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gitalisoinnista ja tietojohtamisen käyttöönotosta lähivuosina. Uusi valtakunnallinen digituen
toimintamalli velvoittaa kunnat tarjoamaan digitukea kansalaisille. Myös tutkimuskohteen,
Helsingin kaupungin digitukipalvelun, toimintaa on kehitettävä nämä seikat huomioon ottaen.

Tämän laadullisen yksittäisen tapaustutkimuksen tarkoituksena on edistää tietojohtamista Hel-
singin kaupungin lakisääteisessä digitukipalvelussa. Tietojohtamisen paremman hyödyntämi-
sen edellytyksenä on digitukipalvelun kokonaisuuden ja nykytilanteen ymmärtäminen sekä
tietämyksen lisääminen toteutuneesta digituesta keräämällä ja kirjaamalla siitä tietoja.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu kirjallisuuteen organisaatioiden välisistä ver-
kostoista, ekosysteemeistä ja tietojohtamisesta. Ensisijainen tutkimusaineisto on digituen toi-
mijoiden puolistrukturoidut teemahaastattelut Helsingin kaupungin organisaatiossa ja järjes-
töissä syksyllä 2020.

Tutkimuksen tuloksena on kokonaiskuva Helsingin kaupungin digitukipalvelusta ja sen toi-
mintaympäristöstä ja tietojohtamisen nykytilasta sekä näiden kehittämistarpeista ja -mahdolli-
suuksista. Tuloksena on myös ehdotuksia digitukipalvelun ja sen johtamisen kehittämiseksi.
Tutkimus tuo uutta tietoa digitukipalvelusta ja sen toimijaverkostoista, valtakunnallisesta
ekosysteemistä sekä tiedonhallintaprosesseista ja -järjestelmistä Helsingin kaupungin digitu-
kipalvelun erikoistapauksessa. Työssä kehitetty tietojohtamisen prosessimalli lisää ymmär-
rystä tietojohtamisesta sekä sen keskeisistä vaiheista ja niiden keskinäisistä yhteyksistä.

Tutkimus tarjoaa käytännön työkaluja sekä Helsingin kaupungin digitukipalvelulle ja sen toi-
mijaverkostolle että koko digituen ekosysteemille tietojohtamisen käyttöön ottamiseksi ja sii-
hen liittyen erityisesti digituen tapahtuma-, palaute- ja palvelukokemustietojen systemaat-
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The digitalisation of public administration services and the introduction of knowledge man-
agement (KM) in the next few years is prescribed by legislation, in particular the Digital Ser-
vices Act (Act on the Provision of Digital Services 306/2019), government programmes and
municipal strategies. The new digital support operating model obliges municipalities to pro-
vide digital support to citizens. The activities of the research case, the City of Helsinki's digi-
tal support service, must also be developed taking into account these obligations.

The purpose of this qualitative single case study is to promote KM in the City of Helsinki's
statutory digital support service. Better utilisation of KM requires an understanding of the
overall digital support service and its current state as well as an increase in knowledge of the
realised support service by collecting and recording data on the service. The theoretical re-
search framework is based on literature on inter-organisational networks, ecosystems and
knowledge management. The primary data is semi-structured thematic interviews with actors
in the City of Helsinki and non-profit organisations in autumn 2020.

As the result, an overview of the City of Helsinki's digital support service, its operating envi-
ronment and the current state of its KM as well as their development needs and opportunities
are described. The research brings new knowledge about the service, its actor networks and
the national ecosystem, as well as its KM processes and information systems in the specific
case of the City of Helsinki's digital support service. The developed KM process model in-
creases understanding of KM, its key stages and their inter-relationships.

The research provides practical tools both for the City of Helsinki's digital support service and
its actor networks as well as for the entire support ecosystem to introduce KM and, in particu-
lar, to systematically collect and record digital support event, feedback and service experience
data. The results increase the support network's understanding of the operating environment,
network-based operating methods and KM. Other actors in Helsinki and nationally could ap-
ply the results to develop their own operations and management. In the transition to
knowledge management, Helsinki's digital support service could serve as an example.
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen tausta ja motivaatio

Digitaalinen murros eli digitaalinen transformaatio (digital transformation) (Mergel ym., 2018;

Vial, 2019) on todellisuutta myös julkishallinnossa. Digipalvelulain (Laki digitaalisten palve-

lujen tarjoamisesta 306/2019, jäljempänä Digipalvelulaki) ja hallitusohjelmien (Valtioneuvos-

ton kanslia, Sipilä, 2015, 2018, Rinne 2019a, s. 106, Marin 2019b, s. 108) mukaisesti kaikki

julkiset palvelut on tarjottava ensisijaisesti digitaalisina vuoteen 2023 mennessä. Julkishallin-

non digitaalisten palvelujen tulee olla helposti käytettäviä ja saavutettavia, ja kaikilla kansalai-

silla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet niiden hyödyntämiseen.

Tästä seuraava digitaalinen kansalaisuus (digital citizenship) tarkoittaa, että jokaisen pitäisi

pystyä sähköisesti hoitamaan asiointinsa julkishallinnon kanssa sekä osallistumaan ja vaikutta-

maan aktiivisesti yhteiskunnan digitalisoitumiseen varallisuuteen, terveyteen, koulutukseen tai

muuhun vastaavaan ominaisuuteen katsomatta (Helsper ja van Deursen, 2015, 2017; Emmer ja

Kunst, 2018). Digitaidot ovatkin uusia kansalaistaitoja (Valtiovarainministeriö, 2017; 2019;

EU, 2016; Valtioneuvoston kanslia, 2019b) ja digitaalisen kansalaisuuden edellytys. Digipal-

velulaki (306/2019) vaatii, että julkishallinnon digitaalisten palvelujen tarjoajien on järjestet-

tävä kansalaisille asiointiapua auttamaan sähköisten palvelujen käyttöön liittyvissä ongelmissa

ja ennaltaehkäisemään ongelmien syntymistä. Vastuu asiointiavun antamisesta on jokaisella

julkisen sähköisen palvelun tarjoajalla oman palvelunsa osalta.

Sähköisen asioinnin ongelmat saattavat kuitenkin olla syvemmällä kuin itse sähköisen palvelun

käytössä. Kansalaisella ei ehkä ole lainkaan pääsyä sähköisiin palveluihin, jos käytettävissä ei

ole Internet-yhteyttä tai laitetta - tietokonetta, tablettia tai älypuhelinta - tai perusosaamista ja

kykyä tietotekniikan käyttöön. Tällöin ongelmat eivät siis ole itse palvelussa asioinnissa vaan

tietotekniikan hyödyntämisen perusedellytyksissä. Asiointiavun lisäksi tarvitaankin yleisdigi-

tukea ja koulutusta kansalaisten tietoteknisten perusedellytysten kehittämiseksi (valtiovarain-

ministeriö, 2017). Kirjastolaissa (Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492, jäljempänä Kir-

jastolaki) kuntien yleiset kirjastot on velvoitettu auttamaan esimerkiksi tiedon hakemisessa.
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Suomessa yleisdigituki kansalaisille onkin katsottu yleisten kirjastojen ja sitä kautta niistä vas-

taavien kuntien tehtäväksi. Kirjastoissa on asiakaslaitteita ja yleisdigitukea antavaa henkilökun-

taa kaikkien kansalaisten saatavilla maksutta.

Kunnat ovat Suomessa hyvin heterogeenisia ja niillä on hyvin erilaiset mahdollisuudet järjestää

digitukea. Kansalaisten yhdenvertaisuus ei toteudu. Suuremmissa kunnissa yleisdigitukea on

jossakin muodossa tarjottu jo 1990-luvulta asti (esim. Helsingin kaupunki, 2019b), mutta pie-

nemmissä kunnissa tukea ei välttämättä ole ollut tarjolla. Digituen järjestäminen on perustunut

vapaaehtoisuuteen ja suurissakin kunnissa myös järjestöt ovat hoitaneet digitukea osana jäsen-

toimintaansa tai joskus yhteistyössä kunnan kanssa kaikille avoimena maksuttomana palveluna.

1.2 Digitukipalvelun tiedonhallinta-, kohtaanto- ja osaamisongelmat

Digipalvelulain (306/2019) edellyttämä julkishallinnon sähköisten palvelujen digituki kansa-

laisille muutti tilannetta radikaalisti. Asiointiavun järjestäminen on nyt pakollista julkishallin-

non sähköisten palvelujen tarjoajille ja myös yleisdigitukea on oltava saatavilla sitä tarvitseville

kansalaisille. Aikaisemmin vapaaehtoisesta, usein pääasiassa järjestöjen melko itsenäisesti hoi-

tamasta yleisdigituesta on nyt kaikissa Suomen kunnissa kehitettävä systemaattinen, virallinen,

maksuton julkinen palvelu, digitukipalvelu.

Kuntien systemaattisen digitukipalvelun kehittämisen merkittävänä esteenä on tiedon puute di-

gitukipalvelujen nykytilanteesta. Tarkasti ei tiedetä, mistä ja millaista digitukea kunnassa on

kansalaisten saatavissa tai millaista apua kansalaiset tarvitsivat tai tarvitsisivat sähköiseen asi-

ointiin tai yleisdigitukeen (laitteet ja perusohjelmistot). Tämän digitukipalvelun tiedonhallinta-

ongelman seurauksena on kohtaanto-ongelma. Kansalaiset eivät aina löydä tarvitsemaansa di-

gitukea, vaikka sitä olisi saatavilla, ja toisaalta digituen tarjoajat eivät tavoita digituen

tarvitsijoita. Tiedonhallintaongelman seurauksena saattaa olla myös osaamisongelma. Kun-

nissa ei aina pysytä tarjoamaan kansalaisille heidän tarvitsemaansa digiopastusta ja koulutusta,

ja toisaalta ei pystytä kehittämään ennakoivasti opastajien taitoja ja osaamista vastaamaan asi-

akkaiden jatkuvasti muuttuviin digituen tarpeisiin.
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Kansalaisten, opastajien ja myös kuntien heterogeenisuus on tosiasia, jota pitää pyrkiä mini-

moimaan. Systemaattisen digitukipalvelun ja siihen liittyvän digitukitiedon keräämisen ja hyö-

dyntämisen eli tiedonhallinnan avulla voitaisiin kuitenkin lieventää digitukipalvelun kohtaanto-

ja osaamisongelmia.

Systemaattinen digitukitiedon kerääminen ja kirjaaminen mahdollistaisivat myös digitukipal-

velun johtamisen ja kehittämisen tietoon perustuen eli tietojohtamisen käyttöönottamisen digi-

tukipalvelussa. Monissa Suomen kunnissa on tietojohtamisen käyttöönotto kirjattu kuntastrate-

giaan (esimerkiksi Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 (Helsingin kaupunki, 2018a) ja

datastrategia (Helsingin kaupunki, 2020d)) ja myös valtionhallinnossa on päätetty siirtyä tieto-

johtamiseen (Valtioneuvoston kanslia, hallitusohjelmat: Sipilä, 2015, 2018, Rinne 2019a, s.

106, Marin 2019b, s. 108).

Tietojohtaminen vaatii onnistuakseen systemaattista tiedonhallintaa sekä suuria muutoksia ajat-

telutavoissa, yrityskulttuurissa, organisoinnissa ja prosesseissa eikä näiden muuttaminen ole

helppoa eikä nopeaa. Helsingin digitukipalvelun systemaattinen kehittäminen tietoon perustuen

voisi olla hyvä esimerkki johtamistavan muutoksen toteuttamisesta sekä kaupungin muille toi-

minnoille että muille Suomen kunnille.

1.3 Tutkimuksen kohde: Helsingin kaupungin digitukipalvelu kansalaisille

Tässä laadullisessa yksittäisessä tapaustutkimuksessa kohteena on Helsingin kaupungin digitu-

kipalvelu kansalaisille. Digitukea on Helsingissä annettu kansalaisille jo 1990-luvulta alkaen,

jolloin ensimmäiset kuluttajille tarkoitetut verkkopohjaiset palvelut ja henkilökohtaiset tieto-

tekniset laitteet tulivat käyttöön. Digitukipalvelu on muuttunut vähitellen tietoteknisen muutok-

sen mukana ja järjestöt ovat tulleet voimakkaasti mukaan digituen tarjoajiksi.

Digipalvelulain (306/2019) ja 1.1.2020 käyttöönotetun valtakunnallisen kansalaisten digituen

organisoinnin eli digituen toimintamallin (digitukipalvelukonseptin) (Valtiovarainministeriö,

2017; 2019) myötä Helsingissäkin on todettu tarve kehittää systemaattisesti digitukipalvelua

vastaamaan uusia lakisääteisiä vaatimuksia ja organisoida digitukipalvelu uuden toimintamallin

mukaisesti. Digituen tarve kasvaa, koska suuri osa sekä yksityisten yritysten että julkishallinnon
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palveluista on jo nopeimmin ja edullisimmin saatavana digitaalisina ja lähipalveluja on vähen-

netty merkittävästi. Marinin hallitusohjelmassa (2019) julkishallinnon digitalisoinnille on ase-

tettu määräajaksi vuosi 2023. Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 (Helsingin kaupunki,

2018a) ja datastrategian (Helsingin kaupunki, 2020d) mukaan sähköisten palvelujen tulee olla

ensisijaisia vuonna 2023 ja tietojohtamisen tulee olla käytössä 2025. Muutostarvetta lisäsi en-

tisestään keväällä 2020 puhjennut koronapandemia, jolloin digituen tarve äkisti lisääntyi, mutta

opastuspaikat olivat kiinni.

Uudessa tilanteessa digituen tarpeeseen oli vaikea vastata nopeasti sekä julkishallinnon perin-

teisten hierarkkisten toimintatapojen että puutteellisten digitukea koskevien pohjatietojen

vuoksi. Kaupungin digitukipalvelun kehittämistä ja kokonaisuuden johtamista vaikeuttaakin

tiedon puute palvelun nykytilanteesta, sisällöstä, laadusta ja vaikuttavuudesta. Huomattiin, ettei

tiedetä, mitä digitukipalvelu todellisuudessa on: Miten paljon ja millaista digitukea annetaan,

kuka sitä antaa, kenelle digitukea annetaan ja miksi, ja mitä hyötyä digituesta on sen saajalle ja

antajalle, digitukipalvelun kehittäjille sekä sähköisten palvelujen kehittäjille. Nykyisellään Hel-

singin digitukipalvelu on hajautunut eri kaupungin yksiköihin ja toimintoihin, joista jokainen

vastaa itsenäisesti omista sähköisistä palveluistaan ja niiden asiointiavusta, sekä yleisdigitukea

tarjoaville itsenäisille järjestöille eli kaupunkiorganisaation ulkopuolisille toimijoille.

Kaupungin digitukipalvelun koordinointi on yksi kaupunginkanslian viestintäosaston osalli-

suus- ja neuvonta -yksikön (OSNE) tehtävistä, ja sitä on hoitanut digitukiryhmässä yksi henkilö

päätehtävänään. Käytännön digitukea ovat antaneet kaupungin henkilökunta eri toiminnoissa

ja ENTER ry senioreille kirjastoissa, asukastaloissa, toimintakeskuksissa ja palvelutaloissa.

Myös työväenopistossa, Arbiksessa (ruotsinkielinen työväenopisto), asukas-, palvelu- ja nuori-

sotaloissa sekä kaupungin yleisneuvonnassa eli Helsinki-infossa ja International House Helsin-

gissä (IHH) on kaupungin henkilökuntaa antamassa digitukea. Helsinkiläisten seniorien kotidi-

gitukea hoitaa HelsinkiMissio. Etädigituesta tuli käytännössä ainoa digitukimuoto

koronapandemian myötä. Sitä tarjosi kaikille aluksi vain ENTER ry, joka oli sattumoisin pilo-

toinut etätukipalveluaan jäsenilleen jo loppusyksystä 2019 (ENTER ry, 2020). Huhti-touko-

kuussa 2020 digitukiryhmä kehitti oman etädigitukipalvelun yhteistyössä kirjastotoimen

kanssa. Se myös koordinoi väliaikaisen digiasiointipisteen avaamisen Kallion virastotaloon,
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jotta nekin, joilla ei ollut omia laitteita, pystyivät asioimaan sähköisesti tarvitsemissaan palve-

luissa koronasulkujen aikana. (Helsingin kaupunki, 2019a, 2019b, 2020c)

Digituen käytännön toteutuksesta vastaa Helsingissä laaja itsenäisten sisäisten ja ulkoisten toi-

mijoiden verkosto. Kokonaisuuden hallinta kaupunkitasolla on miltei mahdotonta, koska jokai-

sella toimijalla on oma tapansa toimia. Toimijat keräävät ja kirjaavat tietoja digitukipalvelus-

taan vain omiin tarpeisiinsa, kukin omalla tavallaan. Tietoja jaetaan verkostossa muille

osapuolille tiedoksi satunnaisesti. Kaupunkitasolla tarvitaan kuitenkin yhteismitallista digituki-

tietoa kaikilta toimijoilta digitukikokonaisuuden kehittämiseksi ja koordinoimiseksi sekä kau-

pungin omien sähköisten palvelujen kehittämiseksi yhdessä asiakkaiden ja käyttäjien kanssa.

Tietojohtamiseen siirtyminen on kirjattu Helsingin kaupunkistrategiaan (Helsingin kaupunki,

2018a) ja datastrategiaan määräajaksi vuosi 2025 (Helsingin kaupunki, 2020d), mikä osaltaan

edellyttää tietojohtamisen käyttöönottoa myös digitukipalvelulta.

1.4 Tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset

Tämän laadullisen yksittäisen tapaustutkimuksen tavoitteena on edistää tietojohtamista Helsin-

gin kaupungin lakisääteisessä digitukipalvelussa ja näin vähentää digitukipalvelun tiedonhal-

lintaongelmaa ja siitä johtuvia kohtaanto- ja osaamisongelmia. Tietojohtamisen paremman hyö-

dyntämisen edellytyksenä on digitukipalvelun kokonaisuuden ja nykytilanteen ymmärtäminen

sekä tietämyksen lisääminen toteutuneesta digitukipalvelusta keräämällä ja kirjaamalla digitu-

kitietoja. Analysoimalla ja hyödyntämällä digituesta kerättyä tietoa on mahdollista johtaa ja

kehittää digitukipalvelua ennakoivasti, proaktiivisesti, jo tapahtuneisiin muutoksiin reagoimi-

sen sijasta.

Tutkimuksessa pyrin vastaamaan kysymykseen ”Miten voitaisiin edistää tietojohtamista Hel-

singin kaupungin lakisääteisessä digitukipalvelussa?”

Päätutkimuskysymykseen vastaamiseksi selvitän seuraavat tarkentavat alakysymykset:

• Millaisia ovat Helsingin digitukipalvelun verkostot?
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• Miten (tiedonhallinta- eli tietojohtamisen prosessit ja tietojärjestelmät) tietoja digituki-

palvelusta nykyisin kerätään, kirjataan, jaetaan, analysoidaan ja hyödynnetään Helsin-

gin digitukipalvelun verkostoissa?

Tutkimusaineiston keräsin syksyllä 2020 puolistrukturoiduissa teemahaastatteluissa digituen

toimijoilta Helsingin kaupungin organisaatiossa ja järjestöissä. Haastatteluissa keskusteltiin di-

gitukipalvelun sekä sen tiedonhallinnan ja tietojohtamisen nykytilasta ja kehittämistarpeista, -

toiveista ja -ideoista kunkin haastateltavan näkökulmasta. Toissijainen tutkimusaineisto auttoi

aiheeseen perehtymisessä ja haastatteluissa esiin tulleiden asioiden syventämisessä.

Tutkimuksen tuloksena on kuvaus Helsingin digitukipalvelun nykytilanteesta: selvitykset digi-

tukipalvelun nykyisistä toimijaverkostoista sekä keskeisten toimijoiden tietojohtamisen proses-

seista ja tietojärjestelmistä, erityisesti digipalvelutiedon keräämisestä ja kirjaamisesta, kaupun-

ginkanslian viestintäosaston OSNE-yksikön digitukiryhmän näkökulmasta. Teen myös

kehitysehdotuksia, jotta digitukiverkostossa kertynyttä tietämystä digitukipalvelusta voitaisiin

hyödyntää digitukipalvelun johtamisessa ja kehittämisessä proaktiivisesti, ennakoiden kansa-

laisten tulevia digituen tarpeita.

Digitukipalvelun tietojohtamiseen vaadittava tietosisältö, tietojen analysointiprosessit ja -väli-

neet tai tietojen hyödyntäminen käytännön tietojohtamisessa eivät ole tutkimuksen pääkoh-

teena, mutta niitä sivutaan tarvittaessa. Tutkimuksessa ei myöskään käsitellä sähköisiin palve-

luihin liittyvää asiointiapua eikä digitukea yrityksille. Käytän rinnakkain tiedonhallinta- ja

tietojohtamistermejä vakiintuneen tavan mukaisesti.

1.5 Keskeisiä käsitteitä

Tutkimuksen keskeiset käsitteet liittyvät digitukeen, ekosysteemeihin ja verkostoihin sekä tie-

tojohtamiseen. Tärkeimmät määrittelyt sisältyvät johdantoon ja/tai kirjallisuuskatsaukseen ja

lisäksi seuraavaan koosteeseen. Tieto- ja tietojohtamisen keskeiset käsitteet ovat liitteissä 1

(Tietokäsitteitä) ja 2 (Tietojohtamisen käsitteitä).
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Ekosysteemit nähdään uutena kerroksena verkostojen yläpuolella sekä verkostojen ja niiden

johtamisen uutena tarkastelunäkökulmana. Ekosysteemi on toimijoiden, teknologioiden ja ins-

tituutioiden muodostama, evolutionäärisesti, vähitellen, ja jatkuvasti kehittyvä (co-evoluti-

onary) liiketoimintasysteemi. (Aarikka-Stenroos ja Ritala, 2017) ”Liiketoimintaekosysteemissä

organisaatiot ”työskentelevät yhdessä (cooperatively) ja kilpaillen (competitively) tukeakseen

uusia tuotteita, tyydyttääkseen asiakastarpeita ja lopulta sisällyttääkseen mukaan (incorpo-

rate) seuraavan kierroksen innovaatioita” (Moore, 1993, s. 76).

Verkosto on organisoitumisen muoto, jolla täydennetään hierarkioita ja markkinoita, ratkaistaan

ongelmia ja löydetään uusia toimintamahdollisuuksia (muun muassa Kickert, Klijn ja Koppen-

jan, 1997; Agranoff, 2006; Ospina ja Saz-Carranza, 2010). Julkishallinnon verkostot ovat aitoja

julkishallinnon yksiköitä, joiden tarkoituksena on yksityisten ja julkisten organisaatioiden vä-

linen kanssakäyminen (interaction) hankalien julkishallinnon ongelmien ratkaisemiseksi sekä

julkishallinnon käytäntöjen yhdistämiseksi niiden strategiseen ja institutionaaliseen asiayhtey-

teen (Agranoff, 2006, s. 56). Verkostomuoto on tapa hoitaa organisaatioiden välistä hallintoa

(Ospina ja Saz-Carranza, 2010).

”Digitaalinen murros (digital transformation) on kehittynyt termiksi, joka kuvaa siirtymistä di-

gitalisointiponnisteluista politiikkojen, prosessien ja palvelujen täysimittaiseen tarkistamiseen,

jotta voidaan luoda yksinkertaisempia käyttökokemuksia kansalaisille ja etulinjan työnteki-

jöille.” (Mergel ym., 2018, s. 1). ”Digitaalinen murros on prosessi, jonka tarkoituksena on pa-

rantaa kokonaisuutta käynnistämällä merkittäviä muutoksia sen ominaisuuksissa tieto-, las-

kenta-, viestintä- ja liitäntätekniikoiden yhdistelmien avulla” (Vial, 2019, s. 118).

Digitaalisella palvelulla (rinnakkaiset termit sähköinen palvelu tai e-palvelu) tarkoitetaan Di-

gipalvelulaissa (306/2019, 2 §) ”verkkosivustoa tai mobiilisovellusta sekä niihin liittyviä toi-

minnallisuuksia”. Lain tarkoittamia digitaalisia palveluja ovat (3 §) viranomaisen tai julkisoi-

keudellisen laitoksen digitaaliset palvelut ja viranomaisasiointi tarkoittaa edellä mainittujen

digitaalisten palvelujen käyttöä.
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Digitaalinen jakautuminen (digital divide) (van Dijk, 2006) eli digikuilu tarkoittaa “epätasa-

arvoa tieto- ja viestintäteknologioiden (ICT), enimmäkseen Internetin, saavutettavuudessa ja

käytössä” (Castells, 2002; viitattu Scheerder, van Deursen ja van Dijk, 2017, s. 1608)

Digituen (rinnakkainen termi digiopastus, aiemmin myös digineuvonta, digital/IT/ICT support,

help, assistance, advice) tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoteknisiä väline- ja sisältötaitoja

(medium and content-related skills) niin, että he pystyvät käyttämään tietotekniikkaa omaksi

hyödykseen (van Deursen ja van Dijk, 2010; viitattu Helsper ja van Deursen, 2017). DVV:n

(2020) mukaan ”Digituki on sähköisen asioinnin, palveluiden ja laitteiden käytön tukea, jonka

tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön ja sähköiseen

asiointiin.” Suomi.fi -portaalissa (Digituki, Digi- ja väestötietovirasto, 2020) ”Digituella tar-

koitetaan verkkoasioinnin ja älylaitteiden käytön opastusta.”.

Tietojohtaminen (knowledge management) on prosessi, joka koostuu tiedon luomisesta ja ke-

räämisestä sekä organisaation sisältä että sen ulkopuolelta, tiedon varastoinnista ja hakemi-

sesta, sen siirtämisestä eli jakamisesta sisäisesti ja organisaation ulkopuolelle sekä tiedon hyö-

dyntämisestä (Alavi ja Leidner, 2001). Tieto (tietämys, knowledge), systemaattinen ja

standardoitu tiedonhallintaprosessi (knowledge management process), jonka aliprosessit ovat

tiedon johtaminen (information tai knowledge management), tiedon jakaminen (knowledge sha-

ring) ja tiedolla johtaminen (knowledge-based management), sekä tiedonhallintajärjestelmät

(knowledge management systems) yhdessä mahdollistavat tietojohtamisen, joka auttaa paran-

tamaan sekä kyseisen organisaation että koko sen arvoketjun toimintaa ja sitä kautta suoritus-

kykyä, taloudellista tulosta ja innovointikykyä, ja siten saavuttamaan kilpailuetua (Demarest,

1997; Alavi ja Leidner, 2001). Transaktiojärjestelmät tukevat tiedon johtamista eli datan ke-

räämistä ja muuntamista informaatioksi ja edelleen tietämykseksi. Analytiikkajärjestelmien

(business intelligence systems. BIS) avulla voidaan monipuolisesti käsitellä sekä historia- että

tosiaikaisia tapahtumatietoja ja yhdistää niihin muita sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä, hiljaista

tietoa ja asiantuntemusta. (Shollo ja Galliers, 2016)
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1.6 Tilasto- ja tutkimustietoa digituesta ja sen tarpeesta

Tarkasti ei tiedetä digitaalisesti syrjäytyneiden tai syrjäytymisriskissä olevien määrää eli kuinka

monelta suomalaiselta itsenäinen asiointi verkossa ei onnistu. Arviolta jopa miljoona

(1.000.000) suomalaista eli lähes 20 % Suomen väestöstä tarvitsee digitukea pystyäkseen asi-

oimaan sähköisesti (Valtiovarainministeriö, 2019).

EU:n DESI 2020 -tutkimuksen (EU, 2020, ss. 15–16 ja s. 58) mukaan 16–74-vuotiaista EU-

kansalaisista 9 % ei käytä lainkaan Internettiä eli on täysin sähköisten palvelujen ulkopuolella.

58 %:lla Internetin käyttäjistä on vähintään perusdigitaidot ja enemmän kuin perusdigitaidot on

vain 33 %:lla 16-74-vuotiaista EU-kansalaisista (EU, 2020, s. 52).

Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen Helsinki-osiossa

(Suomen virallinen tilasto, 2019) selvitettiin Helsingin 16–89-vuotiaasta väestöstä sähköisistä

julkisista palveluista syrjäytymisvaarassa olevien määrää ja sen syitä. 4 % vastaajista ei käyttä-

nyt mitään kysytyistä 13 sähköisestä palvelusta ja 8 % piti julkisia palveluja melko tai erittäin

vaikeakäyttöisinä. Tämä tarkoittaa, että noin 21.000 helsinkiläistä ei käytä kysyttyjä sähköisiä

palveluja eikä todennäköisesti ylipäätään Internettiä, ja 43.000 pitää niitä vaikeakäyttöisinä.

Sähköisistä julkisista palveluista syrjäytymisvaarassa olevia eli digituen tarvitsijoita arvioidaan

siis olevan Helsingissä noin 64.000 (12 %).

Bar-Or ja Meyerin (2019) tutkimus puolestaan osoitti, että myös nuoret opiskelijat (keski-ikä

24,3 vuotta) tarvitsevat digitukea, koska vain 4 % ilmoitti, ettei tarvitse koskaan digiapua. 50 %

kertoi tarvitsevansa neuvoa muutaman kuukauden välein, 42 % viikoittain ja 4 % päivittäin.

Pohjoismaisessa 60 kunnan vertailussa Suomessa todettiin olevan hyvät digitaaliset palvelut,

mutta viestintä niistä ei tavoita kuntalaisia (Telenor/DNA, 2020).

1.7 Diplomityön rakenne

Työn tutkimusasetelma on esitetty kuvassa 1. Seuraavaksi käyn lyhyesti läpi kirjallisuutta digi-

kuilusta ja digituesta, ekosysteemeistä ja verkostoista sekä niiden johtamisesta ja tietojohtami-

sesta. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta kehitän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. Sitten
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esittelen käyttämäni tutkimusmenetelmät sekä tapaustutkimuksen kohdeorganisaation ja sen di-

gitukipalvelun. Jatkan kertomalla tutkimuksen keskeiset tulokset ja niiden analysoinnin (kes-

kustelu) sekä esittelemällä tekemäni johtopäätökset. Lopuksi arvioin toteuttamani tutkimuksen

ja sen kontribuution.

Kuva 1 Tutkimusasetelma



11 (111)

2 KIRJALLISUUSKATSAUS

2.1 Digikuilu ja digituki

2.1.1 Digitaalinen jakautuminen eli digikuilu

Digitaidot ovat uusia kansalaistaitoja (Valtiovarainministeriö, 2017; 2019, EU 2016, Valtioneu-

voston kanslia, 2019b) ja edellytys nyky-yhteiskunnan toimintaan osallistumiselle (Helsper ja

van Deursen, 2015, 2017). Digitaalinen kansalainen (digital citizen) voi tietotekniikkaa hyväk-

sikäyttäen osallistua ja vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnan digitalisoitumiseen (Emmer ja

Kunst, 2018).

Kuitenkin kansalaisten mahdollisuudet ja valmiudet sähköisten palvelujen käyttöön vaihtele-

vat. Ihmiset ovat erilaisia, heterogeenisia, esimerkiksi palvelujen tarpeensa ja taitojensa suh-

teen. Saman käyttäjäryhmän sisälläkin toiset käyttävät tietotekniikkaa monipuolisesti ja myös

digitaalisen pääomansa eli osaamisensa kasvattamiseen. (Hargittai ja Dobransky, 2017; Rasi,

2020)

Digitaalinen jakautuminen (digital divide) (van Dijk, 2006) eli digikuilu tarkoittaa “epätasa-

arvoa tieto- ja viestintäteknologioiden (ICT), enimmäkseen Internetin, saavutettavuudessa ja

käytössä” (Castells, 2002; viitattu Scheerder, van Deursen ja van Dijk, 2017, s. 1608). Jul-

kishallinnon voimakas digitalisoituminen uhkaa jopa kansalaisten perusoikeuksia kuten asian-

mukaista menettelyä ja tasa-arvoista kohtelua julkishallinnon asioinnissa sekä ylipäätään hyvää

hallintotapaa (Ranchordas, 2021).

Digitaalisen kuilun tutkimuksessa selitetään usein digitaalista jakautumista tutkimuksen otan-

tajoukon demografioilla (van Deursen, van Dijk ja ten Klooster, 2015). Iän lisäksi esimerkiksi

terveysongelmat, puutteellinen kielitaito ja taloudelliset rajoitteet saattavat hankaloittaa säh-

köisten palvelujen käyttöä tai niiden käyttöön tarvittavien laitteiden ja verkkoyhteyksien han-

kintaa tai vahvaan tunnistautumiseen tarvittavien tunnusten saamista (Valtiovarainministeriö

2019, ss. 26-27; EU 2020) (van Deursen, van Dijk ja ten Klooster, 2015; Hargittai ja Dobransky,

2017; Helsper ja van Deursen, 2017; Hargittai, Piper ja Morris, 2019; Ranchordas, 2021). Jos-

kus kenen tahansa, myös nuorten (Bar-Or ja Meyer, 2019), työllisten ja suomen kielen taitoisten

on vaikeaa selvitä omin avuin asioidensa hoitamisesta sähköisissä palveluissa. Ohjelmistoja
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täytyy asentaa ja päivittää, joten on hyvä osata edes hiukan tietotekniikkaa ja sen kieltä. Pitää

myös osata virkakieltä, jotta pystyy hoitamaan asioitaan kunnallisissa ja valtiollisissa sekä mo-

nissa yksityisissä sähköisissä palveluissa. Vaikeudet lisääntyvät, jos sähköistä palvelua käyte-

tään harvoin. (mm. Valtiovarainministeriö & Digi- ja väestötietovirasto, 2020a, 2020b; Elisa

Oyj/Prior Konsultointi Oy, 2020; DNA/Nepa Oy, 2019) (Helsper ja van Deursen, 2017).

van Dijkin (van Dijk, 2005, 2006) mukaan digitaalisen (epä)tasa-arvon ((in)equity) syynä ovat

ihmisen motivaationaaliset, aineelliset, taidolliset ja käyttöön (motivational, material, skills,

usage) liittyvät ICT:n saavutettavuuden esteet tai mahdollisuudet. Nämä tekijät eivät ole vaki-

oita, vaan kyseessä on iteratiivinen prosessi, jonka käynnistymisen edellytyksenä on ihmisen

motivaatio käyttää tietotekniikkaa ja joka alkaa aina uudelleen, kun käytettävät teknologiat ja

sovellukset muuttuvat. (van Dijk, 2005, 2006)

Scheerder, van Deursen ja van Dijk (2017) jakavat digitaalisen jakautumisen syyt kolmeen

tasoon: aineelliset tekijät eli pääsy Internetiin ja palveluihin (fyysinen saavutettavuus eli

verkkoyhteys ja tarvittavat laitteet perusohjelmistoineen), ihmisten erilaiset tietotekniikan (In-

ternetin) käytön edellyttämät taidot ja asenteet sekä erot tietotekniikan (Internetin) käytössä ja

käyttötavoissa ja erot eri ihmisten tietotekniikan käytöstä saamassa konkreettisessa hyödyssä.

Tietotekniikan käytön konkreettisia hyötyjä sekä sen ja sosiaalisen epätasa-arvon yhteyttä on

kuitenkin vaikeaa mitata (van Deursen, van Dijk ja ten Klooster, 2015; Scheerder, van Deursen

ja van Dijk, 2017). Vaikutusten mittaaminen olisi välttämätöntä, jotta ihmisten taitoja ja tieto-

tekniikan hyödyllisyyttä heille voitaisiin lisätä sopivilla väliintuloilla (Hargittai ja Dobransky,

2017; Helsper ja van Deursen, 2017).

2.1.2 Digituki

Digituki (digineuvonta, digiopastus, digital/IT/ICT support, help, assistance, advice) on silta

kansalaisten auttamiseksi digikuilun yli sekä sähköisten palvelujen kehittäjien ja erilaisten käyt-

täjien välillä. Digituen tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoteknisiä väline- ja sisältötaitoja

(medium and content-related skills) niin, että he pystyvät käyttämään tietotekniikkaa omaksi

hyödykseen. Välinetaidot tarkoittavat perusteknistä osaamista ja Internetin navigointiosaamista.
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Sisältötaidot ovat kyky etsiä ja arvioida tietoa, medialukutaitoa, tietotekniikan käytön tavoit-

teeseen pääsemiseksi. (van Deursen ja van Dijk, 2010; viitattu Helsper ja van Deursen, 2017)

Helsper ja van Deursen (2017) tutkivat kansalaisten potentiaalisia digitukikanavia sekä niiden

todellista käyttöä ja vaikutuksia Alankomaissa kolmen kuukauden jaksolla (1.149 vastausta).

72,6 %:lla vastaajista oli jokin potentiaalinen digitukikanava käytettävissään ja 58,9 % ei tar-

vinnut kertaakaan apua. Epävirallisista digitukikanavista käytettiin digitukijana eniten (lap-

sen)lapsia (48 %), sitten ystäviä (33 %), sisaruksia (7 %) ja vanhempia (5 %). Virallisia (for-

mal) digitukikanavia käytettiin vähän. Asiantuntijoita hyödynsi 16 %, kollegoja 9 %,

tukipisteitä (help desk) 7 %, kirjastohenkilökuntaa 0,0 % ja Internet-kahviloiden työntekijöitä

0,0 % digitukea käyttäneistä vastaajista. (Helsper ja van Deursen, 2017) Digitukea siis tarjoaa

laaja joukko toimijoita, kunhan tuen tarvitsijat vain löytävät itselleen sopivan digituen antajan.

Bar-Or ja Meyer (2019) tutkivat nuorten opiskelijoiden (keski-ikä 24,3 vuotta) reaktioita pyyn-

nöstä annettuun (solicited, pull) ja pyytämättä annettuun (unsolicited, push) neuvontaan heille

oudon sähköpostijärjestelmän yhteydessä. Kummassakin tukivaihtoehdossa tuen hoiti etänä pu-

heyhteydellä ihminen, ei robotti. Annetut neuvot olivat tyyliltään pääasiassa teknisiä eivätkä

selittäviä. Vain 4 % opiskelijoista ilmoitti, ettei tarvitse koskaan digiapua. Apua tarvitsevista

opiskelijoista 79 % ilmoitti kysyvänsä neuvoa joltakulta, 39 % etsi ratkaisua Internetistä, 10 %

tukikeskuksista, 8 % ohjevalikosta (help menu) ja 6 % käytti yritys ja erehdys –”menetelmää”.

Kaikista osallistujista 40 % tarvitsi teknisiä neuvoja ohjelmiston opetteluvaiheessa, 23 % käyt-

töönottovaiheessa, 26 % käyttövaiheessa ja 11 % ei tarvinnut lainkaan teknistä neuvontaa.

93,75 % opiskelijoista oli sitä mieltä, että kaikissa ohjelmistoissa pitäisi olla neuvontatoiminto,

jonka käyttämisestä päättää vain käyttäjä. Pyytämättä annettuun apuun suhtauduttiin kielteisesti

ja se koettiin tehtävää häiritsevänä, vaikka se olisikin tullut tarpeeseen ja auttanut ongelmissa.

(Bar-Or ja Meyer, 2019)

Kiani ym. (2020) tutkivat suunnitteluammattilaisten tapoja etsiä apua monipuolisten suunnitte-

luohjelmistojen käyttöongelmiin työn ohessa. Akuutteihin ongelmiin ohjelmistojen käytössä

manuaalit ja online-tuki olivat liian hitaita. Ammattilaiset pyysivät ensisijaisesti vertaistukea

(peer-to-peer) kollegoiltaan kasvokkain. Kommunikointia ja yhteistyötä tukevat ohjelmistot
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olivat liian rajoittuneita ja hitaita ongelmissa, jotka usein olivat hyvin tapauskohtaisia ja suun-

nitteluohjelmiston tiettyyn osioon kohdistuvia, ja ne vaativat keskustelua ja yhteistä pohdintaa

ratkaisun löytämiseksi nopeasti. Nimetyt tukihenkilöt (hubs of knowledge) koettiin hyväksi me-

nettelyksi, mutta heille pitäisi myös varata aikaa tämän tehtävän hoitamiseen. Merkittävää oli,

että tukihenkilöt joutuivat vastaamaan samoihin kysymyksiin toistuvasti ja joskus jopa samoille

henkilöille, koska tukipyyntöjä tai niiden ratkaisuja ei arkistoitu mitenkään. Arkistointia pidet-

tiin aikaa vievänä ja siten turhana tehtävänä. Yrityksestä pois lähteneet veivät tietämyksensä

mennessään tietojen keräämisen ja kirjaamisen puuttumisen takia. (Kiani ym., 2020)

Helsper ja van Deursen (2017) havaitsivat, että vaikka virallista, korkealaatuista digitukea

olisikin saatavilla, niin eniten digitukea tarvitsevien, heikommassa asemassa olevien ihmisten

(esimerkiksi iäkkäämmät, alemman koulutustason omaavat, vammaiset, vähempitaitoiset ja

vähemmän kokeneet tietotekniikassa, eläkeläiset, työttömät, alhaisemmat digitaaliset resurssit

omaavat), on kaikkein vaikeinta löytää korkealaatuista digitukea tai he eivät välttämättä ha-

keudu sen piiriin vaan luottavat epäviralliseen digitukeen, ensisijaisesti perheen ja ystävien

apuun. Tämä digituki ei aina lisää opastettavien osaamista niin, että he selviytyisivät jatkossa

itsenäisesti vastaavista tietoteknisistä tehtävistä. Näin digitaalinen kuilu digitukea tarvitsevien

ja riittävät digitaaliset taidot omaavien välillä kasvaa edelleen. Digituen saatavuus ei siis vielä

riitä, vaan vasta laadukkaan digituen käyttö auttaa lisäämään tuettavien tietoteknistä osaamista.

(Helsper ja van Deursen, 2017) Toisaalta kaikkia kansalaisia ei koskaan saada Internetin ja

sähköisten palvelujen käyttäjiksi. Bar-Or ja Meyer (2019, s. 138) toteavatkin: ”Ihmisten on an-

nettava pysyä tietämättöminä, jos he niin haluavat.”.

Laadukas, hyvä (digi)apu (good guidance) ottaa huomioon käyttäjän ominaisuudet ja tarpeet.

Hyvä apu annetaan asiakkaan omalla äidinkielellä, siinä käytetään tavallisen käyttäjän ymmär-

tämää termistöä ja käsitteitä ammattikielen sijasta, se kattaa opastettavan sovelluksen useimmat

toiminnot, se sopeutetaan tuettavan taitojen ja osaamisen mukaiseksi, hyvässä avussa annettu

tieto on johdonmukaista ja relevanttia opastettavalle, online-tukitoiminto on helppo löytää ja

navigoida, apua tarjotaan vain pyydettäessä, ja online-apu on samanlaista kuin ihmisen antama

opastus. (Bar-Or ja Meyer, 2019, s. 137). Käyttäjäryhmien sisällä, esimerkiksi ikääntyneiden

ryhmässä, on eroja yksilöiden välillä ja pienempiä alaryhmiä, mikä tulisi myös ottaa huomioon
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digituessa (Hargittai ja Dobransky, 2017; Rasi, 2020). Laadukkaan digituen tarjoamiseksi tar-

vittaisiin tietoa annetun digituen hyödyllisyydestä erilaisten asiakkaiden näkökulmasta

(Helsper ja van Deursen, 2017). Tietotekniikan käytön konkreettisia hyötyjä sekä sen ja sosi-

aalisen epätasa-arvon yhteyttä on kuitenkin vaikeaa mitata (van Deursen, van Dijk ja ten

Klooster, 2015; Scheerder, van Deursen ja van Dijk, 2017).

2.2 Organisaatioiden välinen verkosto ja ekosysteemi

Verkostot ja ekosysteemit ovat strategisia toimintamuotoja, joilla pystytään nopeasti ja kette-

rästi mukauttamaan (skaalaamaan) resursseja (Ospina ja Saz-Carranza, 2010) ja täydentämään

omia dynaamisia, strategisia kyvykkyyksiä. Nykyään organisaatiot ja toiminnot ovatkin erittäin

riippuvaisia toisistaan. Verkoston tai ekosysteemin tarkoitus vaihtelee ja riippuu asiayhteydestä

ja näkökulmasta, esimerkkeinä (liike)toiminta- (business, action), palvelu-, alusta-, politiikka-,

innovaatio-, yhteistyö-, ja informaatio-/tieto-/tietämysverkosto tai -ekosysteemi (Kickert, Klijn

ja Kopperjan, 1997; Rethemeyer ja Hatmaker, 2008; Aarikka-Stenroos ja Ritala, 2017). Ter-

mejä (liiketoiminta)verkosto ja (liiketoiminta)ekosysteemi käytetään usein synonyymeinä sekä

tutkimuksessa että käytännössä ehkä siksi, että ekosysteemi on uudempi käsite ja sen tutkimuk-

sessa sovelletaan usein verkostotutkimuksen malleja ja tuloksia.

Tässä tutkimuksessa keskityn organisaatioiden välisiin verkostoihin (interorganizational net-

work), joissa yksilöt toimivat organisaatioidensa edustajina. Seuraavaksi käyn lyhyesti läpi kir-

jallisuutta verkostoista ja ekosysteemeistä sekä niiden johtamisesta.

2.2.1 Organisaatioiden välinen verkosto

Verkosto on organisoitumisen muoto, jolla täydennetään hierarkioita ja markkinoita, ratkaistaan

ongelmia, löydetään uusia toimintamahdollisuuksia ja hoidetaan organisaatioiden välistä hal-

lintoa (muun muassa Kickert, Klijn ja Koppenjan, 1997; Agranoff, 2006; Ospina ja Saz-

Carranza, 2010). Julkishallinnon verkostot ovat aitoja julkishallinnon yksiköitä, joiden tarkoi-

tuksena on yksityisten ja julkisten organisaatioiden välinen kanssakäyminen (interaction) han-

kalien julkishallinnon ongelmien ratkaisemiseksi sekä julkishallinnon käytäntöjen yhdistä-

miseksi niiden strategiseen ja institutionaaliseen asiayhteyteen. (Agranoff, 2006, s. 56).
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Toimijaverkostoteorian (actor-network theory, ANT) mukaan toimija on ”jotakin, joka toimii

tai jolle muut ovat myöntäneet oikeuden toimia.” (Latour, 1996, s. 373). Sosio-teknisestä näkö-

kulmasta verkostossa voi olla henkilöiden lisäksi teknisiä toimijoita kuten teknisiä laitteita ja

tietojärjestelmiä (Latour, 1996; Walsham, 1997). Yksilöiden välinen sosiaalinen verkosto, ero-

tuksena organisaatioiden välisestä verkostosta, ”koostuu joukosta toimijoita eli solmuja (nodes)

ja joukosta niiden välisiä yhteyksiä eli siteitä (ties)” (Borgatti ja Halgin, 2011, s. 1169). Sol-

muilla on tietty asema verkostossa ja siteillä tietty rakenne. Ryhmä puolestaan eroaa verkostosta

siten, että ryhmällä on rajat (ryhmään kuuluvia ja ulkopuolisia henkilöitä), kun taas verkostolla

ei ole selkeitä rajoja ja se voi olla yksi kokonaisuus eli komponentti tai koostua itsenäisistä

komponenteista eli alaverkostoista (Borgatti ja Halgin, 2011).

Verkostot voivat olla virallisesti määrättyjä tai lailliselta asemaltaan epävirallisia, pysyviä tai

tilapäisiä, jollakin tavalla organisoituneita, ja ne vastaavat tietyistä tehtävistä. Verkostoissa yk-

silöt tekevät yhteistyötä muodollisten organisaatioiden sisällä, niiden välillä yli organisaatiora-

jojen tai kokonaan muodollisten organisaatioiden ulkopuolella, epävirallisesti. Organisaatioi-

den väliset ja julkishallinnon verkostot pyrkivät ratkaisemaan hankalimmat julkishallinnon

ongelmat ja siirtämään (poliittiset) päätökset käytäntöön. (Agranoff, 2006)

Julkishallinnossa lait ja politiikka voivat edellyttää verkostolta tietynlaista hierarkiaa. Verkos-

ton rakenteen tulee tukea sen itseohjautuvuutta ja tiedonhallintaa, joka on verkoston ydintoi-

mintaa. Varsinkaan julkishallinnon verkostoilla ei aina ole virallista valtaa esimerkiksi muuttaa

säännöksiä, mutta niillä on tietoon perustuvaa vaikutusvaltaa. (Agranoff, 2006)

Benson (1975) tutki perusteellisesti julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä (public-private

partnership) henkilöstöpalvelujen tapauksessa. Pohjimmiltaan verkoston tehtävänä on kahden

resurssin, rahan ja vallan (authority, power) jakaminen. Benson (1975) kehitti viitekehyksen,

joka kuvaa organisaatioiden palvelutuotantoverkoston (operatiiviset yhteydet, superstructure)

suhdetta ympäristöönsä, toiminnan perustaan eli alusrakenteeseen (substructure). Palvelutuo-

tantoverkoston komponentit ovat konsensus toimialueesta (domain consensus, kunkin jäsenen

toiminnan laajuus ja kohde), ideologinen konsensus organisaatioiden tulevien tehtävien luon-

teesta ja niiden hoitamistavasta (ideological consensus), yhden organisaation työntekijöiden ar-
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vio toisen organisaation työn arvosta (interorganizational evaluation) ja organisaatioiden väli-

sen yhteistyön koordinointi siten, että saavutetaan maksimaalinen vaikuttavuus ja tehokkuus

(work coordination, collaboration and cooperation, effectiveness and efficiency). Verkoston

johdon tehtävänä on ohjata näitä komponentteja niin, että verkosto on tasapainossa ja parhaim-

millaan tasapainotilassa, jossa jokainen komponentti on optimitilassaan. (Benson, 1975, ss.

235–238). Toiminnan perusta, ympäristö (ekosysteemi), koostuu organisaatioista, virkamie-

histä ja suuresta yleisöstä, kansalaisista. Se hallinnoi (governance) palvelutuotantoverkostoa eli

asettaa verkostolle vaatimukset, tavoitteet ja rajat. (Benson, 1975; Hudson, 2004)

2.2.2 Ekosysteemi

Ekosysteemit nähdään uutena verkostomuotoisena kerroksena verkostojen yläpuolella, toimin-

nan alustana, sekä verkostojen ja niiden johtamisen uutena tarkastelunäkökulmana. Niitä pide-

tään verkostoja laajempina sekä toimijamäärältään että ajallisesti ja alueellisesti. (Aarikka-

Stenroos ja Ritala, 2017) Rethemeyer ja Hatmaker (2008) käyttävät tutkimuksessaan termiä

verkostosysteemi kuvaamaan käytäntö-, yhteistoiminta- ja rahoittajaverkostojen (policy, colla-

borative, fiscal networks) muodostamaa kokonaisuutta. Benson (1975) toteaa, että yksittäinen

organisaatioiden palvelutuotantoverkosto (operatiiviset yhteydet, superstructure) linkittyy ym-

päristöönsä, toiminnan perustaan (alusrakenteeseen, substructure), ja on osa verkostosysteemiä,

verkostojen verkostoa, Hudsonin (2004) sanoin kokonaissysteemiä (whole system).

Ekosysteemi on toimijoiden, teknologioiden ja instituutioiden muodostama, evolutionäärisesti,

vähitellen, ja jatkuvasti kehittyvä (co-evolutionary) liiketoimintasysteemi (Aarikka-Stenroos ja

Ritala, 2017). Liiketoimintaekosysteemissä organisaatiot ”työskentelevät yhdessä (cooperati-

vely) ja kilpaillen (competitively) tukeakseen uusia tuotteita, tyydyttääkseen asiakastarpeita ja

lopulta sisällyttääkseen mukaan (incorporate) seuraavan kierroksen innovaatioita” (Moore,

1993, s. 76). Ekosysteemi on modulaarinen, ei hierarkkinen organisoitumisen muoto. Se koos-

tuu itsenäisistä organisaatioista, jotka joko täydentävät toisiaan tai voivat korvata toisensa eli

kilpailevat keskenään ekosysteemin arvolupauksen täyttämiseksi. Jos ekosysteemillä on joh-

tava keskusorganisaatio (hub, lead, keystone organization), niin se voi määrittää standardeja ja

menettelytapoja, joilla ekosysteemin toimintaa ohjataan. (Jacobides, Cennamo ja Gawer, 2018)
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Ekosysteemit muodostuvat erilaisten toimijoiden verkostoista ja ne ovat avoimia sosiaalisia

systeemejä, joissa toimijat voivat vaihtua jatkuvasti ja joissa osa toimijoista on mukana löy-

hemmin (esimerkiksi instituutiot) ja osa tiiviimmin (esimerkiksi käytännön toimijat). Toimijoi-

den väliset yhteydet ovat vertikaalisia, horisontaalisia ja diagonaalisia. Kumppaneina ekosys-

teemissä voi olla mitä tahansa arvoketjun tai arvoverkon osapuolia yli toimialojen: asiakkaita,

käyttäjiä, kilpailijoita, kehittäjiä, tutkimuslaitoksia, yksityisiä ja julkisia organisaatioita sekä

kolmannen sektorin toimijoita, joiden osallistuminen ekosysteemiin edistää sen arvolupauksen

täyttämistä. Arvolupauksen täyttämisen lisäksi ekosysteemin tärkeimpiä tehtäviä ovat tiedon

kerääminen ja jakaminen. (Aarikka-Stenroos ja Ritala, 2017)

Jokainen ekosysteemi on ainutkertainen, joten myös niiden rakenteet muokkautuvat joustavasti

asiayhteyteen sopiviksi. Ekosysteemi ja sen toimijat kehittyvät yhdessä evolutionäärisesti (co-

evolution) vaiheittain syntymästä (innovaatio, arvolupaus asiakkaille) laajenemiseen (markki-

nat), johtajuuteen (markkina- ja ekosysteemijohtajuus) ja uudistumiseen tai kuolemaan. Kuhun-

kin vaiheeseen liittyy sekä koordinointi- että kilpailuhaasteita niin markkinoilla kuin ekosys-

teemin sisällä. (Moore, 1993) Radikaalin uudistumistarpeen syynä voivat olla muun muassa

institutionaaliset (esimerkiksi lainsäädäntö) ja teknologiset muutokset (Aarikka-Stenroos ja

Ritala, 2017).

2.2.3 Organisaatioiden välisen verkoston johtaminen

Ospina ja Saz-Carranza (2010) kuvaavat organisaatioiden välisen toimintaverkoston (action

network) yhteistyön johtamista paradoksina. Koordinoijan pitää saada verkosto pyrkimään yh-

teisen päämäärään ja samanaikaisesti hallita ja tasapainottaa verkoston sisällä toimijoiden yh-

tenäisyyttä ja erilaisuutta (inward work, unity and diversity) sekä verkoston ja sen ulkopuolisten

toimijoiden välistä vastakkainasettelua ja dialogia (outward work, confrontation and dialogue).

Sisäisessä yhteisön rakentamistyössä (yhtenäisyyden ja erilaisuuden paradoksi) johtajien kei-

noina ovat vuorovaikutuksen helpottaminen, suhteiden vaaliminen ja avoimuuden edistäminen.

Ulkoisessa työssä tavoitteeseen vaikuttamiseksi (vastakkainasettelun ja dialogin paradoksi)

johtajien työkaluina ovat uskottavuuden hallinta, monitasoinen työ ja suhteiden vaaliminen.

(Ospina ja Saz-Carranza, 2010)
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Itsenäisten organisaatioiden verkoston keskeisen toimijan eli sen johtajan tai johtajien ja koor-

dinoijan intressinä on johtajuudella ja yhteistoimintakäytännöillä pitää verkosto koossa ja toi-

mintakykyisenä. Siksi verkoston kokonaisetu ja tasapaino menee päätöksenteossa muun edelle

ja kompromisseja joudutaan tekemään. (Ospina ja Saz-Carranza, 2010) Jokaisella verkoston

itsenäisellä jäsenellä on omat strategiansa ja tavoitteensa verkostoon osallistumiselle. Verkos-

ton johtamisen (network management) tavoitteena on ”koordinoida eri päämäärät (goals) ja

preferenssit omaavien toimijoiden strategiat koskien tiettyä ongelmaa tai menettelytapaa (po-

licy measure) olemassa olevassa organisaatioiden välisten suhteiden verkostossa” (Kickert,

Klijn ja Kopperjan, 1997, s. 10). Organisaatioiden välisen verkoston strategia ohjaa eri osapuol-

ten sekä koko verkoston toimintaa ja yhteistyötä (collaborative governance) (Ospina ja Saz-

Carranza, 2010).

Kickert, Klijn ja Kopperjan (1997) tarkastelevat käytäntöverkostojen (politiikkaverkostojen,

policy networks) verkostojohtamista viiden dimension suhteen. Valta, auktoriteetti, on jaettu

kumppanien kesken (organizational setting), ongelmien ja päämäärien määrittelyt ovat erilaisia

ja muuttuvia (goal structure), johtajan rooli on olla välittäjä, prosessin johtaja ja verkoston ra-

kentaja, johdon tehtävänä on ohjata kanssakäymistä ja tarjota mahdollisuuksia, ja johdon toi-

mintana on valita toimijat ja resurssit, vaikuttaa verkoston toimintaedellytyksiin ja käsitellä sen

strategista monimutkaisuutta (Kickert, Klijn ja Kopperjan, 1997, s. 12).

Rethemeyer ja Hatmaker (2008) tutkivat julkishallinnon palvelutuotannon verkostojen johta-

mista (ABE, Adults’ Basic Education). He totesivat ensinnäkin, että ”Jokaisessa verkostosys-

teemissä on useita verkostojohtajia, jotka toimivat osittain kilpailullisessa, osittain yhteistoi-

minnallisessa tasapainossa keskenään.” (s. 638). Toiseksi ainakin julkishallinnon

sosiaalipalveluihin liittyvien verkostosysteemien johtajilla täytyy olla rajapinta, leikkauspiste,

rahoittajaverkostoon (fiscal network), heidän tutkimuksessaan julkisen rahoituksen myöntäjien

verkostoon. Kolmanneksi verkostojen johtajilla on oltava laajempi perspektiivi eikä keskittyä

vain omaan kotiverkostosysteemiinsä. Lopuksi verkostojen johtajien täytyy voida muuttaa ra-

kenteita, tavoitteita ja toimintatapoja (framing) kaikissa oman verkostosysteeminsä verkos-

toissa (käytäntö-, yhteistoiminta- ja rahoitusverkostosysteemit) ja myös rinnakkaisissa verkos-

tosysteemeissä. (Rethemeyer ja Hatmaker, 2008)
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Rethemeyer ja Hatmaker (2008) summaavat, että verkoston johtaminen vaatii sen johtajalta

verkostoon osallistumiseen, sen suhteisiin, sitä koskeviin käsityksiin (cognitions) ja uskomuk-

siin (beliefs) sekä siinä toimimiseen (engagement) ja siihen sitoutumiseen (commitment) koh-

distuvia toimenpiteitä (framing, tavoitteet ja menettelytavat). Yksittäisiä verkoston toimijoita

tulee aktivoida (activate), poistaa tai tehdä toimintakyvyttömäksi (deactivate) ja/tai yhdistää

(synthetize) uusilla tavoilla eli luoda uusia suhteita toimijoiden välille. Uusia toimijoita verkos-

ton ulkopuolelta pitää tarvittaessa aktivoida ja luoda uusia verkostosuhteita. Johtaja voi siis

muuttaa sekä verkoston toimintaa (game) että sen rakennetta (network) ja siten ratkaista ongel-

mia ja puutteita verkoston toiminnassa ja säännöissä. (Rethemeyer ja Hatmaker, 2008)

Agranoffin (2006) mukaan verkostot ovat yksi tapa hoitaa organisaatioiden välistä yhteistoi-

mintaa. Verkostoon osallistumisen motivaationa on siitä saatava henkilökohtainen ja/tai orga-

nisaation hyöty, lisäarvo ja siitä voi halutessaan erota. Verkostojen organisoitumisrakenne, roo-

lit, strategia, toimintatavat, toimielimet ja rutiinit sovitaan yhdessä konsensuspäätöksin tai -

sopimuksin. Verkostoituminen voi johtaa muutoksiin yksittäisen organisaation strategioissa,

ohjelmissa ja käytännöissä. Yhdelläkään toimijalla ei ole hierarkkista tai lakisääteistä valtuu-

tusta tai taloudellisia resursseja ratkaista verkostossa käsiteltäviä asioita. Tiedon- eli tietämyk-

sen hallinta (knowledge management) on julkishallinnon verkostojen tärkein kollaboraatioteh-

tävä. Tiedonhallintaprosessi (tietojohtamisprosessi) määrittää verkoston johtamista ja

verkoston tiedonhallinta edellyttää kanssakäymistä ja hajautettujen tiedonhallintajärjestelmien

käyttöä. Verkostoissa valta saada tehdyksi (power of possibility, power to) ja valta johonkin

toimijaan (power over) vaikuttavat muodollisten valtarakenteiden lisäksi. Rooleja verkostoissa

ovat esitaistelija tai puolustaja (champion), poliittinen ydin, tekninen ydin ja palkattu työvoima.

Verkostoon osallistumisen kustannuksia voivat olla itsenäisyydestä ja resursseista osittain luo-

puminen sekä henkilökunnan ajankäyttöön, tietoihin ja verkoston toimintaan liittyvät ajalliset

ja resurssikustannukset. Poliittiset päätökset tehdään ja toimeenpannaan entiseen tapaan ja jul-

kiset toimijat ovat julkishallintoa koskevissa verkostoissa varmistamassa, että säännökset ja ta-

loudelliset määräykset ja ajoitukset tulevat huomioiduksi. (Agranoff, 2006, ss. 57–63)
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2.2.4 Ekosysteemin johtaminen

Aarikka-Stenroos ja Ritala (2017) tekivät kirjallisuuskatsauksen ekosysteemikäsitteen käytöstä

B2B-verkostojen tutkimuksissa ja sen vaikutuksista liiketoimintaverkostojen johtamiseen. He

kysyvät, voiko ekosysteemin kaltaista toimintamuotoa ylipäätään johtaa. DeFries ja Nagendra

(2017) toteavat, että ekosysteemin johtaminen on viheliäinen (wicked) ongelma, joka ei ole

selkeästi määriteltävissä ja johon ei ole löydettävissä yhtä selkeää ratkaisua vaan se pitää rat-

kaista osissa. Vaikea ongelma on määriteltävissä, mutta siihen ei ole selkeää ratkaisua. Help-

poon (kesy, tame), selkeään teknisluonteiseen ongelmaan on olemassa suoraviivainen ratkaisu.

Viheliääksi ekosysteemin johtamisen tekee se, että nämä systeemit ovat ainutkertaisia, dy-

naamisia, monimutkaisia, osittain ennakoimattomia, ja itsenäisten, hyvinkin erilaisten, toisiaan

täydentävien organisaatioiden ja yksilöiden vapaaehtoisia, itsesäätyviä, modulaarisia yhteen-

liittymiä tiettyjen resurssien tuottamiseksi tai yhteiseen tavoitteeseen pyrkimiseksi koordi-

noidusti. Siten niitä ei voi johtaa perinteisin hierarkkisin tai markkinalähtöisin johtamismene-

telmin tai sopimuksin. (Benson, 1975; Hudson, 2004; DeFries ja Nagendra, 2017; Jacobides,

Cennamo ja Gawer, 2018) Johtamista tai pikemminkin johtajuutta ja systeemistä lähestymista-

paa kuitenkin tarvitaan, kun resurssien kysyntä tai ekosysteemin koko kasvaa (DeFries ja

Nagendra, 2017).

Mukautuva johtaminen (adaptive management) auttaa ratkaisemaan ainutkertaiset viheliäiset

ekosysteemin johtamisongelmat ja välttämään niiden liiallisen yksinkertaistamisen tai moni-

mutkaistamisen. Mukautuvassa johtamisessa ongelmanratkaisu on tekemällä oppimista ja ko-

keilua, suunnitelmien ja tavoitteiden uudelleenarviointia, sosiaalista oppimista ja yhteistyötä.

Myös käytäntöjen tasolla vaaditaan joustavaa päätöksentekoa ja nopeaa sopeutumista muuttu-

neisiin tilanteisiin. (DeFries ja Nagendra, 2017)

Aarikka-Stenroos ja Ritalan (2017) mukaan liiketoiminnan johtaminen ekosysteemissä vaatii

hajallaan olevan liiketoiminta-, teknologia-, kulttuuri- ja sosiaalisen tiedon integroimista. Stra-

tegisesta verkostojohtamisen näkökulmasta ekosysteemin keskeisellä toimijalla on oikeutus, le-

gitimiteetti, ja neuvotteluvaltaa johtaa ekosysteemiään (Aarikka-Stenroos ja Ritala, 2017). Jo-

kainen ekosysteemin jäsen tarvitsee oman ekosysteemistrategiansa, jossa se määrittelee omasta
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näkökulmastaan ekosysteemin rakenteen, roolit ja riskit. Eriävät näkemykset ekosysteemistra-

tegiasta voivat auttaa kehittämään ekosysteemiä. (Adner, 2017)

2.3 Tietojohtaminen

Informaatio ja sen hyödyntäminen on keskeinen keino vastata VUCA-maailman (epävakaa=vo-

latile, epävarma=uncertain, monimutkainen=complex, moniselitteinen=ambiguous) haasteisiin

organisaation ketteryyden, rakenteiden muuttamisen ja kokeilujen (agility, restructure, experi-

mentation) ohella (Bennett ja Lemoine, 2014). Tietoon perustuvan eli tietopohjaisen yritysnä-

kemyksen/-teorian (knowledge-based view/theory of the firm, KBW) (Grant, 1996) mukaan tieto

on yrityksen tärkein strateginen, dynaaminen resurssi. Tieto on arvokasta pääomaa (asset) ja

kyvykkyyttä (capabilities), joka ei ole helposti kopioitavissa, korvattavissa tai liikuteltavissa

(imitability, substitutability, mobility, transferability) ja jonka avulla on siten mahdollista saa-

vuttaa ja ylläpitää kilpailuetua (Wade ja Hulland, 2004).

Tiedon tehokas hyödyntäminen edellyttää tietojohtamisen käyttöönottoa (knowledge manage-

ment) organisaatiossa. Tieto (tietämys, knowledge), systemaattinen ja standardoitu tiedonhal-

lintaprosessi (knowledge management process), jonka aliprosessit ovat tiedon johtaminen (in-

formation tai knowledge management), tiedon jakaminen (knowledge sharing) ja tiedolla

johtaminen (knowledge-based management), sekä tiedonhallintajärjestelmät (knowledge ma-

nagement systems) yhdessä mahdollistavat tietojohtamisen, joka auttaa parantamaan sekä ky-

seisen organisaation että koko sen arvoketjun toimintaa ja sitä kautta suorituskykyä, taloudel-

lista tulosta ja innovointikykyä, ja siten saavuttamaan kilpailuetua (Demarest, 1997; Alavi ja

Leidner, 2001).

Tässä tutkimuksessa oleellista on ymmärtää tietojohtamisen kokonaisuus ja keskeiset käsitteet.

Tietojohtamisen käsitteitä on tarkasteltu monella eri tieteenalalla ja monista eri näkökulmista

(Alavi ja Leidner, 2001), ja ehkä siksikään suomenkieliset tietojohtamisen termit eivät ole täy-

sin vakiintuneet tai ne ovat osittain ristiriitaisia. Tässä työssä tukeudun tieteellisen kirjallisuu-

den lisäksi Suomen Kansalliskirjaston Finto -suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelun

(Kansalliskirjasto, 2021, Finto) tietotermien (https://finto.fi/tt/fi/index/T) virallisiin suomen-

noksiin, määrittelyihin ja mallinnuksiin, jotka olen koonnut liitteisiin 1 (Tietokäsitteitä) ja 2
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(Tietojohtamisen käsitteitä). Nämä käsitteet käyn tarkemmin läpi tiedon jalostamisen ja tieto-

johtamisen prosessimallikirjallisuuden yhteydessä.

2.3.1 Tietojohtaminen julkishallinnossa

Muun muassa Pee ja Kankanhalli (2016) sekä Razzaq ym. (2019) toteavat, että tietojohtaminen

on noussut viime vuosina tärkeäksi kehittämiskohteeksi myös julkishallinnossa, mutta empii-

ristä tutkimusta julkisen sektorin tietojohtamisesta on vielä melko vähän. Julkishallinto on erit-

täin tietointensiivistä, joten tarvetta tietojohtamisen käyttöön on (Henttonen, Kianto ja Ritala,

2016; Pee ja Kankanhalli, 2016). Suuri osa julkishallinnosta on viranomaistoimintaa, jossa ei

voi olla kilpailua ja jota ei voi ainakaan nopeasti lopettaa, joten ympäristön muutokset vaikut-

tavat julkishallintoon vähemmän kuin yksityissektorin toimintaan. Toisaalta poliittiset muutok-

set saattavat vaikuttaa julkisella sektorilla nopeastikin ja ennakoimattomalla tavalla, mikä voi

aiheuttaa epäjatkuvuutta ja joskus myös päättämättömyyttä. Ympäristöllä onkin iso vaikutus

sekä yksityisiin että julkishallinnon organisaatioihin, vaikka vaikuttavat tekijät ovatkin osittain

erilaiset. (Pee ja Kankanhalli, 2016)

Käsitteissä on joitakin eroja yksityisten yritysten ja julkishallinnon välillä. Esimerkiksi julki-

sella sektorilla käytetään termejä kansalaiset ja yritykset, vaikka myös termi asiakas on alkanut

yleistyä. Strategisia liittoutumia (allianssit) vastaavat julkisella puolella strategiset partnerit

(kumppanit) ja voittoa käsitteet tulo ja budjetti. Julkishallinnossa samoin kuin yksityissektorilla

sekä kansalliset että kansainväliset, viralliset ja epäviralliset verkostot ovat tärkeässä osassa

tietojen jakamisessa ja siirtämisessä sekä kokemusten vaihtamisessa. (Amayah, 2013; Pee ja

Kankanhalli, 2016) Julkisella sektorilla rahoitus ja hankintasäännökset rajoittavat sekä henki-

löstömäärän että investointien sopeuttamista tarpeiden vaihteluihin ainakin lyhyellä aikavälillä.

Suorituskyvyn lisäksi julkishallinnossa tärkeä mittari on toiminnan vaikuttavuus esimerkiksi

kansalaisten terveyteen tai yritysten toimintamahdollisuuksiin.

Julkisella sektorilla tietojohtamisen käyttöönotto on vähän jäljessä yksityissektorista (Vial,

2019), mutta esimerkiksi tiedon jakamisessa ei ole merkittäviä eroja verrattuna suuriin yrityk-

siin (Amayah, 2013). Lait ja asetukset säätelevät tiukasti julkishallinnon toimintaa ja tietojen
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jakamista sekä organisaation sisällä ja ulkopuolisille. Toisaalta esimerkiksi henkilötietojen ke-

räämistä, jakamista ja käyttöä sääntelevät lait määräävät kaikkea yksityishenkilöihin liittyvää

toimintaa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla (EU:n Yleinen tietosuoja-asetus GDPR Ge-

neral Data Protection Regulation, EU 2016/679, Tietosuojalaki 1050/2018). Pääpiirteissään eri-

tyisesti yksityissektorin suurten yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden tietojohtaminen on

samantyyppistä. Seuraavaksi käynkin lyhyesti läpi kirjallisuutta tietojohtamisen käsitteistä ja

eri osa-alueista yleisellä tasolla.

2.3.2 Tiedon jalostaminen

Tieto on suomen kielessä yleistermi, jolla on monta merkitystä. Tieto -termi on vakiintunut

esimerkiksi edellä mainittuihin termeihin tietojohtaminen ja tiedonhallinta, vaikka oikeampi

käännös termille ”knowledge” olisi ”tietämys”. Toisaalta tiedon kolmea päätyyppiä, data, infor-

maatio ja tietämys, kutakin saatetaan kutsua tiedoksi, vaikka todellisuudessa data on raakoja

numeroita ja faktoja, tosiasioita ja mittaustuloksia, informaatio on prosessoitua, organisoitua

dataa ja tietämys on autentikoitua, oikeaksi todettua, merkityksellistä informaatiota. (Alavi ja

Leidner, 2001; Bhatt, 2001) Tiedon jalostaminen (data refinement) on tiedon käsittelyä eri me-

netelmin niin, että siitä saadaan paremmin hyödynnettävää (Kansalliskirjasto, 2020, Finto).

Hierarkkisen tietokäsityksen mukaan organisaation kannalta data on tietoa vain, jos sillä on

merkitystä liittyen tiettyyn asiaan. Data muuttuu informaatioksi, kun se koodataan ja organisoi-

daan määrämuotoiseksi, hyödynnettävään muotoon, esimerkiksi kuvataan data tekstinä, kaavi-

oina ja sanoina tiettyjen sääntöjen mukaan. Informaatiosta syntyy uutta tietämystä eli uusia

merkityksiä yksilön mielessä ajattelun ja reflektoinnin tuloksena. (Alavi ja Leidner, 2001;

Bhatt, 2001). Tietämys on osa yksilön ammattitaitoa ja ymmärrystä, joita hän käyttää työssään

ja päätöksenteossa.

Käytännössä datan, informaation ja tietämyksen väliset suhteet ovat hierarkkisuuden sijasta

kaksisuuntaisia ja toistuvia (rekursiivisia), ja tietotyyppien välillä liikutaan joka suuntaan, kun-

nes uutta tietämystä eli uusia merkityksiä syntyy (Alavi ja Leidner, 2001; Bhatt, 2001). Kun

tietämys tietystä asiasta kuvataan ihmisen ajattelun ja toiminnan tuloksena, syntyy informaa-

tiota, ja kun informaatio esitetään ja tulkitaan tiettyjen sääntöjen mukaisesti, voidaan tunnistaa
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uutta merkityksellistä dataa, jota kannattaa ryhtyä keräämään (Tuomi, 1999). ”Todellinen tie-

tämys on oletuksena koodaamatonta tietoa. Heti kun se on koodattu ja siirrettävissä, se lakkaa

olemasta tietämystä ja siitä tulee dataa.” (Soo ym., 2002, s. 131). ”…vain sellainen informaatio,

jota ihmiset mielessään aktiivisesti prosessoivat pohdiskelemalla (reflect), oivaltamalla (en-

lightenment) tai oppimalla” on arvokasta ja hyödyllistä ja siten keräämisen arvoista (Alavi ja

Leidner, 2001, s. 110).

Hiljainen tieto (tietämys, tacit knowledge) koostuu yksilön mentaalimalleista (kognitiivinen

osa) ja konkreettisesta asiayhteyteen soveltuvasta osaamisesta (tietotaito, know-how) (tekninen

osa) (Polanyi, 1966; Nonaka, 1994; Nonaka ja Konno, 1998; Alavi ja Leidner, 2001). Täsmäl-

linen eli eksplisiittinen tieto (explicit knowledge) on koodattua tietoa (symbolit, kieli) tai pro-

sesseihin ja tuotteisiin sulautettua tietoa (Soo ym., 2002). Innovaatiomallien (esimerkiksi SECI-

malli, Nonaka, 1994; Nonaka ja Konno, 1998) tavoitteena on mahdollistaa innovaatioiden syn-

tyminen muuntamalla hiljaista tietoa eksplisiittiseksi tiedoksi tai uudeksi hiljaiseksi tiedoksi ja

toisaalta eksplisiittistä tietoa uudeksi eksplisiittiseksi tiedoksi tai hiljaiseksi tiedoksi.

Ymmärrys kehittyy, kun tietämyksen syyt ja riippuvuudet (selitykset, mallit) ovat selvillä ja

yksilö käyttää ja soveltaa tietämystään työssään tulosten aikaansaamiseksi (tietoisuus, tietämi-

nen, tekeminen, knowing as action, knowledge in action) (Cook ja Brown, 1999; Orlikowski,

2002). Tällöin tieto jalostuu edelleen syvälliseksi ymmärrykseksi, viisaudeksi (tulevaisuuden

visiot ja arvot), joka mahdollistaa vaikeidenkin asioiden arvioinnin ja ratkaisemisen eli tietoon

pohjautuvan päätöksenteon (Ackoff, 1989).

Yhteiseen ymmärrykseen pääsemisen edellytyksenä on, että yksilöillä on yhteinen tietopohja

(knowledge base) eli organisaation tietovaranto tai organisaation muisti (Alavi ja Leidner, 2001,

s. 109). Tietämys on yksilön tekemän informaation tulkinnan tulos, joka perustuu hänen aikai-

sempaan tietopohjaansa ja joka kasvattaa ja kehittää hänen omaa tietovarantoaan eli tietopää-

omaansa. Organisaation tietämys syntyy ja kasvaa, kun yksilöiden tietovarannot jaetaan muille

ja yhdistetään jaetuksi organisaation tietovarannoksi, organisaation muistiksi. (Evans, Dalkir

ja Bidian, 2014) Mitä suurempi on jaettu tietovaranto, sitä tärkeämmäksi tulee eksplisiittinen

tieto ja tietotekniikka (IT), mutta hiljaista tietoa tarvitaan yksilöiden ja ryhmien tietovarantojen

käyttämiseksi konkreettisessa toiminnassa. (Alavi ja Leidner, 2001)
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Eri tietotyypit vastaavat eri kysymyksiin. Informaatio vastaa kysymyksiin ”milloin, missä,

kuka, mitä, kuinka paljon”, tietämys kysymykseen ”miten” ja ymmärrys ja viisaus kysymyk-

seen ”miksi”. Suorituskyvyn (efficiency) lisäämiseksi tarvitaan älykkyyttä (intelligence), kun

taas vaikuttavuuden (effectiveness) lisäämiseen tarvitaan suorituskyvyn lisäksi viisautta. Kas-

vukin vaatii suorituskykyä, mutta kehitys edellyttää myös arvon lisääntymistä. (Ackoff, 1989)

2.3.3 Tietojohtamis- eli tiedonhallintaprosessi

Tietojohtamisen eli tiedonhallinnan prosessimalleja on kehitetty sekä johtamisen että innovaa-

tion että tutkimusaloilla 1990-luvulta alkaen. Innovaatiomallien tavoitteena on luoda uutta tie-

tämystä ja siten mahdollistaa innovaatioiden syntyminen (esimerkiksi SECI-malli (Nonaka,

1994; Nonaka ja Konno, 1998)).

Tässä tutkimuksessa keskityn tiedonhallinnan prosessimalleihin, joiden tarkoituksena on ohjata

tiedon jalostamista ja jakamista niin, että tietoja pystytään onnistuneesti hyödyntämään erilai-

sissa yhteyksissä. Alavi ja Leidnerin (2001) mukaan tietojohtaminen (knowledge management)

on prosessi, joka koostuu tiedon luomisesta ja keräämisestä sekä organisaation sisältä että sen

ulkopuolelta, tiedon varastoinnista ja hakemisesta, siirtämisestä eli jakamisesta sisäisesti ja or-

ganisaation ulkopuolelle sekä tiedon hyödyntämisestä. Bhatt (2001) toteaa, että tietojohtami-

sella tarkoitetaan usein tiedonhallintaprosessia, jonka aliprosesseja ovat esimerkiksi tiedon

luominen, validointi (arviointi), esitystapa, jakelu ja soveltaminen (creation, validation, format-

ting, distribution, application). Esimerkkinä käyn seuraavaksi läpi Evans, Dalkir ja Bidianin

(2014) tietojohtamisen eli tiedonhallinnan syklimallin (Knowledge Management Cycle Model,

KMC).

Evans, Dalkir ja Bidianin (2014) tietojohtamisen eli tiedonhallinnan KMC-prosessimallissa on

seitsemän vaihetta: tunnista, luo, talleta, jaa, käytä, opi ja paranna. Tiedon jakamisvaihe (ali-

prosessi) liittää tiedon johtaminen -aliprosessin (tiedon etsiminen, kerääminen ja kirjaaminen)

tiedolla johtamisen (tiedon hyödyntäminen ja tutkiminen) aliprosessiin.
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Uusi tietotarve, esimerkiksi ongelman ratkaisu, päätöksenteko, tietokuiluanalyysi tai innovaa-

tio, käynnistää tiedonhallintaprosessin. Tarvittava tieto, sekä koodattu, sulautettu että hiljainen

tieto, tulee tunnistaa eri menetelmin organisaation sisäisistä tietovarannoista (tieto-/tietämys-

pääomasta/-resurssista, information resource/knowledge asset). Uuden tiedon luominen tai tar-

vittavan tiedon hankkiminen ulkopuolisista tietolähteistä on tarpeen, jos organisaatiosta ei löydy

sopivaa tietopääomaa tai se ratkaisee ongelman vain osittain. Tietotarpeeseen vastaamiseksi

voidaan tarvita näitä kaikkia tapoja ja monia iteraatiokierroksia. Analyysillä ja arvioinnilla tiet-

tyjen sääntöjen mukaan selvitetään tunnistetun, uuden tai mahdollisesti hankittavan tietämys-

pääoman arvo eli laatu ja relevanttius organisaatiolle kyseisen ongelman ratkaisemiseksi, kri-

teereinä esimerkiksi tiedon tarkkuus, osuvuus ja uskottavuus (accuracy, currency, credibility).

(Evans, Dalkir ja Bidian, 2014). Tiedon laadun mittaamista ja hyvä- ja huonolaatuisen tiedon

kriteereitä on tutkittu paljon eri näkökulmista, ja huonolaatuisen tiedon haitat ja kustannukset

on todettu suuriksi (Wang ja Strong, 1996; Haug, Zachariassen ja van Liempd, 2011; Cai ja

Zhu, 2015; Waheed ja Kaur, 2016).

Organisaation pitää siis tunnistaa tieto, joka on sille hyödyllistä ja jolla on sille lisäarvoa. Vain

sellaista tietoa kannattaa kerätä. (Alavi ja Leidner, 2001) Kun tieto on havaittu hyödylliseksi

analysoinnin ja arvioinnin tuloksena ja jalostettu talletettavaan ja hyödynnettävään muotoon,

se talletetaan organisaation muistiin, yhteiseen tietovarantoon (tietoresurssiin/tietopääomaan),

esimerkiksi koodattu tieto portaaleihin, sulautettu tieto prototyyppeihin ja hiljainen tieto audi-

tointeina, karttoina, malleina ja luokitteluina (aliprosessi tiedon johtaminen). Strukturoidun (ra-

kenteellisen) tietovarannon (rekisterit ja aineistot) tietoja on helppo muuttaa, hakea ja jakaa.

(Evans, Dalkir ja Bidian, 2014) Nykyään esimerkiksi sosiaalisen median strukturoimattomalla

tiedolla on iso merkitys palvelukokemuksen jatkuvassa seurannassa ja parantamisessa ja myös

strukturoimattoman tiedon käsittelyyn ja analysointiin on hyviä erikoistyökaluja.

Tiedon jakaminen (share, disseminate, communicate, aliprosessi) välittää organisaation muis-

tista haetun tiedon sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolelle tutkittavaksi, analysoitavaksi

ja hyödynnettäväksi (aliprosessi tiedolla johtaminen). Tietoa jaetaan joko suunnitellusti (jaka-

misaika ja jakamistiheys, tai aina kun tietovarannossa tapahtuu muutoksia) tai ad-hoc silloin,

kun tulee uusi tietotarve. Asiantuntijaverkostot edistävät yhteistyötä ja tiedon jakamista sekä

vähentävät tilanteita, joissa tarvittava tieto haetaan organisaation ulkopuolelta, vaikka se on jo
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organisaation tietovarannossa. Vaikka varsinkin hiljaisen tiedon jakaminen tapahtuu tavallisesti

kasvokkain ja työn ohessa, niin tiedon jakaminen vaatii käytännössä aina myös monien tiedon-

jakokanavien ja teknologioiden käyttämistä (esimerkiksi kommunikaatio- ja kollaboraatiotek-

nologiat, asiakastiedon hallintajärjestelmät (customer relationship management, CRM), toimin-

nanohjausjärjestelmät (enterprise resource planning systems, ERP), toimitusketjun

hallintajärjestelmät (supply chain management SCM) ja päätöksenteon tukijärjestelmät (de-

cision support systems, DSS)). (Evans, Dalkir ja Bidian, 2014)

Tiedon keräämisen, varastoimisen ja jakamisen tavoitteena on tiedon käyttäminen eli hyödyn-

täminen organisaation toiminnassa, ongelmanratkaisussa ja päätöksenteossa kilpailukyvyn,

suorituskyvyn, innovointikyvyn sekä lopulta taloudellisen tuloksen ja vaikuttavuuden paranta-

miseksi. Tiedon käyttäminen lisää ymmärrystä ja auttaa sisäistämään hiljaista tietoa, kun yh-

distetään asiantuntijan kyvyt ja hiljainen tieto eksplisiittiseen tietoon ja konteksti- eli asiayh-

teystietoon (tekemällä oppiminen). Tiedon hyödyntäminen on oppimisprosessi, jolla voidaan

parantaa koko tietojohtamisen prosessia, organisaation muita nykyisiä toimintoja ja päätöksen-

tekoa sekä luoda uutta tietoa opitun pohjalta. (Evans, Dalkir ja Bidian, 2014)

Evans, Dalkir ja Bidian (2014) erottivat KMC-mallissaan oppimisen ja tietopääoman paranta-

misen omiksi vaiheikseen. Oppimista tapahtuu, kun analysoidaan ja arvioidaan tiedon käytön

vaikutuksia sekä tietopääoman arvoa ja soveltamismahdollisuuksia kyseisessä kontekstissa.

Evans, Dalkir ja Bidian (2014) soveltavat Agryris ja Schönin (1978, uusi painos 1996) double

loop learning -oppimismallia. Tietopääoman parantamisvaiheessa hyödynnetään oppimisvai-

heessa syntynyttä tietämystä tietopääoman uuden arvon tunnistamiseen tai luomiseen ja tiedon

löytämisen helpottamiseen (single loop learning) sekä uuden tiedon tunnistamiseen, luomiseen

tai hankkimiseen korjaamaan nykyisen tietopääoman, toimintamallien sekä analyysi- ja arvi-

ointimenetelmien puutteita (double loop learning). Näin tiedonhallinnan sykli toistuu ja mah-

dollistaa tietovarantojen sekä tietojohtamisen toimintojen ja prosessien jatkuvan parantamisen

käytännön kokemusten ja palautteen (customer/employee and product/service experience and

feedback) avulla. Organisaation tietopääoma vaatii myös jatkuvaa datan hallintaa eli tarpeetto-

man tai vanhentuneen tiedon tunnistamista, arkistointia ja poistamista, tietojen päivittämistä ja

puhdistamista esimerkiksi tuplista tai virheistä sekä tiedon siirtämistä organisaation ulkopuo-

lelle (tiedon elinkaari). (Evans, Dalkir ja Bidian, 2014)
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2.3.4 Tiedonhallinnan ja analytiikan evoluutio

Tietojohtamisen tavoitteena on tehdä strukturoituun (rakenteelliseen) ja strukturoimattomaan

tietoon perustuvia (data-driven) strategisia, taktisia ja operationaalisia päätöksiä halvemmin,

nopeammin ja paremmin jatkuvasti muuttuvassa, globaalissa toimintaympäristössä erilaisin

strukturoiduin ja strukturoimattomin päätöksentekomenetelmin. Päämääränä on menneen ana-

lysoinnin lisäksi tulevaisuuden ennustaminen ja toiminnan optimointi. Päätöksenteon tulisi pe-

rustua sekä historiatiedon että jatkuvan, tosiaikaisen, luotettavan tiedon (strukturoitu ja struk-

turoimaton tieto ja massatieto) keräämiseen ja analysointiin. (Intezari ja Gressel, 2017, s. 72).

Nykyisillä valtavilla tietomäärillä prosessien ja ihmisten lisäksi tarvitaan tietotekniikkaa sekä

organisaation sisäisen että organisaatioiden välisen tiedonhallinnan systematisoinnissa, paran-

tamisessa ja nopeuttamisessa. Tiedonhallintajärjestelmien tulee pystyä tukemaan organisaation

tiedonhallintaprosessia eli valittuja tietotyyppejä ja tietovirtoja sekä niiden luomista, ylläpitoa,

löytämistä (paikallistamista), siirtämistä ja hyödyntämistä.

Transaktiojärjestelmien lisäksi tarvitaankin analytiikkajärjestelmiä (business intelligence sys-

tems, BIS), joiden avulla voidaan monipuolisesti käsitellä sekä historia- että tosiaikaisia tapah-

tumatietoja ja yhdistää niihin muita sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä, hiljaista tietoa ja asiantun-

temusta (Shollo ja Galliers, 2016). Edistynyt analytiikka (advanced analytics) on välttämätöntä

päätöksenteon tueksi, uusien ongelmien löytämiseksi ja yleisen tietoisuuden lisäämiseksi toi-

minnan tilasta kaikenlaisissa organisaatioissa yksityisistä julkisiin ja ei-kaupallisiin organisaa-

tioihin (Shollo ja Galliers, 2016; Intezari ja Gressel, 2017). Nykyiset vaiheittain johdon tieto-

järjestelmien (management information systems, MIS) pohjalta kehittyneet analytiikkatyökalut

mahdollistavat proaktiivisen, ennakoivan ja ohjailevan analytiikan sekä personoidut, interaktii-

viset raportit ja ad-hoc-raportoinnin (Shollo ja Galliers, 2016).

Sekä Chen ym. (2012) että Davenport (2013) näkevät tietojohtamisen evoluutionäärisenä tie-

don, prosessien ja tietojärjestelmien rinnakkaisena kehittymisenä. Chen ym. (2012) jakavat tie-

tojohtamisen evoluution kolmeen liiketoimintajohtamisen ja analytiikan (business intelligence,

BI, & analytics) aikakauteen (BI&A 1.0, 2.0 ja 3.0). Davenport (2013) puolestaan tarkastelee
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tietojohtamisen (knowledge management) tiedon, tiedonhallintaprosessien ja tietojärjestelmien

evoluutiota analytiikan näkökulmasta jakaen sen samoin kolmeen hyvin samanlaiseen aikakau-

teen (Analytics 1.0, 2.0 ja 3.0).

Davenportin (2013) analytiikan evoluution ensimmäisessä vaiheessa (Analytics 1.0, BI&A 1.0

(Chen, Chiang ja Storey, 2012)), liiketoimintatiedon aikakaudella (the era of business intelli-

gence), analytiikka on kuvailevaa (descriptive), organisaation sisäisiin järjestelmiin, esimer-

kiksi toiminnanohjausjärjestelmiin (enterprise resource planning, ERP), kerättyjen tapahtuma-

tietojen analysointia ja tilastollista raportointia. Tiedot kootaan ja summataan tietovarastoihin

(data warehouse), joista tehdään kyselyitä ja laaditaan raportteja liiketoimintatietosovelluksilla

(business intelligence, BI systems). Analyytikkojen suuri työ on valmistella kerätty historiatieto

talletettavaksi tietovarastoon ja oikeiden kysymysten määrittäminen raportointia varten, jotta

menneisyyden analysoinnista saadaan tukea suorituskykyä parantaville päätöksille.

(Davenport, 2013)

Analytiikan toisessa vaiheessa (Analytics 2.0 (Davenport, 2013), BI&A 2.0 (Chen, Chiang ja

Storey, 2012)), massadatan aikakaudella (the era of big data), analytiikan tavoitteena on en-

nakoida tulevaisuutta (predictive analytics) päätöksenteon pohjaksi. 2000-luvun puolivälistä

alkaen teknologinen kehitys (mm. strukturoimattoman tiedon analyysityökalut, pilvipalvelut,

muistinvaraiset tietokannat, koneoppiminen) on mahdollistanut sekä strukturoidun että struktu-

roimattoman massadatan tuottamisen ja tallettamisen sekä myös organisaation kaikenlaisen ul-

kopuolisen tiedon hyödyntämisen. Analyytikkojen tulee hallita liiketoiminnan ja tilastoinnin

lisäksi tietojenkäsittelyteknologioita sekä myös strukturoimattoman tiedon analysointi ja visu-

alisointi. (Davenport, 2013)

Kolmannessa analytiikan vaiheessa (Analytics 3.0 (Davenport, 2013), BI&A 3.0 (Chen, Chiang

ja Storey, 2012)) eli tiedolla rikastettujen tarjoomien aikakaudella (the era of data-enriched

offerings) tavoitteena on tiedon perusteella ohjailla (prescriptive analytics) sekä organisaation

että asiakkaiden päätöksentekoa ja kehittää uusia tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat asiak-

kaiden ja markkinoiden tarpeisiin. Nykyään analytiikalla kilpaillaan ja sillä voi saavuttaa kil-

pailuetua. Kaikista fyysisistä ja digitaalisista tapahtumista jää jälki tietokantoihin ja muun mu-

assa mobiili- ja sensoridataa kertyy paljon. Tiedon keräämistä ja sen välitöntä analytiikkaa
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vaikkapa tekoälyn avulla sulautetaan tuotteisiin ja erityisesti digitaalisiin palveluihin, esimer-

kiksi personointia ja suosittelutoimintoja. Omaa massadataa sekä analyysien tuloksia voidaan

myös myydä. Monipuolinen liiketoiminta- ja teknologiaosaaminen kootaan analytiikkatiimei-

hin, jotka usein kokeilemalla kehittävät jatkuvasti tietojen keräämistä, analytiikkaa ja tarvittavia

tiedonhallinnan työkaluja ja prosesseja. Analyysien tulokset ovat visuaalisia ja niissä voi esi-

merkiksi porautua (drill down) aina lähtötietoihin asti tai vyöryttää (roll up) niistä ylöspäin.

Kaikkia kolmea analyysityyppiä tarvitaan rinnakkain, mutta ilman 3. vaiheen ohjailevaa analy-

tiikkaa ja sen hyödyntämistä organisaatio ei voi digitalisaation aikakaudella menestyä.

(Davenport, 2013)

2.3.5 Tietojohtamisen onnistumisen edellytyksiä

Tiedon määrä on nykyisenä informaation aikakautena valtava ja kasvaa eksponentiaalisesti.

Tiedon merkitys organisaation menestykselle kasvaa samassa suhteessa. Tiedonhallintaproses-

sin eri vaiheissa onkin tarpeen hyödyntää erilaisia työmenetelmiä ja teknologioita (yhteenveto

Evans, Dalkir ja Bidian, 2014, s. 96), jotta organisaation tietopääomaa pystytään hallinnoimaan,

jakamaan ja hyödyntämään tehokkaasti ja tuottavasti. Pee ja Kankanhalli (2016) toteavat, että

fyysiset (tietojohtamisen tietojärjestelmät ja muut kuin IT-investoinnit tietojohtamiseen), inhi-

milliset (työkokemus ja sosiaalinen pääoma) ja organisatoriset (organisaatiorakenne ja erityi-

sesti ylimmän johdon kannustus ja tuki) resurssit yhdessä vaikuttavat organisaation tietojohta-

misen kyvykkyyden lisääntymiseen ja sitä kautta organisaation vaikuttavuuden (effectiveness)

kasvuun. Julkishallinnossa keskitetyt, muodolliset, hierarkkiset organisaatiorakenteet vähentä-

vät tietojohtamisen vaikuttavuutta ja niitä olisi hyvä täydentää epävirallisilla tiedon jakamis-

menettelyillä. (Pee ja Kankanhalli, 2016)

”Tietämys (knowledge eli know-how) on upotettuna organisaation kulttuuriin ja identiteettiin,

rutiineihin, käytäntöihin, systeemeihin ja dokumentteihin sekä yksittäisiin työntekijöihin.”

(Alavi ja Leidner, 2001, s. 108). Pitkäaikaisen kilpailukyvyn saavuttaminen edellyttää, että or-

ganisaatio pystyy hyödyntämään tietämystään toiminnassaan ja myös uuden tietämyksen luo-

miseksi. Organisaation pitäisikin selvittää tietopääomansa ja tiedonhallinnan prosessien ja -jär-

jestelmien asema toiminnassaan sekä kehittää tietojohtamisen strategia, jossa otetaan huomioon

myös eri tietotyypit ja niiden vaatimat erilaiset tietotekniset ratkaisut. (Alavi ja Leidner, 2001)
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Organisaatiolla tulisi myös olla taito hyödyntää eksplisiittistä ja hiljaista tietämystään ongel-

manratkaisussa ja innovoinnissa sekä motivoida ihmisiä kokeiluihin ja uudella tavalla ajatte-

luun. Tietotekniikka tukee tiedonhallintaprosessin eri vaiheita, mutta ihmistä tarvitaan aina tie-

don ja analyysien tulkinnassa ja hyödyntämisessä (Bhatt, 2001). Tietämykseen (mitä tiedämme)

ja päätöksentekoon eli tiedolla johtamiseen liittyy aina ihmisen ajattelua ja toimintaa (mitä

teemme, knowing, tietoisuus), tilannekohtaisuus, dynaamisuus ja hiljainen tieto (Shollo ja

Galliers, 2016). Sekä organisaation että yksilöiden tietopohjaa tulisi jatkuvasti seurata ja kehit-

tää vastaamaan koko ajan muuttuvia olosuhteita. Koko organisaation laajuiset, yhtenäiset tavat

koodata tietoa auttavat omaksumaan, jakamaan ja ottamaan käyttöön uutta tietämystä ja uusia

työtapoja. (Bhatt, 2001)

Onnistunut tiedonhallinta ja tietojohtaminen edellyttää tiedon jakamista ja siirtämistä myös or-

ganisaation ulkopuolelle ja ulkopuolelta sekä virallisia että epävirallisia kanavia käyttäen. Tie-

don jakaminen on teknologian, tekniikoiden (prosessien) ja ihmisten yhteistoimintaa. Hierark-

kiset rakenteet rajoittavat tietämyksen jakamista, kun taas horisontaaliset organisaatiorakenteet

ja kommunikaatioteknologiat tehostavat sitä. (Bhatt, 2001) Tiedon jakamiseen liittyy kuitenkin

monia ongelmia, joista yksi on, että käytännössä yksilöitä ei voida siihen pakottaa, vaan se

perustuu yksilön halukkuuteen jakaa tietoa ja organisaation tiedon jakamisen kulttuuriin. Tie-

don jakamista tulisikin tukea esimerkiksi kehittämällä henkilöstön yhteenkuuluvaisuuden ja yh-

teisen edun tunnetta sekä luomalla ”tukemisen kulttuuri” mahdollistamalla esimerkiksi käy-

täntö- tai käyttäjäyhteisöjen eli asiantuntijayhteisöjen (communities of practice, CoP)

muodostamista ja epävirallisia kohtaamisia. (Bagheri ym., 2016) Julkishallinnon organisaatioi-

den ja suurten yksityissektorin organisaatioiden tiedon jakamiseen vaikuttavissa tekijöissä ei

ole havaittu erityisiä eroja. Suurissa organisaatioissa tiedon kulku yksiköiden ja toimialojen

välillä vaatii organisaatiotasoisen tietojohtamisen strategian ja erityistä panostusta sen toimeen-

panemiseen. (Amayah, 2013)

Tiedonhallintajärjestelmien pitäisi mahdollistaa esimerkiksi sisäisten parhaiden käytäntöjen

käyttöönottoa muualla organisaatiossa, sisäisen asiantuntijuuden tallettamista jaettuun tietova-

rantoon, organisaation muistiin (collective knowledge), käytettäväksi koko organisaatiossa
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sekä tietoverkostojen muodostumista organisaation sisällä tietojen vaihtamiseksi ja organisaa-

tion kollektiivisen tietämyksen rakentamiseksi. (Alavi ja Leidner, 2001, s. 109) Verkostomuo-

toinen toimintatapa on yleistynyt, joten tiedonhallintajärjestelmien pitäisi tukea myös organi-

saatioiden välistä yhteistoimintaa.

Tietojohtaminen edellyttää yrityskulttuuria, prosesseja ja tietotekniikkaa, jotka yhdessä mah-

dollistavat tehokkaan tiedon jakamisen. ”Tietotekniikkaa, parhaimmillaan, voidaan käyttää

mahdollistajana muunnettaessa dataa informaatioksi. Vain ihmiset pystyvät tulkitsemaan ja

kääntämään informaation tietämykseksi.” (Bhatt, 2001, s. 73) Ihmisten, teknologian ja teknii-

koiden (prosessien) välisellä kanssakäymisellä saavutetaan kokonaisnäkemys organisaation ti-

lanteesta. Kulttuurin ja ihmisten käyttäytymisen sekä prosessien valtarakenteiden ja teknologi-

oiden muuttaminen ovat kriittisiä tekijöitä tietojohtamisen käyttöönottamisessa. (Bhatt, 2001)

Tietoperusteisen johtamisen onnistumisen edellytyksenä on, että tieto on integroitu koko orga-

nisaation toimintaan, prosesseihin, mittaamiseen ja kulttuuriin (Kumta ja North, 2014). Vaikka

tieto on erittäin tärkeä ja keskeinen päätösperuste, niin se täydentää mutta ei korvaa muita pää-

töksenteon kriteereitä. Tietoon ja sen monipuoliseen analysointiin pohjautuva päätöksenteko

on objektiivista ja läpinäkyvää, mutta se edellyttää liiketoiminnan syvällistä tuntemusta, tilan-

teeseen nähden oikean tiedon valintaa ja laadukasta tietoa (Shollo ja Galliers, 2016).

Kaiken kaikkiaan tilanne, asiayhteys ja sekä yksilön että organisaation aikaisempi tietämys ja

osaaminen vaikuttavat tiedonhallintaprosessiin, ja organisaation historia ja kulttuuri sekä ihmi-

set, teknologiat ja tekniikat eli prosessit vaikuttavat organisaation tietämyksen syntyyn. Tiedon

soveltaminen ja hyödyntäminen edellyttää oikeanlaisen ja oikeassa muodossa olevan tietämyk-

sen löytämistä ja aktiivista käyttöä. Tiedon hyödyllisyyden arviointi ei aina ole helppoa. Johdon

tulisikin ymmärtää tietämyksen mahdollisuudet kilpailuedun ja lisäarvon aikaansaamisessa

sekä asiakkaiden että työntekijöiden kannalta. (Bhatt, 2001) Tietojen keräämisellä on lisäarvoa

ja tiedonhallinta on onnistunut vasta, kun kerätty tieto on tarpeellista ja hyödyllistä ja sitä to-

dellakin käytetään ja hyödynnetään päätöksenteossa. Muussa tapauksessa tietojen kerääminen

on vain rasite, lisätyö ja lisäkustannus ja tiedonhallintaan panostaminen on turhaa. (Demarest,

1997; Evans, Dalkir ja Bidian, 2014)
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS: TIETOJOHTAMISEN PROSESSIMALLI

(TJP-MALLI)

Kirjallisuuskatsauksen pohjalta muodostin tutkimuksen viitekehyksen, Tietojohtamisen proses-

simallin (TJP-malli) (kuva 2). TJP-mallissa kuvaan tietojohtamisen kokonaisuuden eli tiedon-

hallintaprosessin aliprosesseineen ja tiedon jalostumisvaiheet prosessissa sekä tietojohtamisen

toimintaympäristön ja sitä tukevat tiedonhallinnan eli tietojohtamisen tietojärjestelmät. Tutki-

muksessa vähäisemmälle käsittelylle jäävät tiedon jakamis- ja tiedolla johtamis- eli tietoperus-

teisen päätöksenteon aliprosessit.

Kuva 2 Tietojohtamisen prosessimalli (TJP-malli)

Toimintaympäristö ja ekosysteemi mahdollistavat ja asettavat rajat organisaatioiden toimin-

nalle. Ne vaikuttavat sekä toimintaan että toimijoihin. Organisaatiot tuottavat sekä fyysisiä että

sähköisiä eli digitaalisia tuotteita ja palveluja sisäisille ja ulkoisille asiakkailleen. Tuottajana on

nykyään yhä useammin sisäisten ja ulkoisten toimijoiden verkosto tai verkostot organisaation

oman toiminnan lisäksi.
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Tietojohtamisen ytimessä ovat tiedonhallintaprosessi eli tietojohtamisen prosessi (BI/KM-pro-

sessi) sekä tiedonhallinnan ja analytiikan tietojärjestelmät ja tietovarastot. Tietojohtamisen/tie-

donhallinnan prosessi jakautuu kolmeen aliprosessiin: tiedon johtamis-aliprosessiin, tiedon ja-

kamis-aliprosessiin ja tiedolla johtamisen eli tietoperustaisen päätöksenteon aliprosessiin.

Tiedon johtamisprosessissa huolehditaan datan, informaation ja tietämyksen jatkuvan arvioin-

nin ja analyysin avulla siitä, että organisaation toiminnalle tärkeät tiedot tunnistetaan, kerätään

ja kirjataan sellaiseen muotoon, että niitä voidaan jakaa ja hyödyntää tietoperusteisessa päätök-

senteossa eli tiedolla johtamisen aliprosessissa.

Tieto jalostuu tiedonhallintaprosessin eri vaiheissa. Toiminnasta ja tuotannosta on saatavissa

monenlaisia suunnittelu- ja toteutumatietoja: toiminnan ja tuotannon perus- eli ydintiedot (esi-

merkiksi asiakas-, toimittaja-, tuote-, palvelu- ja tilikarttatiedot), tapahtumatiedot ja mittaustie-

dot sekä asiakkaan ja henkilöstön tuote- tai palvelukokemustiedot ja palautetiedot. Transak-

tiojärjestelmät, esimerkiksi integroidut, keskitetyt toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) ja

toiminnalliset erityisohjelmistot (esimerkiksi CRM, SCM ja tuotannon järjestelmät), ovat mer-

kittäviä tiedon keräämis- ja talletuspaikkoja. Esimerkiksi tiedot toiminnan tehokkuudesta (suo-

rituskyvystä), laadusta ja tuloksista sekä vaikuttavuudesta ovat tärkeitä päätöksenteossa.

Kerätty ja kirjattu data ei ole aina suoraan hyödynnettävissä muutoin kuin kyseisessä järjestel-

mässä. Asiantuntija (analyytikko) arvioi ja analysoi sekä huoltaa dataa niin, että tuloksena saa-

daan luotettavaa, käyttökelpoista informaatiota, täsmällistä tietoa jatkokäsittelyä ja analyysejä

sekä muihin sisäisiin ja ulkoisiin tietolähteisiin yhdistelyä varten. Datan hallinta sisältää sekä

perus- eli ydintiedon että tapahtumatiedon huollon (Master Data Management, MDM, Trans-

action Data Management, TDM). Dataa tarkastetaan ja vertaillaan, ja sitä korjataan, muokataan

ja koodataan eri työkaluja käyttäen (esimerkiksi SQL ja DAX). Asiantuntija arvioi ja analysoi

edelleen erilaisiin tietovarastoihin talletettua muokattua informaatiota analysointityökaluilla

(esimerkiksi Microsoft Power BI). Tuloksena syntyviin erilaisiin vakiomuotoisiin, interaktiivi-

siin ”raportteihin” on sulautunut asiantuntijan tietämys eli ymmärrys, osaaminen ja hiljainen

tieto. Tiedon jalostaminen jaettavaksi ja hyödynnettäväksi kelpaavaan muotoon on iteratiivinen

prosessi, jossa voidaan joutua korjaamaan jopa virheellistä tai puuttuvaa lähtödataa.
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Tiedon jakamis-aliprosessissa analyysin tulostiedostot (tietovarastot, interaktiiviset ”raportit”)

jaetaan ja siirretään sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolelle esimerkiksi erilaisissa por-

taaleissa, joihin on koottu organisaation yhteinen ymmärrys, organisaation muisti eli tietova-

ranto, ja joiden osia voidaan avata esimerkiksi eri kumppaneille ja muille sidosryhmille. Tämän

eksplisiittisen tiedon jakamisen lisäksi on tärkeää luoda virallisia tiedonjakokanavia ja tukea

epävirallisten tiedonvaihtokanavien syntymistä ja käyttöä, jotta yksilöiden hiljaista tietoa ja

osaamista saadaan mahdollisimman paljon esiin ja jaetuksi organisaatiossa ja verkostoissa.

Tiedolla johtamis-aliprosessissa jaettujen tietojen analysointi jatkuu sekä sisäisesti että eri or-

ganisaatioissa lähtökohtana tietämyksen hyödyntäminen toiminnan, tuotteiden, palvelujen, IT:n

ja muiden osa-alueiden kehittämisessä strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla. Tässäkin

vaiheessa tietoja yhdistellään ja vertaillaan uusiin ulkoisiin ja sisäisiin tietolähteisiin sekä laa-

ditaan erilaisia ennusteita ja tulevaisuuden näkymiä.

Analysointityössä tarvitaan aina syvällistä liiketoimintaälyä, bisnesvaistoa, hiljaista tietoa sekä

yhteistä ymmärrystä ja viisautta. Ennakoivan ja ohjailevan, interaktiivisen analytiikan tulosten

tulkinta ja soveltaminen käytäntöön vaatii myös päättäjiltä syvällistä osaamista.

Tieto ja sen analysointi tuo osaltaan esiin muutostarpeita ja antaa päätöksenteolle tietopohjaiset

perusteet muiden päätöskriteerien lisäksi. Eri vaiheiden arviointien ja analyysien sekä päätök-

senteon ja toimeenpanon kautta havaitaan puutteita nykyisissä tietovarannoissa, jolloin voidaan

luoda uutta tietoa omasta toiminnasta (innovointi) ja etsiä uutta tietoa organisaation ulkopuo-

lelta. Tietojohtaminen on iteratiivinen oppimisprosessi, joka muuttaa yksilöiden, organisaation,

toimijaverkoston ja koko toimintaympäristön toimintaa.
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT

Sutton ja Staw’n (1995) mukaan vahva teoria ja metodi vastaa kysymykseen ”miksi”. Se selittää

ilmiöihin liittyvät yhteydet ja se on tarina, joka kertoo, miksi ja milloin jotakin tapahtuu tai ei

tapahdu, mitkä ovat tapahtumien syy-seuraussuhteet ja mitkä ovat tapahtumien taustalla olevat

ja siihen läheisesti liittyvät prosessit ja tekijät. Hyvä teoria selittää, ennustaa ja ilahduttaa

(Sutton ja Staw, 1995; Weick, 1995). Weick (1995) kutsuu tätä prosessia teoretisoinniksi. Jos-

kus pienikin löydös johtaa jatkotutkimuksiin, jotka lopulta saattavat johtaa merkittäviinkin aka-

teemisiin ja/tai käytännön kontribuutioihin.

Kirjallisuuskatsauksen perusteella muodostamani tutkimuksen teoreettinen viitekehys kuvaa ja

rajaa tutkimuksen kohteen. Seuraavaksi esittelen tutkimuksen metodologisen viitekehyksen,

joka vaikuttaa ratkaisevasti sekä tutkimuksen toteutukseen että sen tuloksiin. Sen jälkeen käyn

läpi tutkimusprosessin sekä empiirisen tutkimuksen menetelmät ja prosessin.

4.1 Tutkimuksen lähestymistapa

Tutkimusstrategia ohjaa tutkimuksen toteutusta. Sen valinnassa on otettava huomioon, millai-

nen on tutkimuksen kohde, miten ihmiset vaikuttavat tutkimuksen kohteeseen ja miten tutkija

voi löytää etsimänsä tiedon tutkimuskohteesta (Guba ja Lincoln, 1998). Tämän laadullisen yk-

sittäisen tapaustutkimuksen tavoitteena on edistää tietojohtamista Helsingin kaupungin lakisää-

teisessä digitukipalvelussa ja näin vähentää digitukipalvelun tiedonhallintaongelmaa ja siitä

johtuvia kohtaanto- ja osaamisongelmia.

Helsingin digitukiverkosto on laaja ja se koostuu keskenään hyvin erilaisista toimijoista. Ver-

kosto muotoutuu ja kehittyy jatkuvasti. Digitukipalvelun keskiössä ovat aktiiviset yksilöt mo-

nissa eri rooleissa. Tämän monitahoisen, muuttuvan, sosiaalisen toimintaympäristön yhteyteen

sopivat tulkitsevan tutkimusparadigman (ajatussuuntauksen) (interpretive research paradigm)

tieteenfilosofiset taustaolettamukset. Orlikowski ja Baroudin (1991) mukaan tulkitsevan tutki-

mussuuntauksen ontologinen olettamus (käsitys todellisuudesta) on, että todellisuus on muut-

tuva sosiaalinen konstruktio eikä stabiili objekti kuten positivismissa tai kriittisen realismin

mukainen yksi selitettävissä oleva todellisuus. Tulkitsevan tutkimuksen epistemologisena läh-

tökohtana (käsitys tiedosta) on, että tieto on subjektiivista ja että sekä toimijat että tutkijat
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muokkaavat tietoa omalla toiminnallaan, uskomuksillaan ja keskinäisellä kanssakäymisellään.

Positivismissa tiedon katsotaan olevan objektiivista niin, että ihmisten näkemykset tai toiminta

eivät siihen vaikuta, kun taas kriittisessä realismissa pyritään selittämään ja tekemään näky-

väksi yhden stabiilin todellisuuden tapahtumien tiedolliset taustat ja ihmisten osuus tapahtu-

miin. (Orlikowski ja Baroudi, 1991) Tulkitsevassa tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on

asiayhteys eli konteksti ja ihmisten välisen kanssakäymisen prosessi (Walsham 1993), jossa

”ihmiset tuottavat ja vahvistavat sosiaalista maailmaa toimillaan” (Orlikowski ja Baroudi,

1991, s. 14). Klein ja Meyersin sanoin (1999) “Tulkitseva tutkimus etsii merkitystä asiayhtey-

dessä.” (s. 73) ja “Tulkitseva tutkimus pyrkii ymmärtämään muuttuvaa kohdetta.” (s. 73).

Tulkitsevan tutkimussuuntauksen ontologinen ja varsinkin epistemologinen näkemys tiedosta

määrittävät, mitkä empiirisen tutkimuksen toteutuksen sekä tiedon keräämisen ja analyysin me-

netelmät sopivat parhaiten kyseiseen asiayhteyteen ja vaikuttavat siihen, millaisia tuloksia tut-

kimuksella on mahdollista saavuttaa. Tämä tutkimus on laadullinen yksittäinen tapaustutkimus

(qualitative single case study). Laadullisen tapaustutkimuksen menetelmin voidaan ymmärtää

syvällisesti tutkittavaa ilmiötä ja asiayhteyttä sekä tuottaa uutta tieteellistä tietoa ja käytännön

hyötyä, kun tutkimuskohteesta, tässä tapauksessa digitukipalvelusta ja sen toimijaverkostosta,

on olemassa vain vähän tieteellistä tutkimusta (Eisenhardt, 1989; Eisenhardt ja Graebner, 2007;

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara, 2007; Yin, 2009). Tapaustutkimus vastaa kysymyksiin ”kuinka”

ja ”miksi” ja paljastaa aikaisemmin tuntemattomia käsitteitä ja yhteyksiä (Yin, 2009, s. 52).

Yksittäinen tapaustutkimus ”tyypillisesti käyttää mahdollisuuksia tutkia merkittävää ilmiötä

harvinaisissa tai äärimmäisissä olosuhteissa” (Eisenhardt ja Graebner, 2007, s. 27). Helsingin,

Suomen suurimman kaupungin, digitukipalvelu ja sen laaja digitukiverkosto edustavat äärim-

mäistä tapausta Suomessa.

Ajallisesti tämä tutkimus on yksittäinen poikittaistutkimus (cross-sectional) (Orlikowski ja

Baroudi, 1991; Yin, 2009). Vaikka tutkittava digitukipalveluverkosto on laaja ja monimutkai-

nen ja jatkuvassa muutoksessa, niin käytännön aikataulu- ja henkilöresurssisyistä ”sarja”poi-

kittaistutkimus tai pitkittäistutkimus digitukipalvelun kehittymisestä ei ollut tässä vaiheessa

mahdollinen. Yksittäinen poikittaistutkimus toteutetaan tiettynä ajankohtana tai tietyllä lyhy-
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ellä aikajaksolla, kun taas ”sarja”poikittaistutkimus koostuu useasta yksittäisestä poikittaistut-

kimuksesta ja pitkittäistutkimus on yhtäjaksoinen, kuukausia tai jopa vuosia kestävä tutkimus.

(Orlikowski ja Baroudi, 1991; Yin, 2009)

Niin laadullisessa kuin määrällisessäkin tulkitsevassa tutkimuksessa aineiston keräämisessä

pääinstrumenttina on ihminen ja hänen käsityksensä tutkittavasta ilmiöstä, ja tutkijan rooli on

ensisijaisesti kuunnella, havainnoida, tulkita ja ymmärtää. Aineisto on siten aina ainutlaatuista.

(Eisenhardt, 1989; Walsham, 2006; Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara, 2007) Erityisesti tulkitse-

vassa laadullisessa tapaustutkimuksessa aineiston monipuolisuus on oleellista. Tutkimuksessa

tuotettuja ensisijaisia aineistoja (haastattelut, kyselyt, havainnointi) tulee täydentää valmiilla

julkisilla ja mahdollisesti sisäisillä aineistoilla (vuosikertomukset, verkkosivustot, mediat).

(Eisenhardt, 1989; Mingers, 2001; Walsham, 2006; Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara, 2007) Ta-

paustutkimuksessa haastattelut ovat usein ja myös tässä tutkimuksessa ensisijainen empiirisen

aineiston lähde (Eisenhardt ja Graebner, 2007; Yin, 2009). Haastatteluaineistoa (Liite 3) täy-

densin runsaalla toissijaisella kirjallisella ja sähköisellä aineistolla. Myös työ- ja tutkimuskoke-

mukseni sekä aikaisempi harrastus digitukijana auttoivat ymmärtämään digitukipalvelun koko-

naisuutta ja Helsingin sekä julkishallinnon erityispiirteitä.

Tieteellisen tutkimuksen (scientific inquiry) päättely- eli analyysimenetelmät ovat deduktiivi-

nen, induktiivinen ja abduktiivinen päättely (Dubois ja Gadde, 2002; Walsham, 2006). Deduk-

tiivisessa päättelyssä testataan teoriasta johdettujen hypoteesien paikkansa pitävyyttä ja pyri-

tään yleistämän tulokset suurempaan populaatioon. Induktiivisen päättelyn tavoitteena on

löytää tutkimusaineistosta odottamattomia asioita ja selityksiä niihin ja siten tuottaa uusia teo-

reettisia malleja, joita voidaan myöhemmin testata deduktiivisesti. Induktiivisessa päättelyssä

ei pyritä yleistämiseen, mutta tuloksia voidaan testata ja kehittää edelleen uusissa asiayhteyk-

sissä. Alkuperäinen ankkuroitu teoria (grounded theory) (Glaser ja Strauss, 1967) edustaa ää-

rimmäistä induktiivista tutkimussuuntausta (Dubois ja Gadde, 2002). Induktiivisessa päättelys-

säkin voidaan esimerkiksi kehittää aikaisemman teorian pohjalta tutkimuksen viitekehys,

näkökulma, joka ohjaa ja rajaa tutkimusaineiston keräämistä eli teemojen ja kysymysten laati-

mista sekä aineiston analyysiä ja joka voi muuttua tutkimuksen edetessä (Dubois ja Gadde,

2002; Walsham, 2006). Abduktiivisessa päättelyssä empiriaa ja teoriaa yhdistetään systemaat-

tisesti (systematic combining process) koko analyysin ajan (Dubois ja Gadde, 2002).
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Abduktiivinen (ja induktiivinen) analyysi on jatkuvaa ja rinnakkaista aineiston keräämisen

kanssa. Tärkeät asiat, esimerkiksi nykyiset hyvät käytänteet ja toimintatavat, ja niiden selitykset

nousevat aineistosta eivätkä aiemmasta teoriasta ja ne ohjaavat tutkimuksen kulkua. Sekä in-

duktiivinen että abduktiivinen analyysi on iteratiivinen ja jatkuu, kunnes aineistossa on saavu-

tettu saturaatio eli esimerkiksi uusissa haastatteluissa ei enää tule esiin uusia asioita (tietosatu-

raatio) tai analyysissa ei löydetä enää uusia teemoja tai koodeja (induktiivinen teemasaturaatio).

(Eisenhardt, 1989; Dubois ja Gadde, 2002; Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara, 2007; Saunders ym.,

2018). Hermeneuttisen tutkimusstrategian perusoletuksena (hermeneutic principle) on subjek-

tiivisuus ja tulkinta, joka kehittyy hermeneuttisen kehän mukaisissa iteraatioissa, ja sitä käyte-

tään erityisesti laadullisen tutkimuksen yhteydessä (Klein ja Myers, 1999). Laadullisessa tutki-

muksessa on käytännössä aina tehtävä jollakin tasolla empiirisen aineiston koodaus,

esimerkiksi ankkuroidun teorian (grounded theory) (Glaser ja Strauss, 1967; Strauss ja Corbin,

1990) mukainen ensimmäinen koodausvaihe, avoin koodaus (open coding), jolla löydetään tut-

kimusaineistosta keskeiset teemat. Noudatin tutkimuksessa abduktiivisen päättelyn eli analyy-

sin periaatteita ja tein avointa koodausta keskeisten teemojen löytämiseksi tutkimusaineistosta.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää aiemman tutkimustiedon ja empiirisen aineiston

pohjalta konstruktio eli prosessi, toimintaohje, tai malli, joka osaltaan edistää akateemista tut-

kimusta ja käytäntöä systemaattisesta ja standardoidusta tiedonhallinnasta verkostoituneessa

ekosysteemissä digitukipalvelun erityistapauksessa. Tämä konstruktiivinen lähestymistapa

(Kasanen, Lukka ja Siitonen, 1993), teorian rakentaminen tutkimustapauksesta (case)

(Eisenhardt ja Graebner, 2007), tarkoittaa käytännön ongelman ratkaisua kehittämällä tieteelli-

sin menetelmin (toisin kuin konsultoinnissa) malleja, kaavioita, teorioita, viitekehyksiä ja pro-

sesseja, joilla ongelma ratkaistaan ja jotka myös luovat uutta teoreettista tietämystä tutkittavista

ilmiöistä. Konstruktiivinen tutkimus on asiayhteydestä riippuvaa tapaustutkimusta ja yhteis-

työtä tutkimustapausten kanssa, ja kehitetyn ratkaisun onnistuneisuus testataan niissä käytän-

nössä. (Kasanen, Lukka ja Siitonen, 1993)

Laadullisen tutkimuksen tavoitteena ei ole tulosten yleistettävyys suurempaan populaatioon

määrällisen tutkimuksen tapaan, vaan yleistettävyys ilmenee konstruktion soveltamisena toisiin

vastaaviin asiayhteyksiin (Orlikowski ja Baroudi, 1991; Kasanen, Lukka ja Siitonen, 1993).
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Tutkimusprosessi onkin dokumentoitava niin tarkasti, että toiset tutkijat voivat sen toistaa ja

toiset organisaatiot voivat hyödyntää sen tulokset (Eisenhardt, 1989; Walsham, 1995b, 2006;

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara, 2007).

Seuraavaksi selitän Walshamin (1995b, 2006) tulkitsevan tapaustutkimuksen dokumentointipe-

riaatteiden mukaisesti tutkimuskohteen valinnan, ensisijaiset ja toissijaiset tietolähteet, tutki-

musaineiston keräämisen ajankohdan ja toteutustavan, haastateltavien valinnan ja taustat sekä

haastattelujen toteutuksen, aineiston analysoinnin ja koko tutkimuksen kulun. Näin käsittelen

tapaustutkimuksen toteutuksen arviointikriteerit: rakenteiden validiteetti (construct validity:

keskeisten käsitteiden määrittelyt ja mittarit, empiiriset aineistot, haastateltavien ja muiden in-

formanttien valinta, ja laaditun dokumentaation tarkistukset), sisäinen validiteetti (internal va-

lidity), ulkoinen validiteetti (external validity) ja luotettavuus (reliability) (esim. Yin, 2009).

4.2 Tutkimusaineiston kerääminen

4.2.1 Tutkimuskohteen valinta

Diplomityöprojekti sai alkunsa sattumalta tilaisuudesta, jossa esiteltiin Helsingin kaupungin di-

gitukipalvelua. Esityksessä todettiin, että Helsingillä on tarve kehittää digitukipalveluaan ja että

se tarvitsisi myös tieteellistä tutkimustietoa kehittämisen tueksi sekä täydentämään erilaisia jul-

kisia raportteja ja kaupallisia tutkimuksia. Diplomityötutkimuksesta päästiin nopeasti yhteis-

ymmärrykseen ja pääsy organisaatioon järjestyi.

Tutkimusnäkökulmasta Helsingin digitukipalvelu on edustava ja rikas tutkimuskohde, koska

Helsinki on edelläkävijä digitukipalveluissa ja sen digituen toimijaverkosto on laaja ja jatku-

vasti kehittyvä. Digitukipalvelua kehitetään parhaillaan myös valtakunnallisesti ja Helsinki on

siinäkin aktiivisesti mukana. Diplomityössä olisi mahdollista tutkia isoa ja merkittävää koko-

naisuutta ja siinä olisi lukuisia vaihtoehtoja diplomityötutkimuksen aiheeksi.
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4.2.2 Perehtyminen ja aiheen valinta

Perehtyminen digitukipalveluun Helsingissä ja valtakunnallisesti käynnistyi toukokuun 2020

lopulla. Tuolloin kävin läpi toissijaista tutkimusaineistoa digituesta eli julkisia raportteja ja sel-

vityksiä, kaupallisia tutkimuksia, vuosi- ja toimintakertomuksia, sekä Helsingin ja muiden di-

gituessa toimivien organisaatioiden verkkosivuja ja -julkaisuja. Tavoitteenani oli muodostaa

kokonaiskuva digituesta Helsingissä, kuitenkaan unohtamatta tärkeää digituen valtakunnallista

ulottuvuutta.

Ensisijaisen tutkimusaineiston kerääminen alkoi myös heti ja neljä taustakeskustelua, kaksi yk-

silö- ja kaksi ryhmäkeskustelua, käytiin 26.5.-11.6.2020 (Liite 3). Näistä yksilökeskustelut käy-

tiin puhelimitse ja ryhmäkeskustelut videoyhteydellä (Teams) eikä kumpiakaan nauhoitettu.

Ensimmäisessä yksilökeskustelussa puhelimitse digitukipalvelun vastuuhenkilön (omistajan)

kanssa keskusteltiin yleisesti diplomityömahdollisuudesta ja siinäkin tuli jo yleistä tietoa digi-

tukipalvelusta. Laadin puhelusta muistiinpanot. Seuraavaksi järjestettiin kaksi ryhmäkeskuste-

lua, joissa kartoitettiin Helsingin digitukipalvelukokonaisuuden nykytilaa, ongelmakenttää, ke-

hittämistarpeita ja tavoitteita tärkeimmän tutkimusongelman löytämiseksi. Helsingin

digitukipalvelun vastuuhenkilö (omistaja) kutsui osallistujat ryhmäkeskusteluihin, joihin osal-

listui kaikkiaan 8 Helsingin sisäisen digitukiverkoston keskeistä henkilöä. Heistä 2 osallistui

molempiin ryhmäkeskusteluihin. Tämän jälkeen kävin vielä yksilökeskustelun puhelimitse yh-

den Helsingin digituen järjestötoimijan edustajan kanssa digituesta heidän näkökulmastaan.

Tämä keskustelun ansiosta digitukikokonaisuus ja tutkimusongelma tarkentuivat entisestään ja

se toimi myös eräänlaisena pilottina varsinaisia haastatteluja varten. Keskustelusta tein muis-

tion, jonka edustaja tarkasti ja korjasi. Taustakeskustelujen kesto oli yhteensä 3 t 34 minuuttia.

Taustakeskustelujen ja toissijaisen tutkimusaineiston pohjalta kokosin tiivistelmän (16 sivua),

jonka keskusteluihin osallistuneet lukuun ottamatta järjestötoimijan edustajaa tarkastivat.

Taustakeskusteluissa tuli paljon uutta tietoa ja hyviä ajatuksia digituen kehittämiseksi ja tutki-

miseksi. Suurimmaksi ongelmaksi koetiin riittävän toteutumatiedon saaminen digitukiverkos-

tossa annettavasta digituesta. Verkostossa kyllä kerätään ja kirjataan tietoja annetusta digi-

tuesta, mutta ei systemaattisesti eikä jatkuvasti eikä tietosisällöltään yhteneväisesti. Tarkempaa

ja kattavampaa tietoa tarvittaisiin digitukipalvelun ja toimijaverkoston kehittämisen pohjaksi ja
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myös siksi, että Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 (Helsingin kaupunki, 2018a) on

päätetty ottaa käyttöön tietojohtaminen. Tämän tiedonhallintaongelman selvittämiseksi päätet-

tiin diplomityötutkimuksen aiheeksi tietojohtamisen edistäminen Helsingin kaupungin lakisää-

teisessä digitukipalvelussa ja erityisesti digitukipalvelutietojen keräämisen ja kirjaamisen ke-

hittäminen kaupungin digitukiverkostossa.

4.2.3 Teemahaastattelut

Haastateltavien valinta alkoi videokokouksella (Teams, 5 keskeistä henkilöä), jossa mietittiin

mahdollisia haastateltavia laajassa digituen toimijaverkostossa. Tuloksena syntyi noin 30 po-

tentiaalisen haastateltavan lista. Ensin päätettiin 2 ensimmäistä haastateltavaa (digitukipalvelun

omistajat). Listaa käytiin läpi haastattelujen edetessä ja siinä otettiin huomioon myös haastat-

teluissa esiin tulleet henkilöt (lumipallomenetelmä, snowballing) (Goodman, 1961). Lopulta

haastateltavia oli 16 ja he olivat joko digitukipalvelussa kaupungin eri yksiköissä erilaisissa

rooleissa tai edustivat keskeisiä digitukea antavia ulkopuolisia organisaatioita (Liite 3). Kaikki

haastateltavat olivat organisaatiossaan operatiivisella tasolla. Koska digituen toimijaverkosto

on laaja ja koostuu erilaisista toimijoita, joista jokaisella on erilaiset toimintatavat ja mahdolli-

suudet toimia, olisi pienempi haastateltavien määrä antanut liian suppean kuvan kokonaisuu-

desta. Toisaalta 16 oli ehdoton maksimi, jonka pystyin hoitamaan sovitussa aikataulussa. Haas-

tattelut antoivat hyvin monipuolisen kuvan operatiivisen tason digitukitoiminnasta riittävän

tarkalla tasolla eli saturaatio saavutettiin (Eisenhardt, 1989; Dubois ja Gadde, 2002; Hirsjärvi,

Remes ja Sajavaara, 2007; Saunders ym., 2018).

Haastattelumenetelmäksi valitsin puolistrukturoidun teemahaastattelun. Haastattelurungon

(Liite 4) teemat ja tarkentavat kysymykset tein alustavan teoreettisen viitekehyksen pohjalta ja

diplomityön ohjaajat kommentoivat sitä ennen ensimmäisiä haastatteluja. Sama runko oli käy-

tössä kaikissa haastatteluissa, mutta kolmessa niistä lisäsin tarkentavan kysymyksen tietojärjes-

telmistä haastateltavan näkökulmaa vastaavasti. Kaikissa haastatteluissa käytiin läpi kaikki tee-

mat, mutta käsittelyjärjestys ja tarkkuustaso vaihteli riippuen haastateltavan taustasta ja

roolista. Teemahaastattelun periaatteiden mukaisesti haastattelut olivat enemmänkin keskuste-
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luja, joille haastattelurunko antoi raamit, ja haastateltavat olivat enemmän tiedonantajia (infor-

mant) kuin vastaajia. He toivat esiin esimerkiksi uusia tietolähteitä, ja tarkentavia ja uusiakin

kysymyksiä esitettiin puolin ja toisin.

Haastattelujen toteutus alkoi yhteydenotolla haastateltaviin sähköpostitse noin viikkoa ennen

ehdottamiani ajankohtia (3 vaihtoehtoa, kesto noin 1,5 tuntia). Haastateltavat saivat 1–2 päivää

aikaisemmin haastattelurungon, jotta he pystyivät valmistautumaan keskusteluun. Haastattelut

aloitettiin ”lämmittelyllä”. Aluksi käytiin läpi rungon alussa oleva tutkimusprojektin keskeisten

käsitteiden avaus, mikä auttoi haastateltavien orientoitumista. Kerroin lyhyesti tutkimuksesta

käyttäen apuna senhetkisiä kuvia tutkimuksen viitekehyksestä, digitukipalvelun valtakunnalli-

sesta ekosysteemistä ja Helsingin digituen toimijaverkostosta (sidosryhmät). Haastateltava

puolestaan kertoi lyhyesti organisaatiostaan sekä omasta taustastaan ja roolistaan digitukipal-

velussa. Seuraavaksi keskusteltiin digituen keskeisistä käsitteistä. Tämän jälkeen käytiin läpi

haastattelun teemat eli digituen hallintaprosessin vaiheet. Teemoista ja kysymyksistä keskus-

teltiin vapaamuotoisesti ja välillä tarkistaen, että kaikki teemat tulevat käsitellyksi, ja esitin täy-

dentäviä kysymyksiä tarvittaessa. Sitten haastateltavat vielä pohtivat digitukipalvelun kehittä-

mistarpeita ja tulevaisuuden näkymiä. Haastattelun päätteeksi kysyin haastattelusta palautetta,

kokemuksia ja parannusehdotuksia tulevia haastatteluja varten.

Analysoin itsekin haastattelun heti sen päätyttyä. Haastateltavat olivat varanneet aikaa keskus-

teluun ja he olivat hyvin valmistautuneita. He olivat motivoituneita ja innostuneita, ja he tunsi-

vat pääsevänsä vaikuttamaan digitukipalvelun kehitykseen. Haastatteluja oli ilo tehdä ja omakin

innostus kasvoi entisestään samoin kuin sen ymmärtäminen, että digitukipalvelukokonaisuu-

dessa on edelleen paljon opittavaa. Ainoa miinus haastatteluissa oli koronapandemian vuoksi

pakollinen toteutus etäyhteydellä, joka tavallaan typisti haastattelujen antia.

Tein kaikki haastattelut itse 7.9.-3.11.2020 välisenä aikana. Kaikkiaan niitä oli 12, joista 4 pa-

rihaastatteluja ja 8 yksilöhaastattelua eli 16 henkilöä, ja kokonaiskesto on 20 tuntia 39 minuuttia

(yhteenveto liitteessä 3). Kaikki haastattelut tehtiin videoyhteydellä (Teams) ja yhtä lukuun ot-

tamatta ne nauhoitettiin ja litteroitiin. Tässä kokeilin Google Driven Voice Typing-työkalua

vaihtelevalla menestyksellä.
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4.3 Tutkimusaineiston analysointi

Haastattelujen organisointi (avoin koodaus) alkoi, kun ymmärrettävä teksti haastattelusta oli

tehty. Organisoin ensin jokaisen muistion teemoittain sekä haastattelurungossa olleiden että

haastattelussa esiin tulleiden uusien teemojen mukaisesti ja jaottelin tarvittaessa teemoja ala-

kohtiin. Lisäsin tekstiin myös haastatteluissa esiin tulleita ja muita lähteitä ja linkkejä (toissi-

jainen tutkimusaineisto) täsmentämään ja tarkentamaan haastattelun tietoja. Tämän haastatte-

lumuistion haastateltavat saivat tarkistettavaksi ja korjattavaksi sähköpostitse. Muistioita

teemahaastatteluista kertyi yhteensä 172 sivua (Liite 3).

Haastattelujen analysoinnissa empiirisen aineiston ja kirjallisuuden läpikäynti kulki koko ajan

rinnakkain abduktiivisen päättelyn eli analyysin periaatteiden (Dubois ja Gadde, 2002) mukai-

sesti. Jo ensimmäisessä teemahaastattelussa oli keskustelun pohjana alustava kuvahahmotelma

digitukipalvelun ekosysteemistä ja karkea kuvaus sidosryhmistä eli digitukiverkostosta (noin

10 sidosryhmää) Helsingin digitukipalvelun omistajan eli verkoston keskusorganisaation näkö-

kulmasta. Kolmen haastattelun jälkeen myös tietojohtamisen prosessimallin ensimmäinen ver-

sio oli valmis. Kuvat kehittyivät haastattelujen edetessä ja aiheuttivat paljon keskustelua ja poh-

dintaa. Kuvat olivat hyödyllisiä työkaluja haastatteluissa, koska ne auttoivat selkeästi

asemoimaan digitukipalvelun laajempaan kokonaisuuteen sekä ymmärtämään digitukiverkos-

ton laajuutta ja monitahoisuutta ja oman toiminnan merkitystä verkostossa.

4.4 Tutkimusprosessi

Tutkimusprosessi noudatti pääpiirteissään Pan ja Tanin (2011) strukturoidun pragmaattisen ti-

lannekohtaisen tapaustutkimuksen mallia (SPS, structured-pragmatic-situational approach).

Suunnittelin ja toteutin diplomityötutkimukseni yksin. Keskustelut ohjaajieni kanssa Helsingin

digitukipalvelussa ja LUT-yliopistossa edesauttoivat työni edistymistä ja auttoivat parantamaan

diplomityötä. Myös työ- ja tutkimuskokemukseni julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä aikai-

sempi harrastus digituen vapaaehtoisopastajana auttoi ymmärtämään digitukipalvelukokonai-

suutta sekä sen ongelmia ja ratkaisumahdollisuuksia.
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Diplomityöprojektin vaiheet, tehtävät, ajoitus ja tulokset on esitetty kuvassa 3. Perehtymisen ja

aiheen valinnan jälkeen diplomityöprojektin toteutus alkoi 1.9.2020 tutkimussuunnitelman mu-

kaisesti. Alustava kirjallisuuskatsaus auttoi muotoilemaan puolistrukturoitujen teemahaastatte-

lujen kysymykset ja ensimmäisen version teoreettisesta viitekehyksestä. Empiirisen tutkimus-

aineiston keräsin 15.9.-3.11.2020 (12 haastattelua, 16 henkilöä, Liite 3). Kirjallisuuskatsaus ja

empiirisen aineiston analysointi etenivät rinnakkain lähes koko diplomityöprojektin ajan (ab-

duktiivinen päättely eli analyysi).

Kuva 3 Diplomityöprojektin tehtävät, ajoitus ja raportointi

Tutkimuksen edistymistä ja alustavia tuloksia esittelin kuukausittain kohdeorganisaatiossa oh-

jaajilleni ja sittemmin syksyllä 2020 perustetussa digituen tutkimusryhmässä (5–7 henkilöä)

sekä digituen koordinaatioryhmän (entinen projektiryhmä, noin 25 henkilöä) molemmissa syk-

syn 2020 kokouksissa. Työn keskeiset tulokset esittelin tutkimusryhmässä tammikuussa 2021

ja niitä pystyttiin hyödyntämään digitukipalvelun kehittämistyössä heti alkuvuodesta 2021.

Osallistuin koordinaatioryhmän kokouksiin myös vuonna 2021, joten pysyin hyvin perillä Hel-
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singin digitukipalvelun kehittymisestä. LUT:n ohjaajien kanssa käytiin kuukausittain läpi tut-

kimuksen edistymistä. Pakottavista, itsestäni riippumattomista syistä diplomityön kirjoittami-

seen tuli pitkä tauko keväällä 2021 ja työ valmistui vasta syksyllä 2021.

Seuraavaksi raportoin tekemäni empiirisen tapaustutkimuksen. Aluksi kerron digitukipalvelun

kehityksen sekä valtakunnallisesti että kohdeorganisaatiossa, Helsingin kaupungissa. Seuraa-

vaksi selostan Helsingin digitukipalvelun ja sen tiedonhallintaprosessien ja -järjestelmien ny-

kytilan. Lopuksi kerron digitukipalvelun tulevaisuuden näkymistä.
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5 HELSINGIN KAUPUNGIN DIGITUKIPALVELU

Digitukea on Suomessa annettu jo 1990-luvulta alkaen, jotta mahdollisimman moni kansalai-

nen pystyisi hyödyntämään sähköisiä palveluja. Suomi onkin edelläkävijä kansalaisille tarjot-

tavan virallisen digituen valtakunnallisessa organisoinnissa ja käytännön järjestämisessä. (Val-

tiovarainministeriö, 2019) Helsingin kaupunki aloitti ensimmäisten joukossa kaikille

kansalaisille avoimen, maksuttoman digituen.

Seuraavaksi kerron haastattelujen ja runsaan dokumentaation pohjalta Helsingin digitukipalve-

lun elinkaaren sen alkuajoista tutkimusajankohtaan asti ja myös lyhyesti tutkimusaineiston ke-

räämisen jälkeen tapahtunutta. Historian läpikäynti on tarpeen nykytilanteen ymmärtämiseksi.

5.1 Digitukipalvelun alkuvaiheet 1994–2015

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 (Helsingin kaupunki, 2018a) visiona on olla ”maa-

ilman parhaiten digitaalisuutta hyödyntävä kaupunki”. Pohja visiolle luotiin jo 1994, kun Kaa-

pelitehtaalle avattiin kaupunginkirjaston Kirjakaapeli - maailman ensimmäinen kirjasto, jossa

oli Internet-yhteys. Sen toteutti Lasipalatsin Mediakeskus (2018 alkaen Kaapelin Mediakeskus,

kaupungin tytäryhtiö).

ENTER ry (https://www.entersenior.fi/) perustettiin 1997 ja sen vapaaehtoiset vertaisopastajat

ovat siitä asti hoitaneet seniorien digitukea kaupungin toimipisteissä. Nykyisen kaltainen digi-

tukipalvelu kansalaisille alkoi 1998 kirjaston hallinnoimassa Lasipalatsissa, jossa oli kaikkien

käytettävissä tietokoneita ja tulostimia sekä opastusta laitteiden ja Internetin käyttöön.

Digisyrjäytymisestä alettiin puhua jo 1999, kun perustettiin Helsingin kulttuuriasiankeskuksen

Maunulan Mediapaja, joka palveluiltaan vastasi kirjaston Lasipalatsia. 2002 aloitti kulttuuri-

asiankeskuksen Kontupiste, nettipalvelupiste, josta sai myös lainata esimerkiksi kameroita ja

videokameroita ja jossa järjestettiin opastusta ja kursseja. Alueen asukkaat saivat halutessaan

myös oman sähköpostiosoitteen, domain-osoitteen ja talletustilaa.
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2005 tienoilla silloisen digitukitoiminnan rahoitus siirtyi kaupunginkansliaan, mutta edelleen-

kin palvelupisteiden tietoteknisen toteutuksen sekä eri virastojen ja ENTER ry:n välisen kom-

munikaation ja toiminnan koordinoinnin hoiti Lasipalatsin mediakeskus. 2005 uudistettiin kir-

jaston Lasipalatsin toimipiste kohtaamispaikaksi, jonka tehtäväksi tuli Internetin ja laitteiden

tarjoamisen lisäksi opastaa sähköisessä asioinnissa ja muun muassa mobiililaitteiden käytössä.

2010-luvulla kaupungin digitukitoiminta vakiintui, ja yhteistyössä ENTER ry:n kanssa se ke-

hittyi tietoteknisen kehityksen mukana ja laajeni uusiin kirjastoihin sekä asukastaloihin ja pal-

velukeskuksiin. 2015 avattiin uudentyyppinen nettipiste, Kontupiste, Kontulan toimintakeskuk-

sessa. Työväenopisto aloitti oman digitukipalvelunsa 2010 tienoilla. Eri virastot ja laitokset,

erityisesti sosiaali- ja terveysvirasto (SOTE), alkoivat kehitellä omia asiointipalvelujaan.

Lukuisia selvityksiä tehtiin vuosien varrella siitä, millaista digitukea tarvittaisiin ja miten se

toteutettaisiin ja organisoitaisiin, ja toimintoja toteutettiin monissa hankkeissa ja projekteissa.

2009–2015 toimi Digisyrjäytymisen estämisryhmä, jossa olivat mukana SOTE:n, työväenopis-

ton, kirjastojen ja nuorisotalojen edustajat. Ryhmässä pohdittiin yhteisiä sääntöjä ja Lasipalat-

sin Mediakeskuksen kanssa mietittiin, pitäisikö perustaa opastajille verkosto tai pitäisikö opas-

tajia kouluttaa tai palkata kuukausipalkkaisia liikkuvia digiopastajia. Palkkaamiseen ei lähdetty,

vaan tehtiin strateginen linjaus, että tarjotaan muille digituen toimijoille toimipisteet, tehdään

yhteistyötä ENTER ry:n, asukasalojen ja kirjastojen kanssa ja pyritään siihen, että ohjeet ja

toimintaperiaatteet olisivat kaikilla toimijoilla yhtenäiset.

Digisyrjäytymisen estämisryhmän pohjalta perustettiin vuonna 2016 Digiosaamisen vahvista-

misen projektiryhmä, 01–2021 alkaen Digituen koordinaatioryhmä. Siihen kutsuttiin osallistu-

jia kaikilta kaupungin toimialoilta, joista vain osa tuli mukaan ryhmään, ja keskeiset ulkopuo-

liset digituen toimijat ENTER ry ja HelsinkiMissio. Koordinaatioryhmän tarkoituksena oli ja

on edelleen todeta osallistuvien organisaatioiden digitukipalvelun tilanne ja lähiajan näkymät

sekä jakaa tietoa ja vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia toimintatavoista, parhaista käytännöistä,

kehittämismahdollisuuksista ja kaikesta muustakin digitukeen liittyvästä sekä Helsingissä että

muualla Suomessa ja maailmalla. Ryhmän toiminta on vakiintunut kaupunginkanslian digitu-

kiryhmän vetämäksi vapaamuotoiseksi yhteistoiminta- ja tietojenvaihtofoorumiksi. Se on vähi-

tellen laajentunut ja siihen kuuluu nykyään noin 25 henkilöä tavalla tai toisella digitukipalve-

luun liittyvistä kaupungin sisäisistä ja ulkopuolisista organisaatioista, muun muassa kaupungin
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toimialojen ja muiden digituen toimijoiden edustajia esimerkiksi ENTER ry:stä, HelsinkiMis-

siosta, Uudenmaan liitosta ja DVV:sta. Koordinaatioryhmä kokoontuu 1–2 kuukauden välein.

Kaupungin organisaatiossa digituki kuului aluksi Helsingin kulttuuriasiainkeskukselle ja sen

toiminnan päätyttyä vuonna 2012 kaupunginkanslialle, ensin talous- ja suunnittelukeskuksen

tietotekniikkaosastolle ja sitten vuonna 2014 perustelulle kaupunginkanslian viestintäosaston

osallisuus ja neuvonta -yksikön (OSNE) digiosaamisen vahvistamisen kokonaisuuteen, jossa se

on edelleen. Lasipalatsin Mediakeskuksen konsultit hoitivat edelleen digitukipalvelua ja sen

koordinointia. Kirjastotoimi, kulttuuriasiainkeskus ja työväenopisto kehittivät omia digituki-

palveluitaan itsenäisesti, samoin eri toimialat sähköisiä palvelujaan ja asiointiapuaan.

5.2 Digituen kehitys 2015–2020

Vuodet 2015–2020 olivat merkittäviä digitukipalvelun kehittymiselle nykyiseen muotoonsa.

Seuraavaksi kerron tuona aikana tehdystä digitukipalvelua koskevasta säädöstyöstä ja valtakun-

nallisesta kehittämisestä sekä Helsingin digitukipalvelun kehityksestä.

5.2.1 Digituen säännöstyö ja valtakunnallisen toimintamallin kehittäminen 2015–2020

2010-luvun aikana digitaalinen murros kiihtyi myös julkishallinnossa ja siihen liittyen kansa-

laisten digiavun tarve alkoi tulla näkyväksi. Sipilän hallitusohjelmassa (Valtioneuvoston kans-

lia, 2015, 2018) Digitalisaatio, kokeilut ja normit -keihäänkärkihankkeen tavoitteina oli paran-

taa julkishallinnon tuottavuutta muun muassa tarjoamalla julkiset palvelut ensisijaisesti

sähköisinä, ”auttamalla niitä kansalaisia, jotka eivät ole tottuneet tai jotka eivät kykene käyt-

tämään digitaalisia palveluita” ja ottamalla käyttöön tietojohtaminen julkishallinnossa (s. 26).

Taustalla lienee ollut 12–2016 voimaan tullut EU:n Saavutettavuusdirektiivi (Euroopan unioni

(EU) direktiivi 2016/2102). Sen kansallisen käyttöönoton valmistelu aloitettiin AUTA-hank-

keena vuosina 2016–2017 (Valtiovarainministeriö, 2017). Perustettiin Digi arkeen -neuvottelu-

kunta (Valtiovarainministeriö, 2019; 2020d), ”yhteistyö- ja vuoropuhelukanava kansalaisjär-

jestöjen, tutkijoiden, eri viranomaisten ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan

valtiovarainministeriön välillä” (Valtiovarainministeriö, 2020d), jonka 1. toimikausi alkoi
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8.3.2017 ja nykyinen päättyy 31.3.2023. AUTA-hankkeen loppuraportissa (Valtiovarainminis-

teriö, 2017) kuvattiin uusi valtakunnallinen digituen toimintamalli eli digitukikonsepti EU:n

saavutettavuusdirektiivin (2016/2102) kansallisen soveltamisen pohjaksi.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 (jäljempänä Digipalvelulaki) tuli voimaan

huhtikuussa 2019. Siinä määrätään, että julkiset palvelut tulee tarjota ensisijaisesti digitaalisina.

Rinteen ja Marinin hallitusohjelmissa (Valtioneuvoston kanslia, 2019a, s. 106; 2019b, s. 108)

edellytetään, että ”Rakennetaan digitalisaation edistämisen ohjelma, jonka myötä julkiset pal-

velut on oltava kansalaisten ja yritysten digitaalisesti saatavilla vuoteen 2023 mennessä.”, ta-

voitteena parantaa julkishallinnon suorituskykyä.

Lisäksi Digipalvelulaissa (306/2019) määrätään digitaalisten palvelujen käyttöönottoaikataulu

ja myös muun muassa sähköisten palvelujen käytettävyydestä, saavutettavuudesta ja yhdenver-

taisuudesta kaikille kansalaisille. Nämä vaatimukset on huomioitava sähköisten palvelujen ke-

hittämisessä ja digitukipalvelujen toteuttamisessa. Erilaisten kansalaisryhmien tiedostaminen

ja huomioon ottaminen sekä palvelujen yhteiskehittäminen ovat keskeisiä keinoja sähköisten

palvelujen ongelmakohtien vähentämiseksi. Se ei kuitenkaan vielä riitä. Digipalvelulaissa

(306/2019, 5 §) määrätään, että ”Viranomaisen on julkaistava digitaalisessa palvelussa yhteys-

tieto, josta jokaisella on mahdollisuus saada neuvoja viranomaisen digitaalisen palvelun käyt-

tämiseksi.”. Marinin hallitusohjelmassa (Valtioneuvoston kanslia, 2019b, s. 109) tämä tarken-

netaan: ”Parannetaan sähköisten julkisten palveluiden esteettömyyttä ja turvataan niiden

käyttöön riittävät tukipalvelut kansalaisten yhdenvertaisuuden varmistamiseksi.”. Toisin sa-

noen viranomaisten on lakisääteisesti tarjottava kansalaisille maksutonta, sekä alueellisesti että

yksilötasolla tasa-arvoista ja helposti saavutettavaa digitukea, joka auttaa tietoteknisten laittei-

den ja sähköisten palvelujen käytössä.

Laki yleisistä kirjastoista (6 §, 29.12.2016/1492, jäljempänä Kirjastolaki) velvoittaa kunnat tar-

joamaan kansalaisille saavutettavia ja käytettäviä kirjastopalveluja ja tukea, jotka osaltaan edis-

tävät yhdenvertaisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Kirjastojen tehtäviksi määrätään muun muassa ”tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon

hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon”. Digituki sopiikin luontevasti yleisten

kirjastojen tehtäväksi.
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Kirjastolain (7 §, Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492) mukaan ”Valtakunnallisella ke-

hittämistehtävällä toteutetaan yleisten kirjastojen yhteisiä palveluja ja edistetään yleisten kir-

jastojen keskinäistä yhteistoimintaa. Yhteisten palvelujen toteuttamisessa kehittämistehtävää

tulee hoitaa yhteistyössä yleisten kirjastojen ja muiden kirjastojen kanssa.”. Tätä tehtävää hoi-

taa Helsingin kaupunginkirjasto (Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kirjastoista

660/2017, 1 §).

Digitukipalvelussa on lisäksi otettava huomioon yleislakeja kuten EU:n Yleinen tietosuoja-ase-

tus GDPR (General Data Protection Regulation, EU 2016/679), kansallinen Tietosuojalaki

1050/2018), Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019, ns. Tiedonhallintalaki, Laki

hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 571/2016 ja Laki hallinnon yhteisistä

sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta 926/2019.

Lailla Digi- ja väestötietovirastosta (304/2019) perustettiin DVV valtiovarainministeriön hal-

linnonalalle (aloitus 1.1.2020) tehtävänään muun muassa julkishallinnon digitalisaatio, joka

aiemmin kuului tässä yhteydessä lopetettavalle väestörekisterikeskukselle. Valtioneuvoston

Asetuksessa Digi- ja väestötietovirastosta (53/2020) sen tehtäviksi tarkennettiin Kansalaisneu-

vonnan (suomi.fi -palvelut) tuottaminen ja kehittäminen, käyttäjien kehittäminen, digitaalisten

palvelujen käyttäjätuen toimintatapojen ja käytäntöjen kehittäminen sekä julkishallinnon tie-

donhallinnan asiantuntijatehtävät.

Uuden lakisääteisen, valtakunnallisen digitukipalvelukonseptin eli digituen toimintamallin

(käyttöön 1.1.2020) käyttöönotto aloitettiin syksyllä 2019 valtiovarainministeriön (2017; 2019,

ss. 20–22) digituen toimintamalliehdotuksen mukaisesti. Käyttöönottoa ohjasivat myös Mari-

nin hallitusohjelmaa (2019b) toteuttamaan laadittu Digitalisaation edistämisen ohjelma 2020–

2023 ja sen helmikuussa 2020 julkaistu toimintasuunnitelma vuodelle 2020 (Valtiovarainmi-

nisteriö, 2020b, 2020c) sekä Digi arkeen -neuvottelukunta (Valtiovarainministeriö, 2020d).

1.1.2020 Suomen digitukipalvelussa alkoi uusi vaihe, kun valtakunnallinen digituen toiminta-

malli (Valtiovarainministeriö, 2017) otettiin käyttöön ja DVV aloitti toimintansa. Toimintamal-

lissa on määritelty digituki ja sen rahoitus-, koordinointi- ja toteutusvastuut. Digitukipalvelu
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kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan ja sen kansallisesta koordinoinnista ja kehittä-

misestä vastaa DVV. Maakuntaliitot vastaavat digitukipalvelun koordinoinnista omalla alueel-

laan. Osa maakuntaliitoista aloitti digitukipalvelun alueellisen koordinoinnin pilottihankkeina

jo vuonna 2018. Kunnat vastaavat digitukipalvelun käytännön toteutuksesta eli digitukipalve-

lujen järjestämisestä ja koordinoinnista alueellaan sekä oman digitukitoimintansa rahoituksesta.

Kuntaliitto (www.kuntaliitto.fi) tarjoaa kunnille asiantuntijapalveluita muun muassa digitali-

saatioon ja sen johtamiseen sekä digiosaamiseen ja kuntalaisten osallisuuteen liittyen. Yleisten

kirjastojen neuvosto (YKN, kirjastot.fi -portaali, 2020) koordinoi kirjastojen yhteistyötä, antaa

suosituksia esimerkiksi kirjastohenkilökunnan tarvitsemista digitaidoista koulutuksen pohjaksi,

julkaisee kirjastojen yhteisiä kannanottoja ja edustaa yleisiä kirjastoja Suomen kirjastoverkon

yhteistyössä.

5.2.2 Helsingin digituen toimintamallin kehittäminen 2015–2020

Helsingissä ja muissakin Suomen kunnissa tuli tarve tarkastella ja kehittää kansalaisille tarjot-

tavaa digitukipalvelua entistä systemaattisemmaksi ja kaikille kansalaisille helposti saavutetta-

vaksi uuden valtakunnallisen digituen toimintamallin (Valtiovarainministeriö, 2017; 2019),

lainsäädännön ja muiden säännösten määräykset huomioon ottaen. Helsingin lähtökohdat tähän

työhön olivat hyvät, koska se oli jo pitkään tarjonnut digitukea ja osallistunut aktiivisesti digi-

tukipalvelun kehittämiseen eri tasoilla. Esimerkiksi AUTA-hankkeen (2016–2017, Valtiova-

rainministeriö, 2017) osana kehitettiin myös Helsingin kaupungin digituen verkkosivuston

(https://digituki.hel.fi -portaali, 2020) ensimmäinen versio.

Jo vuonna 2016 kaupunginkanslia päätti ottaa tukevamman otteen koko kaupungin digituen

koordinoinnista. Silloin tehtiin kaupungin digituesta ja sen tarpeesta selvitys, jonka perusteella

laadittiin digitukipalvelun toimintasuunnitelma ”Digiosaamisen vahvistaminen Helsingissä

2016–2017” (Helsingin kaupunki, 2016). Digitukea päätettiin systemaattisesti laajentaa ja ottaa

mukaan kehitystyöhön kirjastot, asukastalot, palvelukeskukset ja nuorisotalot, jotta saataisiin

yhtenäisempää linjaa kaupungin digituelle.

Toimintasuunnitelman mukainen digitukipalvelun toimintamalli otettiin käyttöön 2016 ja siitä

alkoi kaupunkitasoinen systemaattinen, tietoinen, organisoitu digituen kehittäminen uudella
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konseptilla. Digisyrjäytymisen ehkäisemisen sijasta ryhdyttiin käyttämään termiä digiosaami-

sen vahvistaminen. Digitukiryhmä (tuolloin nimeltään koordinaatioryhmä) aloitti toimintansa

kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus- ja neuvonta –yksikön (OSNE) vuorovaikutus-

tiimissä yhden päätoimisen työntekijän ja silloisen vuorovaikutustiimin vetäjän voimin. Digi-

tukiryhmä on kaupungin organisaatiossa Helsingin lakisääteisen, kaikille avoimen, maksutto-

man, moninaisissa digiongelmissa auttavan digitukipalvelun omistaja ja vastaa kaupunkitasolla

digitukipalvelutoiminnan suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta ja kehittämisestä. Tiedotus-

ja verkostoitumistapaamiset (2 kertaa vuodessa) ja koulutustilaisuudet kaikille Helsingissä toi-

miville digiopastajille aloitettiin.

Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 (Helsingin kaupunki, 2018a) julkaistiin. Siinä todettiin

kasvava digituen tarve, systemaattinen sähköisen palautteen kerääminen ja sekä kaupunkilais-

ten että henkilöstön osallistaminen palvelujen uudistamiseen. Sen mukaan digituen tarve tulisi

selvittää etukäteen, proaktiivisesti, sähköisiä palveluja kehitettäessä, ja pyrkiä minimoimaan se

hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella (yhteiskehittäminen, ketterät palvelujen ja tietojärjestel-

mien kehittämismenetelmät). Sähköisten palvelujen tulee olla ensisijaisia ja esteettömiä ja sekä

suomen- että ruotsinkielisiä. Palvelujen saavutettavuudesta, monialaisesta osaamisesta, yhden

luukun periaatteen vahvistamisesta ja erilaisten asukasta lähellä olevien työmuotojen kehittä-

misestä tulee huolehtia. ”Helsingissä otetaan käyttöön sähköinen asiointi mahdollisimman laa-

jasti ja kerätään systemaattisesti palautetta sähköisesti. Henkilöstön hyvinvointiin ja osallistu-

miseen palveluiden uudistamisessa panostetaan.” (Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021,

luku 1, kohta 3 Uudistuvat palvelut, Helsingin kaupunki, 2018a).

Vuonna 2018 julkaistiin kaupungin Digineuvonnan (digituen) palvelukuvaus (palvelumalli,

palvelulupaus) (Helsingin kaupunki, 2018b; 2019a; 2019b) osana 6Aika-hanketta

(https://6aika.fi/mika-6aika/). Sen mukaan digituki on ”ongelmanratkaisua ja elämän rikasta-

mista”. Digituessa kerrotaan digitalisaation hyödyistä ja vähennetään pelkoja sitä kohtaan. Pal-

velukuvauksessa määriteltiin, missä asioissa digitukea annetaan, kenelle se on tarkoitettu, kuka

sitä antaa ja mitkä ovat digitukipalvelun toimintaperiaatteet. Lisäksi määriteltiin digituen pal-

velutasot 0–3 (itsepalvelu, palveluun ohjaus, asiantuntija-apu, asiointiapu) (Helsingin kau-

punki, 2018a; 2019a; 2019b) AUTA-hankkeen mallin mukaisesti (valtiovarainministeriö,

2017). Työryhmäohjelmisto Workplace otettiin käyttöön kaikkien Helsingin digiopastajien
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(työntekijät ja vapaaehtoiset) yhteiseksi kommunikaatiokanavaksi. Se korvattiin Teams -ryh-

mällä kesällä 2020.

Vuonna 2019 perustettiin sisäinen Digitukipalvelun vastuuryhmä eli Nyrkki, jonka tehtävänä on

ohjata digituen kehittämistä ja toteuttamista Helsingissä sekä valmistella asiat koordinaatioryh-

mälle. Nyrkki kokoontuu lähes viikoittain. Siihen kuuluu nykyään 7 henkilöä: 2 henkilöä digi-

tukiryhmästä, 1 Helsinki-infosta (yleisneuvonta), 1 kirjastosta, 1 työväenopistosta sekä 2 hen-

kilöä Kaapelin mediakeskuksesta. Lisäksi on perustettu noin 5 henkilön työryhmiä, joista kukin

vastaa tietystä digitukipalvelun osa-alueesta (esimerkiksi viestintä, etädigituki, kotidigituki, tut-

kimus). Työryhmät koontuvat omaan tahtiinsa ja osa niistä on pysyviä, osa tilapäisiä.

Helsingin Digitalisaatio-ohjelma (Helsingin kaupunki, 2019c) julkaistiin vuoden 2019 alussa.

Tässä tavoitepaperissa ei suoraan käsitellä henkilökunnan tai sähköisten palvelujen käyttäjien

digituen tarvetta tai tarjottavia digitukipalveluja. Niinpä vielä samana vuonna julkaistiin kau-

pungin tarjoaman digitukipalvelun ensimmäinen, karkeahko toimintakuvaus Toimivassa kau-

pungissa digiarki sujuu. Helsingin kaupungin digitukipalvelu 2019 (Helsingin kaupunki,

2019a; 2019b). Ensimmäinen Helsingin datastrategia (Helsingin kaupunki, 2020d) julkaistiin

kaupunkistrategian (Helsingin kaupunki, 2018a) pohjalta. Datastrategian (s. 4) mukaan ”Hel-

singin tuottama data on maailman käytettävintä ja käytetyintä kaupunkidataa vuoteen 2025

mennessä”, jolloin tiedolla johtaminen (tietojohtaminen) on vallitseva kaupunkiorganisaa-

tiossa. Digitalisaatio on Helsingissä tärkeä kehityskohde ja tietoa siitä on Digitaalinen Helsinki

-verkkosivustolla (https://digi.hel.fi/ -portaali, 2020). Digitukipalvelulle tärkeimmät verkkosi-

vustot (portaalit) ovat Digituki Helsingissä (https://digituki.hel.fi, 2020), Helsinki-info eli yleis-

neuvonta (https://neuvonta.hel.fi/, 2020) ja Helsingin asiointipalvelut (https://asiointi.hel.fi/,

2020). Palvelukartta -portaalissa (https://palvelukartta.hel.fi, 2020) ovat kaikki pääkaupunki-

seudun julkiset palvelut, myös digitukipaikat.

Syksyllä 2020 kaupunginkanslian viestintäosaston OSNE-yksikön digitukiryhmässä oli 3 pää-

toimista työntekijää, joista yksi määräaikainen. Kaapelin/Lasipalatsin Mediakeskus on ollut

mukana alusta asti kehittämässä ja koordinoimassa digitukipalvelua. Nykyään sen 2 konsulttia
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hoitaa digitukipalvelun perinteistä ja sähköistä viestintää, opastajien koulutustilaisuuksien jär-

jestämistä ja yleisesti erilaisia koordinaatiotehtäviä kuten tietojen keräämistä opastuksista ja

erilaisten kehityssuunnitelmien työstämistä.

Digitukiryhmän edustajat osallistuvat nykyäänkin aktiivisesti digitukipalvelun kehittämiseen

kaikilla digitukipalvelun tasoilla, esimerkiksi Uudenmaan liitossa ja yleisten kirjastojen kehit-

tämistoiminnassa. Uudenmaan Digituki -hankkeen (UuDi, Uudenmaan liitto, 2020a) Digituen

Kuntatutor -ohjelmassa (Uudenmaan liitto, 2020b) Helsinki, Espoo, Vantaa ja keväällä 2020

Järvenpää toimivat digitukitutoreina, joiden tehtävänä on tukea digitukipalvelun kehittämistä

ja edistää hyviä digitukikäytäntöjä muissa Uudenmaan kunnissa.

5.3 Digitukipalvelut Helsingissä 2020

Digitukipalvelussa opastusta annetaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan esimerkiksi säh-

köisen palvelun käyttämisessä sekä sovellusten asentamisessa ja käyttöönotossa (DVV, 2020).

Vastuu- ja tietosuojakysymysten vuoksi digituessa ei korjata viallisia laitteita eikä hoideta säh-

köistä asiointia asiakkaan puolesta. Jokaisella digitukipalvelun järjestäjällä on valtuudet päättää

itsenäisesti omista digitukipalveluistaan (DVV, 2020) ja toimia niin kuin parhaaksi näkevät ja

kykenevät. Kunnilla on alueellaan koordinointivastuu digitukipalvelunsa toimintaverkostosta.

Digitukipalvelu on monikanavaista (DVV, 2020) eli monimuotoista (Valtiovarainministeriö,

2017). Virallisen (formal) digituen palvelukanavia ovat etädigituki (chat-, puhelin- tai video-

tuki, kylmät asiointipisteet), lähidigituki (asiointipisteet, vertaistuki, kotiin vietävä tuki) ja kou-

lutukset (verkkokoulutukset, kansalaisopistot, kurssit) (DVV, 2020). Digituen tarjoajat päättä-

vät itsenäisesti, mitä kanavia asiakkaille tarjoavat, ja asiakas voi valita digitukipalvelun

esimerkiksi hänelle sopivan palvelun tarjoajan ja palvelukanavan perusteella. Julkiseen digitu-

kipalveluun pääsyä ei rajoiteta asuinkunnan tai minkään muunkaan tekijän perusteella, joten

Helsingin digitukeen tulee oletettavasti asiakkaita myös muista pääkaupunkiseudun kunnista.

Digituesta suuren osan sekä Helsingissä että valtakunnallisesti hoitavat järjestöt ja muut kol-

mannen sektorin toimijat.
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Lähidigituki ajanvarauksella ja ilman on ollut pääasiallinen henkilökohtaisen opastuksen muoto

digitukipalvelun alkuajoista lähtien, kunnes kaikki opastuspaikat kevään 2020 koronasulun

vuoksi suljettiin ja etädigituki aloitettiin. Lähidigitukipalvelut käynnistyivät vajaatoiminnalla

syyskuussa 2020 ja ne lopetettiin taas lokakuussa koronapandemian vuoksi. Kaikkiaan fyysisiä

digituen toimipisteitä on Helsingissä yli 150 ja lisäksi toimialojen ja yleisneuvonnan, Helsinki-

infon, asiointipisteet ja yhteydenottokanavat, muun muassa puhelinpalvelut, chatit ja verkkosi-

vustot sekä lomakkeet. Digitukea antavat osana omaa työtään kaikki kaupungin työntekijät,

jotka kohtaavat työssään kansalaisia. Digituen palvelumallin/-lupauksen (Helsingin kaupunki,

2018b; 2019a; 2019b) mukaisesti jokaisen työntekijän on minimissään osattava ohjata asiakas

oikeanlaiseen digitukeen. Muun muassa asukastaloissa, palvelutaloissa ja nuorisotaloissa on

paljon määräaikaisia työllistettyjä työntekijöitä, joiden päätehtävänä on digi- tai mediatuki.

Yleisneuvontaan ja asiointiapuun sisältyy usein myös laitteiden ja perusohjelmistojen tukea

(asetukset ja käyttö), jotta tietyn sähköisen palvelun käyttö onnistuisi.

Seuraavaksi kerron tutkimuksessa mukana olleiden Helsingin digituen tarjoajien ENTER ry:n,

HelsinkiMission, kirjastojen, työväenopiston sekä kaupunginkanslian yleisneuvonnan, Hel-

sinki-infon, ja digitukiryhmän digituen tarjonnan tutkimusaineiston keräämisen aikaan syksyllä

2020.

5.3.1 ENTER ry

Suuren osan Helsingin yleisdigituesta hoitavat ulkopuoliset järjestöt, pääasiassa ENTER ry

(Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys ENTER ry https://www.entersenior.fi/). ENTER ry auttaa

senioreita toimimaan yhdenvertaisina kansalaisina digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Sen toi-

mialueena on Uusimaa ja siten sillä on tiiviit yhteydet myös muihin Uudenmaan kuntiin. EN-

TER ry on perustettu 1997 ja nykyään sillä on 3 vakinaista työntekijää, toiminnanjohtaja ja 2

koordinaattoria, joista toinen koordinoi digitukea Helsingissä ja toinen muualla Uudellamaalla.

Rahoitus tulee pääosin sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n vuosittain haetta-

vasta Ak-avustuksesta eli kohdennetusta toiminta-avustuksesta tarkoitukseltaan rajattuun, va-

kiintuneeseen, yleishyödylliseen toimintaan (https://www.stea.fi). Kaikille uusille opastajille

järjestetään koulutus tukitoimintaan. Vuoteen 2020 saakka koulutus järjestettiin yhdessä työvä-

enopiston kanssa, mutta nykyään ENTER kouluttaa itse uudet opastajat.
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ENTER ry antaa lähi- ja etädigitukea sekä järjestää tietoiskuja senioreille kirjastoissa ja palve-

lutaloissa. Se on merkittävä digituen toimija Uudellamaalla. Vuonna 2019 toimintaa oli 15 kun-

nan alueella 72 opastuspaikassa. Kaikkiaan 185 vapaaehtoista vertaisopastajaa, useimmat elä-

köityneitä IT-ammattilaisia, opasti senioreita yhteensä 8.363 kertaa vuoden 2019 9

toimintakuukauden aikana. Helsingissä 98 vapaaehtoista vertaisopastajaa antoi lähidigitukea

senioreille 4.705 kertaa yhteensä 36 opastuspaikassa kirjastoissa ja palvelutaloissa. Helsingin

kirjastojen kirjatuista digiopastuksista ENTER ry hoitaa noin 80 %. Opastusmäärien trendi on

ollut jatkuvasti nouseva ennen kevään 2020 koronapandemiaa. (ENTER ry, 2020)

ENTER ry sopii opastuksista suoraan eri opastuspaikkojen kanssa ja myös uudet opastuspaikat

sovitaan suoraan. Syksyllä 2019 ENTER ry aloitti etädigitukikokeilun jäsenilleen ja avasi sen

kaikille kansalaisille keväällä 2020, jolloin koronapandemian vuoksi etädigituesta tuli ainoa

henkilökohtaisen digitukipalvelun kanava. Etäopastuksia tehtiin vuonna 2020 kaikkiaan noin

890. Etädigituessa ja monissa lähiopastuspaikoissa on käytössä opastuspaikkakohtainen ajan-

varaus (Google Sheets).

5.3.2 HelsinkiMissio

Helsingin seniorien kotiin toimitettavan digiavun hoitaa HelsinkiMissio (https://www.helsinki-

missio.fi/). Se tarjoaa kotidigitukea ajanvarauksella osana yli 60-vuotiaiden keikka-aputoimin-

taansa. HelsinkiMission tavoitteena on yksinäisyyden vähentäminen – sekä kaikenikäisten asi-

akkaiden että auttajien – mottonaan ”Yhdessä yksinäisyys voitetaan”. Se on perustettu 1883 ja

se on hyvin tunnettu. Pelkästään verkkosivulla oli vuonna 2019 143.000 kävijää. HelsinkiMis-

siolla on ammattilaisten (esimerkiksi varainhankinta, viestintä ja yritysyhteistyö, henkilöstö-

hallinto) ja vapaaehtoisten yksikköjä. Pysyvää henkilökuntaa on 90–100, joista vapaaehtoisyk-

sikössä noin 22 työntekijää. Vapaaehtoistoiminnassa on noin 1.000 henkilöä.

Vuonna 2019 kotidigitukikeikkoja tehtiin noin 125. Aiheena ovat tietokoneiden, tablettien ja

puhelinten lisäksi kaikenlaiset kodin koneet ja laitteet, esimerkiksi äly-TV ja uutena robotti-

imuri. Opastajina ovat kaikenikäiset, ammattimaisesti rekrytoidut vapaaehtoiset, jotka saavat

perehdytyksen HelsinkiMission toimintaan ja lisäkoulutusta (koulutuksen vapaaehtoistyöhön)
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työväenopiston kursseilla ja esimerkiksi ENTER ry:n ja SeniorSurfin koulutuksissa, tietois-

kuissa ja materiaaleista. HelsinkiMissio omistaa palvelutalo Cecilian (https://helsinkimis-

sio.fi/palvelutalo-cecilia), jossa järjestetään myös digikursseja ja ryhmäopastusta.

5.3.3 Kirjastot

Kirjastolaki (29.12.2016/1492) velvoittaa kuntien kirjastot auttamaan kansalaisia tiedon han-

kinnassa ja käytössä monipuolisen lukutaidon saavuttamiseksi ja osaamisen kehittämiseksi,

jotka mahdollistavat aktiivisen kansalaisuuden. Digitaalisten palvelujen ja välineiden käyttö-

taito mielletään nykyään kirjastoissa osaksi lukutaitoa ja kirjastohenkilökunnan digiopastus an-

taa asiakkaalle valmiuksia digitaaliseen lukutaitoon. Kirjastossa voi saada digiopastusta muun

muassa tietokoneen, perusohjelmien ja internetin käytön alkeissa, tablettien ja älypuhelinten

käytössä, tiedon etsimisessä, sosiaalisen median käytössä, digikuvien käsittelemisessä ja tallen-

tamisessa, e-kirjojen ja muiden sähköisten aineistojen käytössä sekä kirjaston verkkopalvelujen

käytössä ja erilaisissa sähköisen asioinnin palveluissa yleisesti. Asiointiapua annetaan mahdol-

lisuuksien mukaan, tietosuojamääräykset huomioon ottaen, ja tarvittaessa ohjataan kyseisen

palvelun tarjoajan asiointitukeen.

Kirjastot ovat kaikille avoimia, yhdenvertaisia ja helposti saavutettavia ja Helsingin yleiset kir-

jastot ovatkin lähidigituen keskeisiä toimipaikkoja. Kirjastot tarjoavat lähidigitukea yhteis-

työssä muiden tiloissaan toimivien kaupungin yksiköiden ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Helsinki-infon toimipiste on Oodissa ja ENTER ry hoitaa vapaaehtoisvoimin noin 80 % kirjas-

tojen kirjatuista digiopastuksista. Kirjastohenkilökunta, kaikkiaan noin 450 työntekijää, opastaa

osana omaa työtään ja toimenkuvaansa asiakkaita kirjaston laitteiden ja palvelujen käytössä,

sähköisessä asioinnissa ja muissa digiasioissa sekä ajanvarauksella että ilman. Lisäksi Helsinki

Business Collegen datanomiharjoittelijat toimivat joissakin kirjastoissa digitalkkareina, joille

kirjastosta riippuen voi varata ajan, tulla päivystysaikaan tai pyytää apua spontaanisti kirjas-

tossa käydessä. He neuvovat sekä kirjaston että omien laitteiden käytössä ja verkkopalvelujen

käytössä lukuun ottamatta asiointiapua. Myös Helsinki-infon neuvojat jalkautuvat säännölli-

sesti kirjastoihin.
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Kirjastot sopivat ulkopuolisten toimijoiden kanssa suoraan tilojensa käytöstä ja opastusajoista

sekä ottavat vastaan ajanvarauksia ja sovittaessa myös kirjaavat varaukset niiden omiin ajanva-

rausjärjestelmiin. Ulkopuoliset, esimerkiksi ENTER ry ja Celia (https://www.celia.fi), järjestä-

vät tietoiskuja ja ryhmäopastuksia digiasioista kirjastojen tiloissa. Kirjastojen alueelliset digi-

tiimit suunnittelevat ja kehittävät digitukitoimintaa yhteistyössä sitä koordinoivan pedagogisen

informaatikon kanssa.

5.3.4 Työväenopisto

Työväenopiston digitukitarjonta on monikanavaista, moniulotteista ja monikielistä palvelua,

jonka yhtenä tavoitteena on ehkäistä digisyrjäytymistä. Työväenopisto järjestää opetusta kai-

kille yli 16-vuotiaille asuinpaikkaan katsomatta noin 70 omassa toimipisteessään ja henkilö-

kohtaista lähi- ja etädigitukea ajanvarauksella. Opiston avoimissa digipisteissä voi käydä myös

ilman ajanvarausta. Tietotekniikan ja median ainealat tarjoavat vuosittain noin 11.000 tuntia

opetusta, josta digiopastuksen osuus on noin kolmannes. Eri kohderyhmille suunnattu digituki-

tarjonta tukee kurssiopiskelijoiden ja itseopiskelijoiden tavoitteellista oppimisprosessia ja myös

henkilöstön digitaitojen kehittymistä. Tietotekniikkakurssien opiskelijat ja digitukea hakevat

ovat suureksi osaksi senioreita ja maahanmuuttajia.

Opetuskausien ulkopuolella päätoimipisteiden aulatilat ja niissä olevat laitteet ovat käytettä-

vissä lähes ympäri vuoden. Avoimeen ja joustavaan toimintaan sisältyy henkilökohtainen opas-

tus opiston omissa tietotekniikkaluokissa ja avoin oppimiskeskus Ainossa. Ainossa on aukiolo-

aikojen puitteissa paikalla 1–2 digiopastajaa, joista yleispäivystäjä ottaa vastaan varauksia ja

auttaa tarvittaessa itseopiskelijoita. Toinen opastaja antaa henkilökohtaista opastusta ajanva-

rauksella. Digipisteissä päivystävät tietotekniikkaopettajat auttavat asiakkaita tarvittaessa.

Opisto on mukana hankkeissa ja muutenkin kehittää aktiivisesti toimintaansa. Esimerkiksi

vuonna 2020 oli tarjolla digileikkipuistotoimintaa, jossa jalkauduttiin leikkipuistoihin anta-

maan digiopastusta pienten lasten kotivanhemmille. Opetuskauden ulkopuolella digipisteiden

ollessa suljettuina on tarjolla lähiopastusta ilman ajanvarausta otsikolla ”Likidigituki ihan pi-

halla”, jossa tietotekniikkaopettajat päivystävät toimipisteiden pihassa tai aulassa. Keväällä
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2020 koronapandemian puhjettua aloitettiin laaja etädigitukitoiminta jo ennen kaupunginkans-

lian digitukiryhmän oman etädigitukikonseptin käynnistystä.

5.3.5 Kaupungin yleisneuvonta Helsinki-info

Kaupungin yleisneuvonnan, Helsinki-infon, tavoitteena on opastaa asiakasta itsenäiseen tiedon-

hakuun ja toimintaan sähköisissä palveluissa. Se kuuluu organisatorisesti kaupunginkanslian

viestintäosaston OSNE-yksikön neuvontatiimiin. Helsinki-infon rooli koko Helsingin kaupun-

gin yleisneuvojana on vakiintunut jo 1980-luvulla alkaneen toiminnan aikana. Se vastaa koko

kaupungin yleisneuvonnasta ja maahanmuuttoasioiden erityisneuvonnasta monikielisesti ja

monikanavaisesti.

Kansalaisille Helsinki-infolla on useita palvelupisteitä. Sen tavoittaa Keskustakirjasto Oodista

ja IHH (International House Helsinki) -palvelupisteestä kaikkina arkipäivinä. Kummassakin

palvelupisteessä 2 palveluneuvojaa antaa yleisneuvontaa, asiointipalvelua ja digitukea koskien

muun muassa Helsingin kaupungin, KELAn, VEROn, TE-toimiston, Migrin ja DVV:n palve-

luja. Lisäksi neuvojat palvelevat säännöllisesti kerran viikossa neuvontapisteissä Kontulassa,

Kannelmäessä, Malmilla ja Itäkeskuksessa sekä jalkautuvat tarvittaessa pop up-neuvontapistei-

siin. Näissä kaikissa annetaan myös digitukea. Puhelin ja chat ovat paljon käytettyjä neuvonnan

kanavia ja myös palautelomakkeella tulee yhteydenottoja. Ryhmäneuvontaa annetaan varsinkin

maahanmuuttoasioissa. Yleisdigituki (laite- ja perusohjelmistotuki) nivoutuu muuhun neuvon-

taan eikä sitä mitenkään korosteta tai eritellä. Yleisneuvonnan roolina digituessa on osata auttaa

asiakas eteenpäin oikeaan paikkaan. Digitukeen liittyvät yleispalautteet siirretään digitukiryh-

män vastattavaksi.

Etädigituen myötä digituki tuli näkyvämmäksi neuvontatiimissä, koska etädigitukipyynnöt tu-

levat Helsinki-infoon sen normaalikanavien kautta puhelimitse, chatissa tai etädigitukipyyntö-

lomakkeella. Ne kirjataan erilliseen etädigitukijärjestelmään ja sen jälkeen digitukiryhmä vas-

taa etädigituen antamisesta asiakkaalle. Muutamat palveluneuvojat hoitavat etädigitukipyyntöjä

satunnaisesti.
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5.3.6 Kaupungin yleisdigituki

Digitukiryhmä ei ole itse antanut digiopastusta, vaan sen tehtävänä on ollut eri toimijoiden Hel-

singissä tarjoaman digituen koordinointi ja digituen viestintä. Keväällä 2020 koronapandemian

puhjettua se kuitenkin aloitti oman kaikille avoimen etädigitukipalvelunsa. Opastajina on EN-

TER ry:n vapaaehtoisia ja satunnaisesti joitakin Helsinki-infon neuvojia ja työntekijöitä kau-

pungin muista yksiköistä. Helsinki-infon palveluneuvojat hoitavat kaupungin etädigituen pa-

kollisen ajanvarauksen. Ajanvarauslomake täytetään yhdessä asiakkaan kanssa tai asiakas

täyttää etädigituen tilauslomakkeen itse verkossa.

Helsingin omassa etädigituessa oli vuonna 2020 noin 400 asiakasta, keväällä 5–6 kpl/päivä,

jolloin sitä markkinoitiin painetuissa lehdissä, ja kesäkuussa 2020 1–2 asiakasta/päivä, jolloin

sitä ei markkinoitu. Tavoitteena on, että omasta etädigituesta tulisi pysyvä digituen muoto.

5.4 Helsingin digitukipalvelun tiedonhallintaprosessit

Digitukipalvelun hallinta käsittää toimintaprosessin ja sitä tukevat tietojärjestelmät. Seuraa-

vaksi kerron Helsingin digitukipalvelun ja tutkimuksessa mukana olleiden digituen tarjoajien

digituen hallintaprosessit.

5.4.1 ENTER ry

ENTER ry:ssä digituen toteutumatietoja kerätään vain opastajilta. Asiakkaille on tarjolla säh-

köinen palautelomake, mutta opastajat eivät sitä juurikaan markkinoi ja sen käyttö onkin tois-

taiseksi vähäistä. Opastajat ilmoittavat puolivuosittain opastuspäiväkirjalla (Google Sheets)

opastuspäivittäin opastettavien lukumäärän ja matkakulunsa matkakorvausta varten. Opastus-

aihekysely toteutetaan vuosittain lokakuussa 2–4 viikon aikana. Tuolloin opastajien toivotaan

täyttävän perusteellisen Webropol-lomakkeen jokaisesta opastustapahtumasta. Opastuspäivä-

kirja täytetään melko yleisesti, opastusaihekyselyä vähemmän. Etädigituessa ja monissa lä-

hiopastuspaikoissa on käytössä opastuspaikkakohtainen ajanvaraus (Google Sheets), ja sen yh-

teydessä saadaan asiakkaan yhteystiedot ja opastuksen aihe, joka saattaa olla ihan toinen kuin

todellinen opastuksen sisältö. Näitä tietoja ei täydennetä opastuksen jälkeen. Etäopastuksessa

toimisto hoitaa tietoturvan varmistamiseksi ensikontaktit asiakkaaseen.
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Opastusaihekyselyn, opastuspäiväkirjan ja ajanvarauksellisten lähi- ja etäopastusten tietoja sii-

votaan ja analysoidaan ja raportit laaditaan Google Sheetsillä. Opastusmäärät kootaan opastus-

päiväkirjoista, ei ajanvarauksista. Opastuspaikat voivat poimia ENTER ry:n opastusmäärät

ajanvarauskalenterista omiin tarpeisiinsa.

Tietojen kirjaaminen on opastajille vapaaehtoista eikä siten kattavaa, mutta opastusta on niin

paljon, että trendit ja kehitystarpeita niistä nähdään. Lähtötietoja ei jaeta systemaattisesti muille

tiedoksi tai tiedostona jatkoanalyysiä varten, mutta muun muassa Helsingin, Uudenmaan ja

DVV:n digitukiverkostoissa kerrotaan toteutumatietoja digituesta (opastusmäärät, opastusai-

heet, asiakaspalaute) ja tietoiskuista. Rahoittajalle (STEA) ja toiminnan laadullista seurantaa

varten on lisäksi erilaisia mittareita muun muassa omien tietoteknisten taitojen kasvattamisesta

sekä toiminnan suositeltavuudesta ja asiakastyytyväisyydestä (NPS, Net Promoter Score).

Kerättyjä tietoja hyödynnetään oman toiminnan seurannassa ja kehittämisessä sekä päätöksen-

teossa ja tiedottamisessa sidosryhmille. Kuitenkin esimerkiksi uusia opastuspaikkoja avataan,

kun niistä otetaan yhteyttä ja toivotaan ENTER ry:tä paikalle, ei kerättyjen tietojen perusteella.

5.4.2 HelsinkiMissio

Mitään ei käytännössä voi HelsinkiMissiossa tehdä tai tapahtua ilman, että siitä jää jälki Clara-

toiminnanohjausjärjestelmään (https://www.clara.fi/). Kaikki tapahtumat kirjataan tosiaikai-

sesti järjestelmään, josta saadaan kaikki vakio- ja ad hoc-raportit eri tarkoituksiin. Clara-järjes-

telmässä on sekä työasema- että mobiilikäyttöliittymä, jota kaikki opastajat käyttävät esimer-

kiksi keikka-avussa keikkapyynnön ottamiseen, tarvittavien tietojen hakemiseen ennen

keikkaa, keikan kuittaamiseen suoritetuksi ja palautteen kirjaamiseen järjestelmään. Toimisto

hoitaa tietoturvan varmistamiseksi keikkojen järjestämisen (asiakkaan ja opastajan yhteenso-

vittamisen) ja ensikontaktit asiakkaaseen päin.
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Clara-järjestelmän online-raportit ovat interaktiivisia ja tietojen analysointi on helppoa ja no-

peata. Tietojen tosiaikaisuus, kattavuus ja luotettavuus sekä interaktiiviset online-raportit mah-

dollistavat niiden hyödyntämisen kaikessa oman toiminnan suunnittelussa ja seurannassa sekä

johtamisessa ja päätöksenteossa ja myös raportoinnissa sidosryhmille.

Tietoja jaetaan eri sidosryhmille kunkin haluamassa muodossa joko juuri sen hetkisestä tosiai-

kaisesta tilanteesta tiettyyn ad hoc-tarkoitukseen tai vakioraportteina, esimerkiksi rahoittajille

omanlaisena raporttinaan, tai siirtotiedostona jatkoanalysointia ja hyödyntämistä varten.

HelsinkiMissio omistaa osan Clara Finland Oy:stä ja Clara-järjestelmää kehitetäänkin jatku-

vasti vastaamaan muuttuvia tarpeita ja toimintaprosesseja. Clara on käytössä muutamilla muil-

lakin järjestöillä ja myös Helsingin kaupungin SOTE-toimialalla.

5.4.3 Kirjastot

Kirjastot keräävät digitukeen liittyviä tietoja neljään eri tilastoon. Kirjastoilla on velvollisuus

raportoida Suomen yleisten kirjastojen tilastoon (https://tilastot.kirjastot.fi) eli otantatilastoon

muun muassa lainamäärät ja varaukset, asiakaskäynnit sekä kirjastoissa järjestetyt tapahtumat

(ryhmäopastukset, tietoiskut ja vastaavat) ja käyttäjäkoulutus (yksilökoulutus eli tiedonhaun,

tieto-, viestintä- ja digitalisaatioteknologian käytön ja kirjaston käytön opetus), jotka sisältävät

myös digitueksi katsottavaa toimintaa. Otantatilastossa ovat ihan kaikki asiakaskontaktit, joissa

on ollut jotakin opastusta, neuvontaa tai tietopalvelua tai muuta asiakkaan ohjausta. Tiedot ke-

rätään kuutena otantapäivänä vuodessa, joka toinen kuukausi, ja aina eri viikonpäivänä eli yh-

teensä kaikkina kirjastojen aukiolopäivinä. Eri kirjastoissa toteutetaan otantapäivät vaihtele-

vasti ja toisaalta kaikki työntekijät eivät aina täytä lomaketta (Webropol-lomake)

systemaattisesti jokaisesta asiakaskontaktista. Kerättyjä tietoja täytyy analysoida, täydentää ja

siivota (MS Excel) ennen tiedonsiirtoa virallisiin tilastoihin ja Helsingin kirjastojen MS Power

BI-analysointijärjestelmään. Vastausten määrä kuitenkin riittää kehityssuuntien näkemiseen.

Helsingin kirjastojen tapahtumatilastoa on kaksi osaa: yksilöopastukset, joiden kesto on yli 30

minuuttia, ja ryhmätapahtumat. Kirjattaviin yksilöopastuksiin pitää varata aika (soitto/käynti
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kirjastossa) ja siinä yhteydessä saadaan joitakin tietoja asiakkaasta. Tiedot kerätään kirjasto-

kohtaisiin MS Excel-taulukoihin. Ajanvaraukset on kirjattava kattavasti, mutta tietoja ei täy-

dennetä opastuksen jälkeen. Syynä lienee se, että opastustietojen kirjaaminen on erillinen teh-

tävä, joka vaatii työasemalla käyntiä, ja esimerkiksi tietotekniikkaan liittyen on paljon

alajaotteluita. Spontaanit eli ilman ajanvarausta paikalle tulleiden opastukset jäävät kokonaan

kirjaamatta. Yksilöopastustietoja analysoidaan ja muokataan kuukausittain MS Excelissä ennen

MS Power BI-analysointijärjestelmän tapahtumatilastoon siirtämistä.

Kaikki kirjastojen tiloissa järjestetyt ryhmätapahtumat, myös digitukeen liittyvät, tilaisuuden

järjestäjästä riippumatta kirjataan kirjastokohtaisiin MS Excel-tauluihin tapahtumatilastoa var-

ten. Ryhmätapahtumien kirjaaminen on kattavaa, koska niissä on muitakin lopetustoimia, joi-

den yhteydessä tarkentavien tietojen kirjaaminen on sujuvaa. Tiedot tarkistetaan ja tarvittaessa

siivotaan MS Excelissä kuukausittain ennen siirtoa MS Power BI-analysointijärjestelmän ta-

pahtumatilastoon.

Asiakaslaitetilastoon (ASKOT) tiedot saadaan suoraan asiakastyöasemista (askot) tai kun tu-

lostukseen kirjaudutaan tai esimerkiksi hublet (tabletti) lainataan kirjastokortilla. Vielä joissa-

kin kirjastoissa hoidetaan ajanvarausta ENTER ry:n digitukeen sen omalla ajanvaraustaulukolla

(Google Sheets), jota ei päivitetä opastuksen yhteydessä tai sen jälkeen.

Kaikkien tietojen kirjaaminen on kirjastohenkilökunnan tehtävä. Asiakkailta ei pyydetä mitään

tietoja yksilöopastuksen ajanvarausta lukuun ottamatta. Otantapäivätiedoista, kirjaston kuukau-

sittaisista tapahtumista (ajanvarauksellisista yksilöopastustiedoista ja ryhmätapahtumatie-

doista) ja asiakaslaitteiden käyttötiedoista laaditaan interaktiiviset raportit MS Power BI -ana-

lysointijärjestelmällä, jolla on helppoa ja nopeata analysoida tietoja ja saada esiin juuri sellaiset

tiedot kuin tiettyyn päätös- tai johtamistilanteeseen tarvitaan. MS Power BI-raportit ovat kaik-

kien kaupungin työntekijöiden saatavissa kaupungin intranetissä kirjaston sivuilla ja ne jaetaan

myös esimerkiksi kirjastot.fi -portaalissa.

Tarkkaan ei tiedetä, kuinka paljon kirjastojen keräämiä tietoja todellisuudessa hyödynnetään

kirjastoimen tai yksittäisten kirjastojen tai muussa johtamisessa ja päätöksenteossa. Sellainen
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käsitys on, että tietoja voitaisiin hyödyntää paljon enemmän sekä kirjastoissa että muualla, esi-

merkiksi digituessa. Vaikka tiedot eivät ole täydellisiä eivätkä täysin luotettavia tai ajantasaisia,

niin silti ne kertovat asiantuntijalle esimerkiksi kehityssuunnista ja trendeistä.

5.4.4 Työväenopisto

Työväenopistossa on käytössä Espoon ja Vantaan opistojen kanssa yhteinen, niille räätälöity ja

jatkuvasti kehittyvä Kursor-toiminnanohjausjärjestelmä (https://www.grynos.com). Kursoriin

kirjataan kaikki digituki- ja kurssitoiminta lukuun ottamatta spontaania, ilman ajanvarausta an-

nettua opastusta, jota ei kirjata lainkaan, ja koronapandemian vuoksi aloitettua etädigitukea,

joka kirjataan MS Excel-taulukkoon ja talletetaan Google Driveen. Digiopastajissa on sekä va-

kinaista opetushenkilöstöä että määräaikaisia tuntiopettajia, joiden tulee kirjata itsensä töihin

Kursor-järjestelmässä palkanmaksua varten. Opastustunnit siis tiedetään melko tarkasti. Kur-

sorin ilmoittautumiskäyttöliittymän (www.ilmonet.fi) (asiakkaat, henkilökunta) kautta muun

muassa ilmoittaudutaan kursseille sekä varataan digiopastusaika ja AINO- ynnä muut tilat,

joilla kaikilla on järjestelmässä omat kurssikoodinsa. Kursorista saadaan muun muassa osallis-

tuja- ja opastusmäärät.

Heti kurssin (opastustapahtuman) jälkeen järjestelmästä lähtee automaattisesti palautepyyntö

asiakkaalle. Opastus- tai opetustilanteessa saadaan asiakkaalta suoraa palautetta ja sitä voi antaa

työväenopiston palautelomakkeella. Suoraa asiakaspalautetta ei kirjata, mutta sitä ja muutakin

eri kanavien kautta saatua asiakaspalautetta sekä myös opastajien omia kokemuksia käsitellään

puolivuosittain. Kursorista saadaan kaikki tarvittavat raportit, ja niitä sekä asiakaspalautetta

hyödynnetään toiminnan ja järjestelmän kehittämisessä. Lähtötietoja ei yleensä jaeta tiedos-

tona, vaan toteutumatietoja digituesta ja -opetuksesta sekä kokemuksia ja kokeilujen tuloksia

jaetaan muun muassa Helsingin, Uudenmaan ja DVV:n digitukiverkostoissa.

5.4.5 Kaupungin yleisneuvonta Helsinki-info

OSNE-yksikön neuvontatiimin yleisneuvonta, Helsinki-info, kirjaa kaikki puhelin- ja chat-yh-

teydenotot tosiaikaisesti Genesys-järjestelmään (Contact Center system https://www.ge-

nesys.com/, lienee käytössä myös muualla kaupungin organisaatiossa). Asiakastapahtuma on
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luokiteltava ennen kuin sen voi sulkea järjestelmässä. Luokituksessa ei oteta kantaa siihen, onko

annettu digitukea vai ei.

Palvelupisteissä ja pop up -jalkautumisissa annettu neuvonta kirjataan itse rakennettuun, omaan

neuvontatilastoon heti neuvontatapahtuman päätyttyä tietokoneella tai puhelimella (Questback-

kyselylomake, https://www.questback.com/ Experience Management Software, palvelukoke-

muksen hallintajärjestelmä, asiakkaan/työntekijän palvelukokemus). Kirjaaminen käy palvelu-

tilanteessa saman tien, nopeasti ja kätevästi, ja se tuleekin tehtyä. Neuvontatilastosta nähdään

määrät sekä esimerkiksi kuka palveli ja millä kielellä, missä asioissa, minne ohjattiin ja annet-

tiinko digitukea. 1.9.2021 otettiin käyttöön MS Power BI-analysointityökalu neuvontatilas-

tossa.

Raportointi on sisäänrakennettu järjestelmiin. Sekä Contact center- että neuvontatilastoja seu-

rataan jatkuvasti. Niitä käydään läpi sekä palveluneuvojien kanssa että neuvontatiimin yleis-

neuvonnan, Helsinki-infon, vetämässä kaupungin neuvojaverkostossa, ja niitä hyödynnetään

Helsinki-infon neuvonnan kehittämisessä ja johtamisessa.

Helsinki-infon palveluneuvojat hoitavat kaupungin oman etädigituen ajanvarauksen sen omalla

etädigituen tikettijärjestelmällä, koska pyynnöt tulevat yleisneuvonnan normaalien neuvonta-

kanavien kautta tai etädigituen ajanvarauslomakkeella. Digitukiryhmä ja kirjastotoimi kehitti-

vät yhdessä etätuen tikettijärjestelmän MS Power Platform- työkaluilla.

5.4.6 Kaupungin yleisdigituki

OSNE-yksikön digitukiryhmän oman etädigitukipalvelun tiedot ajanvarauspyynnöstä pyynnön

sulkemiseen (tiketti) kirjataan MS Power Platform -työkaluilla kirjastotoimen kanssa yhdessä

kehitettyyn etädigitukijärjestelmään. Siitä saadaan tietoa opastustapahtuman sisällöstä ja onnis-

tumisesta vaihtelevasti, koska jokainen opastaja kirjaa, jos kirjaa, opastustietoja omalla taval-

laan.
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Asiakkaille ei lähetetä palautepyyntöä opastuksen jälkeen, mutta he voivat käyttää kaupungin

yleistä palautelomaketta. Digitukiryhmä on tehnyt yhden asiakaskyselyn ENTER ry:n opastus-

ten yhteydessä kirjastoissa marraskuussa 2019 (Questback-lomake mobiililaitteella), mutta sii-

näkin opastajat olivat vastaajina. Vastauksia tuli noin 150, joten paljoa kattavaa ja uutta tietoa

asiakkaista ja heidän tarpeistaan ei saatu.

Digitukiryhmä on saanut opastustietoja tiedostona lähinnä ENTER ry:ltä. Tietoja on analysoitu

MS Excelillä. Eri tietolähteiden yhdistely ja vertailu on vaikeaa välineestä riippumatta, koska

tietosisältö on kaikilla toimijoilla erilainen. Nykyään ei ole mahdollista koota eri toimijoiden

digitukitietoja yhteen kokonaiskuvan saamiseksi Helsingin digitukipalvelusta ja sen kehittämi-

sen ja johtamisen pohjaksi.

5.5 Digitukipalvelun kehitys 2021-

Digitaalinen murros jatkuu edelleenkin kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja myös julkishallin-

nossa eikä sen merkitystä tai vaikutuksia vielä oikein ymmärretä. Valtakunnallinen, lakisäätei-

nen, virallinen digitukipalvelu on myös jatkuvassa muutoksessa kaikilla toiminnan tasoilla.

DVV:n asema ja tehtävät valtakunnallisessa digituen toimintamallissa (Valtiovarainministeriö,

2017; 2019) muuttuvat 1.1.2022. Muun muassa nykyään pilottihankkeina toteutettu maakun-

nallinen digitukipalvelun koordinointi siirtyy DVV:lle ja hankerahoituksesta budjettirahoituk-

seen. Hyvinvointialueiden (alustavissa suunnitelmissa SOTE-maakunnat) rakenne ja käynnis-

tämisaikataulu päätettiin kesäkuussa 2021. Näiden muutosten vaikutus digitukitoimintaan ja

esimerkiksi maakuntaliittojen rooliin on vielä auki.

Helsingissä 34 viraston ja laitoksen kokoaminen neljään toimialaan vuonna 2017 oli iso muu-

tos, joka alkaa olla sisäistetty käytännössä. Myös digitalisaatio pakottaa kaupunkitasoisiin uu-

distuksiin. Kaupunginkanslian strategiaosaston tietohallintoyksikkö muutettiin 1.1.2021 alkaen

digitalisaatioyksiköksi, joka vastaa kaupunkitasoisesta tietoteknisestä infrastruktuurista tavoit-

teenaan yhtenäistää ja karsia aikojen kuluessa kehittynyttä hajanaista teknologiapohjaa. Työ on

valtava ja sen vaikutus digitukipalveluun jää nähtäväksi. Toisaalta digitukiryhmällä on vasta
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alkamassa digitukitoiminnan automatisointi ja se pitäisi tehdä tulevaisuuden standardiratkai-

suilla, joten yhteistyö digitalisaatioyksikön kanssa on tarpeen.

Digitukipalvelu on kuulunut vuosien varrella useisiin eri organisaatioyksiköihin ja vuodesta

2014 alkaen nykyiseen osallisuus- ja neuvonta -yksikköön (OSNE) kaupunginkanslian viestin-

täosastolla. Viimeisimmässä organisaatiomuutoksessa 1.6.2021 digitukipalvelu hajautettiin

OSNE-yksikössä niin, että viestintätiimistä siirrettiin digitukiryhmä (4 henkilöä) ja sen myötä

käytännön digitukitoiminta neuvontatiimiin ja kehittämistyö (1 henkilö) alueosallisuustiimiin.

Helsinki-infon ja digitukipalvelun prosesseja tai järjestelmiä ei ole toistaiseksi yhdistetty.

Keväällä 2021 on aloitettu digitukipalvelun prosessien ja tietojärjestelmien kehittämistyö ulko-

puolisten konsulttien kanssa. Projektien pitäisi päättyä vuoden 2021 loppuun mennessä. Uuden

digituen kirjaamisjärjestelmän (etädigituki ja Helsingin digituen toimijoiden tietojen kokoami-

nen) kehittäminen on myös aloitettu ja sen käyttöönotto pitäisi olla joulukuussa 2021.

Syksyn 2021 aikana laaditaan Helsingin kaupunkistrategia 2022–2026. Tavoitteena on saada

digitukipalvelu siihen mukaan yhtenä kaupungin tehtävänä. Digitukipalvelun määrätietoinen

kehittäminen on aloitettu keväällä 2021 useampana projektina ulkopuolisten konsulttien avus-

tamana kaupunginhallituksen vuodeksi 2021 myöntämällä määrärahalla kaupungin digitaalis-

ten palveluiden uudistamiseksi ja koronaepidemiasta palautumiseksi.
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6 TULOKSET JA KESKUSTELU

Tutkimuksen tavoitteena oli vastata kysymykseen ”Miten voitaisiin edistää tietojohtamista

Helsingin kaupungin lakisääteisessä digitukipalvelussa?” Seuraavaksi esitän yhteenvedon

Helsingin kaupungin digitukipalvelusta ja sen kehittämiskohteista tutkimuksen viitekehyksen,

tietojohtamisen prosessimallin (TJP-malli, kuva 2) mukaisesti. Helsingin digituen tietojohtami-

sen TJP-mallissa (kuva 4) on merkitty katkoviivalla ne osa-alueet, joita pitäisi kehittää, jotta

digitukipalvelussa pystyttäisiin soveltamaan paremmin tietojohtamista.

Kuva 4 Helsingin digituen tietojohtaminen ja kehittämiskohteita

6.1 Helsingin kaupungin digitukipalvelu

Helsingin kaupungin digitukipalvelu on aloitettu vuonna 1994 ja se on siitä lähtien kehittynyt

nykyiseen muotoonsa evolutionäärisesti teknologiseen eli digitaaliseen murrokseen ja havait-

tuihin kansalaisten tuen tarpeisiin reagoiden ja myös tietoisin päätöksin, ja muutos jatkuu edel-

leen. Aarikka-Stenroos ja Ritalan (2017) mukaan (ekosysteemin) radikaalin uudistumistarpeen

syynä voivat olla muun muassa institutionaaliset (esimerkiksi lainsäädäntö) ja teknologiset

muutokset. Merkittäviä digitukeen vaikuttaneita, tietoisia päätöksiä vaatineita murroskohtia
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ovat olleet muun muassa sisäiset organisaatiomuutokset, muutokset lainsäädännössä ja muussa

sääntelyssä, julkishallinnon digitalisoituminen sekä koronapandemia.

Organisaatiomuutoksia on tehty useita ja ne ovat selkiyttäneet digitukipalvelun asemaa kau-

punkiorganisaatiossa. Myös tietoisuus digitukipalvelusta tai sen näkyvyys sisäisesti ja kansa-

laisille on parantunut. Vuoden 2005 aikoihin digituki siirtyi kirjastotoimelta kaupunginkansli-

aan ja 2014 se siirrettiin tietohallinnosta viestintäosaston osallisuus- ja neuvonta -yksikön

(OSNE) vuorovaikutustiimiin. 1.6.2021, osaksi tämän tutkimuksen pohjalta, se siirrettiin

OSNE-yksikössä neuvontatiimiin yleisneuvonnan eli Helsinki-infon oheen. Mahdollisuudet sy-

vempään yhteistyöhön Helsinki-infon kanssa ja digitukipalvelun näkyvyyden lisäämiseen sekä

sisäisesti että ulkoisesti lisääntyivät. Jatkossa Helsinki-infosta voi tulla kuntalaisille se kanava,

yksi luukku, joka auttaa ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin oikeaan paikkaan kaikissa kaupungin

palveluihin liittyvissä asioissa. Haastateltavien sanoin:

”Koko kaupunkitasoisen digisyrjäytymisen estämistoiminnan ajan peruskysymys on ollut: Ke-
nelle tämä toiminta kuuluu? On haettu aika pitkään, kenelle digituki kuuluu. Se tipahti suhteel-
lisen luontevasti osallisuus- ja neuvontayksikköön.”

Yleisdigituki on vain yksi monista tehtävistä neuvontatiimissä, kirjastoissa ja toimialojen asi-

ointipalveluissa eikä sitä useinkaan voi erottaa muusta samalla kertaa annetusta yleisneuvon-

nasta tai asiointiavusta. Jokainen digituki-, neuvonta- tai asiointitapahtuma onkin ainutlaatui-

nen yhdistelmä monenlaista tukea ja opastusta. Useampi haastateltava totesi:

”Liittyykö digituki kaupunkilaispalveluihin, sähköisen asioinnin kehittämiseen vai asiakaspal-
veluun vai niihin kaikkiin?”
”Digituki on mielestäni vain osa sitä muuta asiakaspalvelua.”
”Digituesta pitäisi tiputtaa ”digi” pois.”

Organisaatiomuutokset eivät ole toistaiseksi juurikaan muuttaneet digitukipalvelun vakiintu-

nutta toimintamallia, jossa digitukiryhmän tehtäviin kuuluu vetämiensä verkostojen koordi-

nointi ja johtaminen, digitukipalvelun järjestäminen ja kehittäminen, opastajien koulutuksen

järjestäminen ja digitukiviestintä, mutta ei digituen antaminen.

”Nykyinen digitukipalvelumme on vähän kotikutoista ja se on vain kehittynyt ajan mittaan täl-
laiseksi, koska kirjastot ovat olleet aktiivisia ja työväenopistoille kuuluu muutenkin opastusta
ja neuvontatiimi neuvoo myös digiasioissa. Digitukitehtävät ovat ”lutvahtaneet”, ajautuneet
heille.”
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1.1.2020 voimaan tullut Digipalvelulaki (306/2019) ja uusi lakisääteinen, valtakunnallinen di-

gituen toimintamalli (valtiovarainministeriö, 2017; 2019) yhdessä muun muassa henkilörekis-

tereitä ja tietosuojaa koskevien lakien ja säännösten kanssa käynnistivät digitukipalvelussa toi-

mintamallin murroksen. Määräajat julkishallinnon digitalisoinnille vuosi 2023 (Marinin

hallitusohjelma (2019)), Helsingin kaupungin palvelujen kehittämiselle sähköisiksi vuosi 2023

(Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 (Helsingin kaupunki, 2018a)) ja Helsingin kaupungin

tietojohtamiselle vuosi 2025 (Helsingin datastrategia (Helsingin kaupunki, 2020d)) pakottavat

digitukitoiminnan aktiiviseen kehittämiseen. Yhteiskunnan digitalisoitumisen myötä digituen

tarve lisääntyy jatkuvasti ja asiakkaiden ongelmat vaikeutuvat ja monimutkaistuvat nopean tek-

nisen kehityksen myötä. Haastateltavat tiivistivät:

”Tämä on järkyttävän monimutkainen ja monipuolinen toimintakenttä. Tämä myös muuttuu
hirveästi. Täytyy muistaa, että tämä työ ei lopu koskaan, koska kun yhdet asiat muuttuvat hel-
pommaksi, niin sitten tulee uutta muuta hankalaa tilalle toisesta päästä putkea koko ajan.”
”Tosissaan, melkein sanoisin, että käyttöympäristökin on muuttunut vaikeammaksi. Jos ongel-
mia ilmenee, niin kukaan ei pysty sanomaan, että mistä syystä.”
”Pankkipalvelu on se tarve, jonka takia ihminen ehkä tulee ihmettelemään jotain ominaisuutta
tietokoneessaan tai jotain ongelmaa selvittämään tai kehittämään taitoa. Eihän kukaan itsetar-
koituksellisesti ihmettele netin käyttöä, vaan taustalla on tarve, pakotettu tai vapaaehtoinen,
joka johtaa siihen, että pitää kehittää omia taitoja tai ratkoa ongelmia sitä kautta.”

Koronapandemia keväällä 2020 teki näkyväksi yhteiskunnan digitalisoitumisen sekä kansalais-

ten digiongelmat ja digituen tarpeen, joita ei aikaisemmin ollut näin konkreettisesti tiedetty tai

ymmärretty. Koronasulun aikana tuli myös esiin, että on paljon ihmisiä, jotka ovat hoitaneet

digiasiointinsa kaupungin laitteilla eri toimipisteissä.

”Koronapandemian aiheuttama murros myös nosti digitalisaation ja digituen esiin ihan toisella
tavalla kuin aikaisemmin.”

6.2 Digitukipalvelun ekosysteemit ja verkostot

Ensimmäinen alatutkimuskysymys oli ”Millaisia ovat Helsingin digitukipalvelun verkostot?”.

Tutkimuksen tuloksena on kolme kuvausta: digitukipalvelun valtakunnallinen ekosysteemi

(toimintamalli, toimintakonsepti) (kuva 5) sekä kuvaukset digitukiryhmän, kaupungin digituki-

palvelun omistajan, nykyisistä ja potentiaalisista ulkoisista (kuva 6) ja sisäisistä (kuva 7) sidos-

ryhmistä. Sidosryhmäkuvauksissa ovat vain keskeiset digitukiverkoston toimijat eikä niissä esi-

tetä verkostojen rakennetta eli yhteyksiä. Kuvat tuovat kuitenkin näkyväksi valtakunnallisen

ekosysteemin ja Helsingin digitukiverkoston laajuuden ja moninaisuuden.
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6.2.1 Digitukipalvelun valtakunnallinen ekosysteemi

1.1.2020 käyttöönotetusta valtakunnallisesta digituen toimintamallista ei ole toistaiseksi käy-

tetty termiä ekosysteemi, mutta se kuvaa parhaiten digitukipalvelun toimintaympäristöä ja ver-

kostojen ja alaverkostojen laajaa kokonaisuutta (kuva 5). Siinä yhdistyvät valtakunnallisen

ekosysteemin eri tasot, joista jokaisen toiminnoista vastaa oma toimijoiden verkostonsa. Nuolet

kuvaavat tieto- ja kommunikointiyhteyksiä digitukiryhmän ja verkostojen, toimijoiden tai toi-

mintojen välillä eivätkä hierarkkisia suhteita.

Kuva 5 Digitukipalvelun valtakunnallinen ekosysteemi

Bensonin (1975; Hudson, 2004) mallin poliittistaloudellista perustaa (substructure) vastaavat

digituen valtakunnallisessa ekosysteemissä sääntelykerros sekä rahoitus- ja koordinointikerrok-

set. Säädösten laatijoiden verkostossa ovat muun muassa EU sekä Suomen lainsäätäjät ja po-

liittiset päättäjät kuten ministeriöt ja hallitukset. Rahoittajien verkostossa tärkeimmät toimijat

ovat VM DVV:n rahoittajana sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sosiaali- ja terveysjär-

jestöjen avustuskeskus STEA järjestöjen päärahoittajana. Digituen koordinoijien verkostossa

ovat keskeisiä valtakunnallinen koordinoija ja kehittäjä DVV sekä eri paikallistasojen koordi-

noijat, kehittäjät ja toimintaa ohjaavat maakuntaliitot, Kuntaliitto, Yleisten kirjastojen neuvosto
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YKN ja Helsingin kaupunginkirjasto, joka on valtakunnallisen kirjastojen kehittämisen keskus-

kirjasto. Kunnat sääntelevät, rahoittavat ja tuottavat oman digitukipalvelunsa.

Bensonin (1975; Hudson, 2004) mallin palvelutuotantoverkostoon (superstructure) kuuluvat

kehittämishankkeet, digitukea antavat kuntien yksiköt ja ulkopuoliset organisaatiot sekä digi-

tuen kohteiden eli sähköisten palvelujen kehittäjät ja tarjoajat. Ekosysteemissä kuntien vas-

tuulle hajautettu digitukipalvelu on keskiössä. Se on linkki, silta, sopiva väliintulo, sähköisten

palvelujen kehittäjien, tarjoajien ja niiden monenlaisten käyttäjien välillä (Hargittai ja

Dobransky, 2017; Helsper ja van Deursen, 2017). Yksittäiset digitukijat, opastajat, ovat digitu-

kipalvelun ytimessä. He ovat säännösten, määräysten ja ohjeiden käytännön toteuttajia sekä

avainasemassa digitukitiedon (digitukitapahtuma, digituen tarve ja digitaalisten palvelujen on-

gelmat, asiakkaiden ja oma palvelukokemus ja palaute) kerääjinä ja välittäjinä ekosysteemin

toimijoille. Myös esimerkiksi lainsäädännön muutostarpeet, perinteisten lähipalvelujen rajalli-

nen saatavuus muun muassa virastojen ja pankkien konttorien vähentämisen vuoksi sekä koke-

mukset maksullisesta laitemyyjien ja yksityisten palveluntarjoajien toiminnasta ja digituesta

tulevat tietoon käytännön työssä ja kohtaamisissa digituen tarvitsijoiden kanssa.

Digitukitiedot, jos opastajat asiakasrajapinnassa ovat motivoituneita niitä systemaattisesti ke-

räämään ja jos niitä avoimesti jaetaan muille toimijoille, auttavat jatkuvasti parantamaan itse

digitukipalvelua, perinteisiä ja sähköisiä palveluja ja niiden saavutettavuutta ja myös asiakkai-

den ja opastajien osaamista. Sekä julkiset että yksityiset palvelujen tarjoajat ja kehittäjät tarvit-

sevat digitukitietoja palvelujensa kehittämiseksi esimerkiksi saavutettavuuden, toiminnallisuu-

den ja käytettävyyden näkökulmista. Toisaalta palvelujen tarjoajien ja kehittäjien pitää tiedottaa

sekä kansalaisille että digituen toimijoille uusista ja muuttuneista sähköisistä palveluista ja kou-

luttaa ja opastaa sekä asiakkaita että opastajia niiden käyttöön.

Julkishallinnossa, myös digitukipalvelussa, kaikilla hallinto-, organisaatio- ja koordinointita-

soilla käytetään perinteisesti paljon erillisrahoituksella toteutettavia, määräaikaisiksi tarkoitet-

tuja hankkeita, projekteja ja työryhmiä, mikä haittaa digitukitoiminnan kehittämisen jatku-

vuutta. Myös järjestöjen toiminta on pääosin STEA:n vuosittaisen perusrahoituksen varassa.

Hankkeissa tehdään päällekkäistä työtä eikä tieto kehitystyöstä ja tuloksista aina tavoita sen
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tarvitsijoita. Resursseja kuluu kehitystyön sijasta rahoitushakemusten laatimiseen ja rahoituk-

sen käytön raportointiin.

Valtakunnallisen digitukimallin käytännön soveltaminen valtuus- ja vastuunjakoineen on edel-

leen muotoutumassa ja Helsingin kaupunginkanslian digitukiryhmä on osaltaan vaikuttamassa

tähän kehitykseen. Kaikissa kunnissa kaivataan edelleen toimintaohjeita digituen toimintamal-

lin käyttöönottoon ja erityisesti pienemmissä kunnissa myös itse digitukipalveluun, koska se on

monille ihan uusi tehtävä. Vapaaehtoisjärjestöjäkin velvoittavat nyt monet digitukipalveluun

liittyvät lait ja säännökset, mikä saattaa muuttaa niiden toimintatapoja.

6.2.2 Helsingin digitukiryhmän ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät (digituen toimijat)

Seuraavaksi käsittelen karkealla tasolla digitukiryhmän, digitukipalvelun omistajan, nykyisiä

ja potentiaalisia ulkoisia (kuva 6) ja sisäisiä (kuva 7) sidosryhmiä eli digituen toimijoita sekä

digitukiryhmän nykyisiä ja potentiaalisia yhteyksiä niihin.

Kuva 6 Helsingin digitukiryhmän ulkoiset sidosryhmät (digituen toimijat)
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Kuva 7 Helsingin digitukiryhmän sisäiset sidosryhmät (digituen toimijat)

Verkostot ja työryhmät (alaverkostot) ovat pääasiallinen ja hyvä tapa toimia ja jakaa tietoa Hel-

singin digitukipalvelussa. Se onkin oma ekosysteeminsä, verkostojen verkosto, Bensonin

(1975; Hudson, 2004) mallin mukaisella valtakunnallisen digituen ekosysteemin palvelutuo-

tantotasolla. Kaupungin digituen ekosysteemissä digitukiryhmä on keskusorganisaatio, joka

Bensonin (1975) mallin näkökulmasta toisaalta vastaa palvelutuotannon (superstructure) ver-

kostojen sujuvasta toiminnasta ja toisaalta huolehtii, että digitukipalvelun perusta (substructure)

eli palvelutuotannolle asetetut tavoitteet, vaatimukset ja rajoitukset otetaan huomioon.

Digitukiryhmä on keskusorganisaatio, vetäjä, digituen ydinryhmässä, nyrkissä (sisäinen ver-

kosto), digituen koordinaatioryhmässä (ulkoisten ja sisäisten digituen toimijaorganisaatioiden

edustajia), digituen kehittämistyöryhmissä (sisäisiä verkostoja) ja Helsingin opastajien verkos-

tossa (sisäisiä ja ulkoisia digiopastajia). Nyrkkiin ja työryhmiin osallistujat kutsutaan eli siinä

mielessä ne ovat aitoja ryhmiä. Koordinaatioryhmään voidaan ottaa osallistujia myös heidän

omasta pyynnöstään ja opastajien ryhmään (nykyisin Teams-ryhmä) liittymisestä päättää kukin

opastaja itse eli ne ovat aitoja verkostoja (Borgatti ja Halgin, 2011). Nämä ryhmät täydentävät

hienosti muita tiedonjakokanavia ja kaupungin organisaatiohierarkian mukaista tiedon jaka-

mista, joka ei tällaisessa kaupunkitasoisessa tehtävässä ole riittävää.
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Digitukiryhmällä, verkostojensa keskusorganisaatiolla, ei ole hierarkiaan tai sopimuksiin pe-

rustuvaa määräysvaltaa verkostoissaan vapaaehtoisesti mukana oleviin itsenäisiin toimijoihin

(Agranoff, 2006). Verkostojen ja ekosysteemien johtamisessa tarvitaankin johtajuutta, oikeutus

(legitimiteetti) ja neuvotteluvaltaa (Aarikka-Stenroos ja Ritala, 2017; DeFries ja Nagendra,

2017). Nyrkki- ja koordinaatioryhmät (verkostot) (tekninen ydin ja poliittinen ydin (Agranoff,

2006)) ovat tärkeitä toimielimiä tiedon jakamisessa ja yhdistämisessä toimijoiden digitukipal-

velun tilanteesta, hyvistä käytännöistä ja työvälineistä, selvitysten ja suunnitelmien laatijoina

(esimerkiksi kehityssuunnitelmat ja ehdotukset) ja verkostojen koordinoinnissa, mutta niillä ei

ole päätösvaltaa kaupungin organisaatiossa eikä itsenäisten toimijoiden verkostoissa (Aarikka-

Stenroos ja Ritala, 2017). Niiden rakenne on melko vakiintunut, vaikka digitukipalvelun valta-

kunnallinen ekosysteemi on vastikään muuttunut merkittävästi.

Digitukiryhmän edustajia on jäsenenä muun muassa DVV:n digitukiverkostossa, Uudenmaan

digitukiverkostossa ja Uudenmaan digitukitutoreiden verkostossa, joihin osallistumalla pysy-

tään ajan tasalla digitukipalvelun tilanteesta ja kehittämisestä laajemmin ja voidaan jakaa tietoa

omasta digitukipalvelusta laajasti. Sen sijaan tutkimuksen tekemisen aikaan digitukiryhmän

edustajia ei ollut kaupunkitasoisessa sisäisessä neuvojaverkostossa, jota vetää OSNE-yksikön

neuvontatiimin yleisneuvonta, Helsinki-info. Siihen kuuluu noin 100 asiointi- ja digituen anta-

jaa kaupungin eri yksiköistä ja toiminnoista, joten se tavoittaa lähes kaikki kaupungin toimin-

not. Helsinki-infon edustaja on mukana digituen koordinaatioryhmässä. Tässä tutkimuksessa ei

tullut esiin muita esimerkiksi kaupungin toimialojen verkostoja, joihin digitukiryhmän edusta-

jat osallistuisivat.

Sidosryhmissä eli toimijoissa on digitukipalvelun poliittistaloudellisen perustan (Benson, 1975;

Hudson, 2004) sääntelijöitä, ohjaajia ja rahoittajia, joista ulkoiset ovat pääosin samat kuin val-

takunnan tasolla ja joihin yhteydet hoituvat pääosin valtakunnallisen ekosysteemin verkostojen

kautta. DVV ja Uudenmaan maakuntaliitto ovat näistä tärkeimmät ulkoiset sidosryhmät. Ra-

hoittajiin digitukiryhmällä voi olla satunnaisia yhteyksiä hankkeisiin liittyen. Kaupungin digi-

tukipalvelua sääntelevät lisäksi kaupungin sisäiset päätökset ja poliittiset päättäjät. Sekä sään-

telyn soveltamisen että digitukipalvelun kehittämisen suhteen erityisesti pääkaupunkiseudun

kuntien ja Uudenmaan verkostot sekä ENTER ry ja HelsinkiMissio ovat tärkeitä.
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Kaupungin työntekijät neuvontatiimissä, eri toimialoilla ja toiminnoissa sekä vapaaehtoiset

ENTER ry:ssä ja HelsinkiMissiossa hoitavat käytännön digituen. Näiden järjestöjen digituki ja

vertaistuki ovat välttämättömiä Helsingille ja hyvin toimivia digitukikanavia. Helsingissä on

paljon muitakin digitukea tai siihen liittyvää opastusta, koulutusta tai portaaleja tarjoavia orga-

nisaatioita, joista vain osa lienee mukana tässä kuvauksessa ja kaupungin digituen koordinaa-

tioryhmässä.

”ENTER on tosi tärkeä ja arvokas digitukipalvelun sisällä. Vertaisopastus ja vertaistoiminta
toteutuu siinä.”

Asiakkaat ovat digitukipalvelun keskiössä, mutta digitukiryhmällä ei ole heihin suoraa yhteyttä

eikä se olisi käytännössä edes mahdollista. DVV:n vastuulla oleva Kansalaisneuvonta suomi.fi

on yksi kanava digitukipalvelusta tiedottamiseen kansalaisille, mutta se ei ole kovin tunnettu

eikä ehkä vielä sisällöltään riittävä. Tiedonsaanti asiakkaiden tarpeista sekä digituen onnistu-

misesta ja vaikuttavuudesta riippuu yksittäisten opastajien ja heidän taustaorganisaatioidensa

motivaatiosta (Bagheri ym., 2016) ja mahdollisuuksista kirjata tietoja. Digitukiryhmä on hyvin

perillä erityisryhmien digituen tarpeesta, koska samaan OSNE-yksikköön kuuluvat saavutetta-

vuus-, vammais-, vanhus- sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat. Digitukiryhmän vetämä

Teams-ryhmä (entinen Workplace-ryhmä) on linkki kaikkiin, sekä sisäisiin että ulkopuolisiin

Helsingin opastajiin. Se on yhteinen tiedonjakamispaikka, enemmän tiedotus- kuin keskustelu-

kanava.

”Workplace on ainoa paikka, missä meillä on vapaaehtoisopastajat ja kaupungin digitukea an-
tavat kaupungin työntekijät koottu yhteen paikkaan, vaikka en voi sanoa, että heidät kaikki olisi
sinne koottu.”

Helsingin ekosysteemi tarjoaa kansalaisille monenlaista lähidigitukea lukuisissa kaupungin toi-

mipaikoissa sekä kotiin ja etänä. Kaupungin yksiköissä on paljon digitukeen liittyviä asiointi-

palveluja, verkkopalveluja ja portaaleja. Verkostomuotoinen toiminta sopii hyvin kansalaisten

jatkuvasti muuttuvien digitukitarpeiden hoitamiseen. Se skaalautuu kaikilla digitukipalvelun

tasoilla kohderyhmien ja asiakastarpeiden muutosten mukaisesti (Ospina ja Saz-Carranza,

2010). Toimijoiden välillä on eroja digitukipalvelun kohderyhmissä ja sisällössä (laitteet ja pe-

rusohjelmistot, asiointipalvelu, koulutus ja opetus), joten ne täydentävät toisiaan asiakkaan

arvo- eli palvelulupauksen täyttämiseksi (Adner, 2017).
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Digitukiryhmä vastaa yhteistyöstä kaupungin keskushallinnon eri yksiköiden kanssa, esimer-

kiksi sisäisen ja ulkoisen viestinnän, digitalisaatioyksikön, strategia- ja kehitysyksikön, kau-

punkitutkimus- ja tilastoyksikön sekä henkilöstöyksikön kanssa. Toimialoista KUVA (kult-

tuuri- ja vapaa-aika, kirjasto) ja KASKO (kasvatus ja koulutus, työväenopisto) ovat aina olleet

keskeisiä digitukipalvelun kehittämisessä. Muut toimialat ja toiminnot ovat etäisempiä. Kai-

kesta digitukeen liittyvästä perillä pysyminen on vaikeaa valtavassa kaupunkiorganisaatiossa,

vaikka kaikki toimialat ja toiminnot saataisiinkin mukaan ainakin koordinaatioryhmään. Haas-

tateltavan sanoin:

”Siilot näkyvät hyvin, varsinkin Helsingin kokoisessa kaupungissa. Ehkä myöskään kukaan ei
ole tullut ajatelleeksi, keitä kaikkia digituki koskisi.”

6.3 Digituen tiedonhallinta eli tietojohtaminen

Toinen alatutkimuskysymys oli ”Miten (tiedonhallinta- eli tietojohtamisen prosessit, tietojär-

jestelmät) tietoja digitukipalvelusta nykyisin kerätään, kirjataan, jaetaan, analysoidaan ja hyö-

dynnetään Helsingin digitukipalvelun verkostoissa?”. Analysoin ensin Helsingin digituen tie-

donhallinta- eli tietojohtamisen prosessit alaprosesseineen ja sitten niitä tukevat

tietojärjestelmät ja tietosisällön. Käytän rinnakkain tiedonhallinta- ja tietojohtamistermejä va-

kiintuneen tavan mukaisesti.

Tiedot kansalaisten digituen tarpeesta valtakunnallisesti ja yksittäisissä kunnissa perustuvat

pääasiassa virallisiin ja yksityisten yritysten tekemiin tutkimuksiin. Helsingin osalta parhaat

tiedot ovat Suomen virallisen tilaston Helsinki-osiossa (Suomen virallinen tilasto, 2019). Edes

virallisten tutkimusten tulokset eivät ole vertailukelpoisia, koska niissä mitataan eri asioita ja

kohderyhmät on valittu eri kriteerein. Pelkästään otantojen ikärajat vaihtelevat paljon. Kaupun-

gin digituen toimipisteiden määrätiedotkaan eivät ole kovin vertailukelpoisia (Helsingin kau-

punki, 2019a; 2019b), koska kukin toimija, sekä kaupungin sisäinen että ulkopuolinen, kerää

opastustietoja omilla kriteereillään omiin tarpeisiinsa.

6.3.1 Tiedonhallinta- eli tietojohtamisprosessi

Tiedonhallinta- eli tietojohtamisprosessi koostuu tiedon johtamis-, tiedon jakamis- ja tiedolla

johtamis- eli tietojohtamis-alaprosesseista Alavi ja Leidner, 2001; Bhatt, 2001; Evans, Dalkir
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ja Bidian, 2014). Termiä tietojohtaminen käytetään yleisesti kuvaamaan sekä koko prosessia

että sen viimeistä vaihetta, päätöksenteko -alaprosessia.

Sekä kaupungin eri yksiköillä että ulkopuolisilla itsenäisillä, keskenään erilaisilla Helsingissä

digitukea tarjoavilla toimijoilla on omat toimintaprosessinsa, tietojärjestelmänsä ja tietosisäl-

tönsä. Toimijat keräävät tietoja annetusta digituesta hajanaisesti ja satunnaisesti esimerkiksi

otantapäivinä tai -kuukausina tai puolivuosittain eivätkä jatkuvasti tai tosiaikaisesti, ja kerää-

minen on usein opastajille vapaaehtoista. Tietoa digituesta kerätään esimerkiksi kuukausi- ja

vuosiraportointiin sekä vuosi- ja toimintakertomuksiin ja rahoittajille raportointiin eikä niin-

kään opastajien ja opastettavien osaamisen tai digitukipalvelun ja sen kohteena olevien tai uu-

sien sähköisten palvelujen kehittämiseksi. Tiedonkeruulomakkeita (opastuspyyntö/-ajanvaraus,

palaute), sekä painettuja että sähköisiä, on jokaisella toimijalla, mutta niiden tietosisällöt ovat

erilaiset. Asiakkaan todellinen ongelma on usein muu kuin etukäteen ilmoitettu digituen tarve.

Ongelman riittävä kuvaaminen edellyttäisi asiakkailta tietotekniikan ja sen termistön perus-

osaamista, jota ei voi heiltä vaatia.

Asiakkailta kerätään harvoin palvelukokemus- tai palautetietoja ja jos niitä kerätään, niin opas-

taja on tietojen antajana. Vain toiminnanohjausjärjestelmiä käyttävät toimijat pystyvät lähettä-

mään asiakkaille palautekyselyn automaattisesti heti, kun opastustapahtuma on kuitattu hoide-

tuksi. Asiakkaat voivat kyllä antaa palautetta saamastaan digituesta esimerkiksi kaupungin tai

kunkin toimijan oman yleisen palautetoiminnon kautta, jos sen löytävät, tai suoraa palautetta

opastustapahtumassa. Opastajiltakaan harvoin kysytään heidän palvelukokemustaan tai pyyde-

tään palautetta.

”Digitukitietoja asiakkailta ja opastajilta ei tällä hetkellä kerätä Helsingin digituen toimijaver-
kostossa systemaattisesti enkä siksi saa tarvittavia tietoja työtäni varten. Tämä on ikuinen on-
gelma.”

Digituen ja sähköisten palvelujen kehittämisen verkostot ja ihmiset ovat jo olemassa, mutta

luotettavien, kattavien ja mahdollisimman ajantasaisten digitukitietojen saaminen Helsingin di-

gitukipalvelusta tietojohtamisen pohjaksi on nykytilanteessa vaikeata. Eri toimijoiden digituki-

tietoja ei nykyisin pystytä keräämään systemaattisesti yhteen kaupunki-, maakunta- tai valta-

kunnallisella tasolla. Tietojen keräämisen tärkeys on kuitenkin jo ymmärretty.
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6.3.2 Digituen tieto-/tiedonhallintajärjestelmät

Digituen hallintaprosessi ei ole käytännössä mahdollinen ilman sitä tukevia tiedonhallintajär-

jestelmiä (Alavi ja Leidner, 2001; Bhatt, 2001; Evans, Dalkir ja Bidian, 2014; Intezari ja Gres-

sel, 2017, s. 72). Helsingin laajassa digitukiverkostossa on käytössä lukuisia erilaisia digituen

hallinnan tietoteknisiä ratkaisuja tiedonkeräämisen työkaluista täydellisiin toiminnanohjausjär-

jestelmiin. Taulukossa 1 ovat tutkimuksessa esiin tulleet digituenhallinnan tietotekniset ratkai-

sut ja pohdintaa niiden hyvistä ja huonoista puolista sekä mahdollisuuksista kehittää niiden

pohjalta Helsingin ja laajemmankin toimijajoukon yhteinen työkalu vaihtoehdoksi nykyisille

tai täydentämään nykyisiä järjestelmiä.

Taulukko 2 Digitukipalveluverkoston tietoteknisiä ratkaisuja ja niiden analysointia

Organisaatio Tietojärjestelmä/ -sovellus ja sen analyysi
Kaupunginkans-
lian digitukiryhmä

Etädigituen hallintajärjestelmä räätälöity MS Power Platform -työkaluilla.
Tietosisältö? Raportointi? Ylläpito, jatkokehitys, tietosuoja, tietoturva, integrointi? Mo-
biilikäyttöliittymä?

Ei käytössä digitukipalvelun hallintajärjestelmää, johon voisi koota kaikkien Helsingin
digituen sisäisten ja ulkoisten toimijoiden opastustiedot ja analysoida niitä.

ENTER ry:ltä saadaan opastustietoja Google Sheetsinä, josta ne siirretään MS Exceliin
analysoitavaksi. Muualta ei saada lähtötietoja?

Keväällä 2021 aloitettiin uuden digituen käsittelyjärjestelmän kehittäminen MS Power
Platform ja SharePoint-työkaluilla. Tavoitteena on koota siihen ensin Helsingin sisäisen
digituen tiedot ja myöhemmin myös ulkopuolisten toimijoiden digiopastustiedot. Analy-
tiikka ja raportointi hoidetaan MS Power BI:llä. Tietosisällön ovat päättäneet yhdessä
opastajat, toimihenkilöt ja suunnittelijat. Uuden digitukijärjestelmän käyttöönotto on tar-
koitus aloittaa joulukuussa 2021.

Kaupunginkans-
lian yleisneuvonta
Helsinki-info

Genesys Contact Center system: https://www.genesys.com/ (CCAAS=Contact Center as
a Service). Kirjataan yleisneuvonnan puhelut ja chatit. Genesys lienee kaupungilla muu-
allakin käytössä? Kaikki kirjataan ja saadaan hyvät raportit tarvittaessa tosiaikaisesti. Voi-
siko myös etädigitukipyynnöt (tiketit) kirjata tänne? Tietoturva, käyttöoikeudet, pyyntöjen
hallinta, palaute ja raportointi kunnossa oman toiminnan seurantaan ja suunnitteluun.

Questback Experience Management Software: https://www.questback.com/ (Kokemuk-
sen hallintajärjestelmä, asiakas-/työntekijä-/palvelukokemus). Mobiilikäyttöliittymä neu-
vojien käytössä palvelupisteillä ja jalkautuessa. Ajanvarauksettomat tapahtumat, täytetään
tiedot heti tapahtuman päätteeksi, digituki omalla koodillaan. Questback -työasemaversio
tietokoneella. Raportointi kunnossa oman toiminnan seurantaan ja suunnitteluun.

1.9.2021 MS Power Platform työkalut on otettu käyttöön palvelupisteillä annettavan neu-
vonnan keräämisessä, analysoinnissa ja raportoinnissa. Tietosisältö on entinen.

Verkkosivulla kaupungin yleinen palautelomake. Kaupungin oma palautejärjestelmä.
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Organisaatio Tietojärjestelmä/ -sovellus ja sen analyysi
Kirjastot ENTER ry:n ajanvaraukset sen omaan kirjastokohtaiseen Google Sheetsiin, johon oikeu-

det ko. kirjaston työntekijöillä ja opastajilla sekä ENTER ry:n toimistolla. Järjestelmä ja
mobiilikäyttöliittymä tarvittaisiin. Tietosuoja, tietoturva, integrointi, ylläpito ja jatkokehi-
tys?

Suomen virallisten kirjastotilastojen otantatilastot, otantapäivät 6 kpl/vuosi. Valtakunnal-
linen tietosisältö ja Webropol-lomake, josta manuaalinen tietojen siirto MS Exceliin. Ai-
neiston siivouksen jälkeen siirto MS Power BI-analytiikkatyökaluun kerran kuukaudessa.

Helsingin kirjastojen tapahtumatilaston yksilöopastukset (myös digituki): ajanvaraukset
(kesto>30 min.) kirjastokohtaiseen MS Exceliin. Ryhmätapahtumat (koulutus, tietoiskut,
ryhmäopastus, myös digitukeen liittyvät) kirjastokohtaiseen MS Exceliin. Aineistojen sii-
vous ja manuaalinen siirto MS Power BI-analytiikkatyökaluun noin kerran kuukaudessa.
Järjestelmä ja mobiilikäyttöliittymä tarvittaisiin.

Kirjastojen ASKO=asiakaskoneiden käyttötilasto. Tiedot työasemista suoraan, tulostuk-
sesta ja muiden laitteiden lainauksesta kirjastokortilla. MS Excel siivous, manuaalinen
siirto MS Power BI -analytiikkatyökaluun.

Analytiikka MS Power BI-analytiikkatyökalulla, manuaalinen aineistojen siirto MS Ex-
celeistä kuukausittain. Tiedonsiirron automatisointi ja siivous toteutettavissa MS Power
BI:ssä.

Työväenopisto
lähi- (liki-) ja etä-
digituki

Etädigituen ajanvaraus MS Excel-Google Drive.

Lähidigituki ja muut ajanvaraukselliset opastukset ja tietotekniikkakurssit KURSOR-toi-
minnanohjausjärjestelmässä omilla kurssikoodeillaan. Ilmonet-käyttöliittymä asiakkaille.

Helsingin, Espoon ja Vantaan työväen-/kansalais-/aikuisopistojen yhteinen räätälöity, jat-
kuvasti kehitettävä järjestelmä. Tekijä ja toimittaja Grynos Oy, https://www.grynos.com

Järjestelmän raportointi palvelee hyvin opistojen tarpeita, toiminnan seurantaa ja suunnit-
telua.

Automaattinen palautekysely asiakkaalle sisältyy kurssihallintaan.
ENTER ry lähi- ja
etädigituki

Etädigituen hallinta Google Suite for Non-Profit (järjestöversio) -työkaluilla (Forms,
Docs, Sheets, Drive).

Google Suite for Non-Profit (erityisesti Forms, Sheets, Drive) digitukitoiminnan pyörittä-
misessä ja ajanvarauksissa, muuta ei kirjata systemaattisesti. Webropol joissakin kyse-
lyissä. Digituen hallintajärjestelmä ja mobiilikäyttöliittymä tarvittaisiin.

Toimialueena Uusimaa, 26 kuntaa, joista 15:ssä ENTER ry toimi syksyllä 2020. Kunta-
kohtaiset järjestelmät ja tietojen siirto niiden ja ENTER ry:n välillä?

Facebook Opastajien ryhmä ja Jäsenten ryhmä ajatusten ja kokemusten vaihtoon esimer-
kiksi tulevista muutoksista ja uutuuksista sähköisissä palveluissa sekä yleisesti digitalisaa-
tion ongelmista ja niiden ratkaisuista. Voisiko näitä laajentaa muihin digitukiorganisaa-
tioihin?

WhatsApp Opastajien ryhmä akuuttiin apuun opastuksen aikana. Opastuspaikkojen opas-
tajien ryhmät esimerkiksi opastusvuorojen sopimiseen.
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Organisaatio Tietojärjestelmä/ -sovellus ja sen analyysi
HelsinkiMission
kotidigituki se-
nioreille Helsin-
gissä

Clara-toiminnanohjausjärjestelmä (ERP, Clara Finland Oy) järjestöille ja vapaaehtoistyön
hallintaan. HelsinkiMission kaikki toiminta Clarassa ja kaikki tapahtumat kirjataan. Työn-
tekijät ja vapaaehtoiset käyttävät.

Myös mobiilikäyttöliittymä HelpingApp (CGI), helpottaa vapaaehtoisten kotiopastajien
tietojen kirjaamista.

Tosiaikainen tieto yhdessä järjestelmässä. Vakioraportointi sekä online-raportointi ja ana-
lytiikka: porautuminen, aggregointi, jne. palvelee hyvin toiminnan seurantaa, kehittämistä
ja johtamista.

Tietosuoja, tietoturva, integrointi, käyttöoikeudet, pyyntöjen seuranta, palaute ja rapor-
tointi hoituu.

Ylläpito ja kehittäminen joustavaa. Yksi keskeinen kehittäjä, mutta ei vain hänen varas-
saan?

Käytössä myös esim. Helsingin SOTE:ssa ja muutamissa järjestöissä.
Muuta EsTicket open source -työkalulla kehitetty digituen tikettijärjestelmä vuonna 2020. Ei

otettu missään käyttöön. Voisi toimia pilottina ennen digituen hallinnan toiminnanohjaus-
järjestelmän valintaa.

Ylläpito, tietosuoja, tietoturva, integrointi, jatkokehitys?

Helsingin digitukiverkostossa digitukitiedon osapuolten, ajankohdan, määrän, sisällön sekä laa-

dun ja vaikuttavuuden eli onnistumisen kattava, ajantasainen mittaaminen on käytössä joillakin

digituen toimijoilla. Vain työväenopisto ja HelsinkiMissio hoitavat koko toimintansa yhdellä

toiminnanohjausjärjestelmällä. Helsinki-info kirjaa hyvin myös spontaanin eli ajanvarauksetto-

man tuen toteutumatiedot, vaikka sillä on kaksi järjestelmää käytössä. Digitukiryhmällä on vain

etädigituen hallintasovellus, johon ei voi koota muiden Helsingissä digitukea antavien kaupun-

gin yksiköiden ja ulkopuolisten organisaatioiden digitukitietoja.

Digituen tietojärjestelmät ja niiden toteutustekniikat vaihtelevat ilmaistyökaluista Googlen jär-

jestöversioon (Google Suite for Non-Profit) ja koko toiminnan kattaviin toiminnanohjausjär-

jestelmiin (ERP). ENTER ry:n opastajien ja jäsenten Facebook-ryhmät ovat aktiivisessa käy-

tössä. Digitukitoimijat ovat erilaisia, mutta esimerkiksi monilla järjestöillä rahoitus saattaa

riittää lähinnä toiminnan pyörittämiseen, muttei esimerkiksi koko toimintaa tukevan toiminnan-

ohjausjärjestelmän hankintaan.

Digituen tietosisältö on kaikilla digituen toimijoilla erilainen ja usein vain tiettyyn tarpeeseen

suunniteltu. Haastateltava tiivisti tiedonhallinnan kirjavan tilanteen tietosisällön näkökulmasta:

”Tietosisällön määrittelyn ongelmana on, mitä tietoja mikin toimija pystyy lopulta keräämään.”
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET

Päätutkimuskysymys oli ”Miten voitaisiin edistää tietojohtamista Helsingin kaupungin laki-

sääteisessä digitukipalvelussa?”. Lähtökohtana tutkimuksessa oli, että uudistunut julkishallin-

non digitalisaatiota ja digitukipalvelua koskeva lainsäädäntö sekä Helsingin kaupunkistrategia

2017–2021 (Helsingin kaupunki, 2018a) ja datastrategia (Helsingin kaupunki, 2020d) velvoit-

tavat kaupungin tarjoamaan palvelunsa ensisijaisesti sähköisinä ja järjestämään kansalaisille

digitukipalvelua vuoteen 2023 mennessä sekä ottamaan käyttöön tietojohtamisen vuoteen 2025

mennessä. Helsingin digitukipalvelussa oli havaittu kohtaanto- ja osaamisongelmia, joiden

taustalla on tiedonhallinta- eli tietojohtamisen ongelma. Ongelmia voitaisiin pienentää paran-

tamalla tiedonsaantia digituen tarpeesta sekä toteutuneesta digituesta ja hyödyntämällä digitu-

kitietoja Helsingin digituen ekosysteemin ja verkostojen tietojohtamisessa.

7.1 Strategia digitukipalvelun ohjaajana

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 (Helsingin kaupunki, 2018a) todetaan, että digituen

tarve kasvaa jatkuvasti ja että tukitarpeet tulisi selvittää etukäteen, proaktiivisesti, ja kehittää

vastaavasti digitukipalvelua jo ennakkoon. Strategian mukaan kaupungin tulee huolehtia pal-

velujen saavutettavuudesta, monialaisesta osaamisesta, yhden luukun periaatteen vahvistami-

sesta ja erilaisten asukasta lähellä olevien työmuotojen kehittämisestä.

Proaktiivinen toiminta edellyttää digitukipalvelun kokonaisstrategian laatimista. Lähtökohtana

ovat digitukipalvelua määrittävä lainsäädäntö, valtakunnallinen ekosysteemi sekä Helsingin

kaupunkistrategia ja datastrategia, joista johdetaan digitukipalvelun strategiset tavoitteet ja kei-

not niihin pääsemiseksi. Digitukitoiminnon kokonaisstrategian osana tulisi olla muun muassa

ekosysteemistrategia (Adner, 2017) ja verkostostrategia (Ospina ja Saz-Carranza, 2010), joissa

määritellään kaupungin digitukipalvelun näkökulmasta niiden rakenteet, oma asema ja rooli

niissä sekä riskit, sekä tietojohtamisen strategia (Amayah, 2013). Strategiat auttavat priorisoi-

maan omaa toimintaa ja osaltaan vaikuttamaan sekä kaupungin strategioiden että digitukipal-

velun valtakunnallisen ekosysteemin (toimintamallin) kehitykseen. Niiden pohjalta voidaan

johtaa ja kehittää toimintaa valittuun suuntaan pitkäjänteisesti, välttää osaoptimointia ja linjaus-

ten hallitsematonta muuttumista, tarjota oikeanlaista digitukea ja -opastusta oikeille ihmisille

oikealla tavalla oikeaan aikaan sekä mitata toiminnan onnistumista ja tavoitteiden toteutumista.
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Aikaisemman tutkimuksen (van Deursen ja van Dijk, 2010; Hargittai ja Dobransky, 2017;

Helsper ja van Deursen, 2017) mukaan digituen korkeimpana tavoitteena on, että tietotekniik-

kaa käytettäisiin omaksi hyödyksi monipuolisesti ja myös digitaalisen pääoman eli osaamisen

kasvattamiseen. Helsingin digitukipalvelun tavoitteena on nyt kansalaisten digiosaamisen vah-

vistaminen digisyrjäytymisen estämiseksi. ”Kaupungin tavoitteena on, että yksikään kaupunki-

lainen ei jää digikelkan ulkopuolelle. Sen vuoksi kaupunki vahvistaa kaikin keinoin kaupunki-

laisten digiosaamista.” (Helsingin kaupunki, 2019d, s. 1). Julkishallinnon digitalisoinnin myötä

tavoite on asetettava korkeammalle: digitukipalvelun tulee mahdollistaa kaikille digitaalinen

kansalaisuus (Emmer ja Kunst, 2018).

Strategioissa tulisi asettaa tavoitteita myös valtakunnallisen digituen ekosysteemin kehittämi-

seen vaikuttamiselle. Esimerkiksi digituen termistöä pitäisi selkiyttää, valtakunnallista viestin-

tää digituesta pitäisi tehostaa ja puolesta asiointi sähköisesti tulisi saada kuntoon. AUTA-hank-

keen loppuraportin toimintamalliehdotuksessa (valtiovarainministeriö, 2017) digituki on

ylätason termi, joka jaetaan kansalaisille tarkoitettuihin tukimuotoihin: asioinnin neuvonta (asi-

ointituki) julkisten sähköisten asiointipalvelujen käyttöön (viranomaiset), yleinen tuki (digituki,

tässä työssä myös yleisdigituki) laitteiden, perusohjelmistojen ja yleisten sovellusten käyttöön

(järjestöt, kaupungin yleisneuvonta ja eri toimintojen henkilökunta) sekä yleinen (tietotekninen)

koulutus ja ohjaus (järjestöt, kunnat ym.). Käytännössä digituki usein tarkoittaa yleisdigitukea

eli ylätason käsite puuttuu. Toinen kehitettävä alue on viestintä. Osalle digituen tarvitsijoista

Kansalaisneuvonta suomi.fi voi olla saavuttamaton palvelu. Tiedottaminen säännöllisesti myös

valtakunnallisesti kaikissa mahdollisissa kanavissa digitukipalvelujen olemassaolosta, saata-

vuudesta ja sisällöstä tavoittaisi yhdenmukaisesti ja tasa-arvoisesti sekä digituen tarvitsijat että

heidän läheisensä, jotka voisivat ohjata digituen tarvitsijat viralliseen, laadukkaaseen digitu-

keen (Bar-Or ja Meyer, 2019, s. 137). Näin sekä kohtaanto- että osaamisongelmat pienenisivät.

Kolmas valtakunnallinen korjattava asia on yli 10-vuotiaan henkilön puolesta asiointi sähköi-

sesti, mikä on nykysäännöksin käytännössä mahdotonta. Se on nykyisessä toimintamallissa ra-

jattu digitukipalvelun ulkopuolelle. Vielä olisi hyvä harkita, mitkä digituen tehtävät ovat maa-

kunnallisia ja mitkä valtakunnallisia. Maakunnallinen toiminta varmasti auttaa varsinkin alueen

pieniä kuntia kehittämään digitukipalveluaan tehokkaammin, mutta toisaalta maakuntien kehit-

tyminen eri tahtiin aiheuttaa kansalaisten epätasa-arvoa.
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7.2 Ekosysteemien ja verkostojen kehittäminen

Digitukiryhmä tasapainoilee kaupungin organisaatio- ja digituen verkostorakenteiden välillä.

Sen pitäisi verkostojensa keskusorganisaationa johtaa ja kehittää niiden toimintaa ja rakennetta

ja myös lopettaa niitä, kun ne ovat tehtävänsä tehneet (Rethemeyer ja Hatmaker, 2008). Jako

sisäiseen ydinryhmään (nyrkki), koordinaatioryhmään ja työryhmiin on toimiva. Kuitenkin eri-

tyisesti koordinaatioryhmän tarkoitus ja kokoonpano olisi hyvä selkiyttää ja syventää sen tie-

donjakamista kokemusten vaihtoon hyvistä käytännöistä, prosesseista ja tietojärjestelmistä ja

niiden kehittämisestä. Voisi myös pohtia, tarvittaisiinko sisäisen ydinryhmän, nyrkin, ja jat-

kossa mahdollisesti laajenevan koordinaatioryhmän lisäksi kehittämisryhmä, johon kuuluisivat

ydinryhmäläisten lisäksi ainakin strategiset ulkoiset kumppanit ENTER ry ja HelsinkiMissio.

Sekä ulkoisia että sisäisiä toimijoita tulisi aktiivisesti etsiä ja kutsua mukaan Helsingin digitu-

kipalvelun verkostojen toimintaan. Varsinkin terveys- ja nuorisopalvelujen saaminen aktiivi-

sesti mukaan koordinaatioryhmän toimintaan monipuolistaisi sen rakennetta. Ulkoisten toimi-

joiden löytäminen ryhmiin on kohtuullisen helppoa lukuisten maakunnallisten,

valtakunnallisten ja epävirallisten verkostojen kautta. Sisäiset verkostot, erityisesti neuvontatii-

min vetämä neuvojaverkosto, voisivat auttaa löytämään muiden toimialojen ja toimintojen di-

gitalisaatiota tuntevia asiantuntijoita. Sisäisesti kaikki toimialat ja toiminnot tulisi saada mu-

kaan kaupungin digitukiverkostoon sekä tietoisiksi digitukipalvelusta ja sen yhteydestä

sähköisiin palveluihin ja niiden asiointitukeen. Tällöin niiden toimipaikat, asiointituki ja tieto-

järjestelmät saataisiin vähitellen ainakin jollakin tasolla huomioiduksi ja hyödynnetyksi yleisdi-

gituessa.

Ydinryhmään, nyrkkiin, ja koordinaatioryhmään on jo saatu mukaan kaupungin eri toimintojen

asiantuntijoita, jotka tuntevat myös oman toimintonsa digitukipalvelun. Tällaista kahden asian-

tuntijan vastaparirakennetta kahden toiminnon yhteensovittamiseksi (muun muassa Merisalo-

Rantanen ym., 2009; Merisalo-Rantanen, 2010) voisi hyödyntää laajemmin digitukipalvelussa.

Keskustelu kahden asiantuntijan välillä olisi tehokasta, koska heillä olisi yhteinen kieli, ym-

märrys ja kokonaiskuva kaupungin digitukipalveluista. Digitukipalvelun kehittämisessä pystyt-

täisiin puolin ja toisin ottamaan huomioon kummankin toiminnon päämäärät, mahdollisuudet
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ja rajoitukset. Kaupunkitasoisen digitukipalvelun omistajuutta ei voi jakaa, vaan sen tulisi olla

”liiketoiminnalla” eli digitukiryhmällä.

Nykyisin digitukiryhmä kuuluu neuvontatiimiin ja Helsinki-info hoitaa jo digitukiryhmän etä-

digituen ajanvarauksen. Helsinki-infon edustaja osallistuu nyrkki- ja koordinaatioryhmiin,

mutta digitukiryhmän edustajia ei ole osallistunut neuvojaverkostoon ennen kuin keväällä 2021.

Digitukiryhmä voi saada neuvojaverkostosta ensi käden tietoa toimialojen sähköisistä palve-

luista ja niiden asiointituesta sekä uusia kontakteja esimerkiksi koordinaatioryhmään. Nykyis-

täkin laajempi yhteistyö Helsinki-infon ja sen vetämän neuvojaverkoston kanssa olisi välttämä-

töntä digitukipalvelun näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiseksi ja kehittämiseksi

kaupunkitasolla kaikilla toimialoilla ja toiminnoissa. Helsinki-infolla on hyvät prosessit ja tie-

tojärjestelmät sekä eri kanavien kautta tulevien yhteydenottojen että spontaanien asiakaskon-

taktien hoitoon ja rekisteröintiin. Mahdollisuudet tiiviimpään yhteistyöhön myös prosessi- ja

tietojärjestelmätasolla olisi hyvä selvittää.

7.3 Tietojohtaminen verkostojohtamisen välineenä

Itsenäisten vapaaehtoisesti mukana olevien toimijoiden muodostamien, modulaaristen verkos-

tojen ja ekosysteemien (Jacobides, Cennamo ja Gawer, 2018) johtamisessa tarvitaan johta-

juutta, oikeutus (legitimiteetti) ja neuvotteluvaltaa (Aarikka-Stenroos ja Ritala, 2017; DeFries

ja Nagendra, 2017). Mukautuva johtaminen (DeFries ja Nagendra, 2017) ja objektiivinen, laa-

dukas digitukitieto yhdessä voisivat olla digitukipalvelun johtajuuden perusta, jonka kaikki

ekosysteemien ja verkostojen toimijat hyväksyisivät. Digitukiryhmän digitukipalvelun esitais-

telijana ja tukitoimien hoitajana (Agranoff, 2006) tulisi huolehtia verkostojensa rakenteen ke-

hittämisestä ja pitää verkostojensa jäsenet motivoituneina, jotta ne pysyisivät verkostojen ak-

tiivisina jäseninä.

Digituen hallinnan tulisi kattaa kaikki erilaiset, sisäiset ja ulkoiset digitukipalvelut ja -kanavat.

Digitukitietojen, sekä opastustapahtuma- että palvelukokemus- ja palautetietojen, keräämisen

ja kirjaamisen pitäisi olla systemaattista, standardoitua ja riittävän ajantasaista koko Helsingin

digitukiverkostossa digitukipalvelun määrän, sisällön, laadun, vaikuttavuuden ja palvelukoke-

muksen mittaamiseksi. Tarvittavat tiedot ovat saatavissa opastustapahtuman yhteydessä sekä
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opastettavalta eli digituen asiakkaalta että opastajalta. Sekä opastajien että asiakkaiden tulisi

itse kirjata tiedot opastustapahtuman onnistumisesta ja oman osaamisensa karttumisesta, jotka

ovat tärkeitä digituen laatumittareita. Asiakkaan ja opastajan osaamisen mittaamiseen ja sen

kehittymiseen voitaisiin soveltaa kaupungin 4-tasoista palvelumallia (Helsingin kaupunki,

2018b; 2019a; 2019b).

Eri toimijoiden digitukitietoja ei nykyisin pystytä kokoamaan systemaattisesti yhteen kaupun-

ki-, maakunta- tai valtakunnallisella tasolla. Tietojen keräämisen ja kirjaamisen yhtenäinen tie-

donhallintaprosessi, tietyltä osin yhteinen tietosisältö ja sekä digituen antajien että koordinoi-

jien tehokkaat tietojärjestelmät mahdollistaisivat kaikkien digituen toimijoiden digitukitietojen

jakamisen ja kokoamisen yhteen. Tällöin esimerkiksi useissa kunnissa toimivilla järjestöillä tai

pienillä toimijoilla ei olisi ongelmia tietojen kirjaamisessa. Eri toimijoiden digitukitietoja voi-

taisiin yhdistellä, analysoida ja vertailla ja tietojohtaminen (tiedolla johtaminen) toimija-,

kunta-, maakunta- ja valtakunnallisella tasolla.

Kaikkien digituen toimijoiden pitää kehittää tiedonhallintaprosessejaan ja tietojärjestelmiään,

koska julkishallinnossa ja Helsingin kaupungilla otetaan käyttöön tietojohtaminen. Tietojärjes-

telmät täytyy integroida toisten toimijoiden järjestelmiin ja tietojen jakamista ja kokoamista

automatisoida. Tällöin kaikki toimijat, esimerkiksi digitukiryhmä, järjestöt, kunnat, maakunnat

ja DVV voisivat ottaa käyttöön tietojohtamisen tai ainakin osittain kehittää digitukeansa ja

muita palvelujansa tietoon perustuen. Kehittäminen on kaikilla toimijoilla aika alkuvaiheessa,

mutta jo nyt tiedon jakaminen siitä nopeuttaisi kaikkien työtä ja auttaisi ohjaamaan sitä samaan

suuntaan. Yksi ratkaisuvaihtoehto voisi olla valtakunnallinen digitukipalvelun toiminnanoh-

jausjärjestelmä. Yksittäisillä toimijoilla olisi oman roolinsa mukaiset oikeudet ja näkymät jär-

jestelmän tietoihin. Kaikkien digituen tarjoajien digitukitiedot olisivat näin koko digituen

ekosysteemin ja kaikkien verkostojen käytettävissä DVV:stä maakuntiin ja yksittäisiin kuntiin

ja toimijoihin asti. Pienet kunnat ja kaikki ulkopuoliset toimijat voisivat halutessaan käyttää

keskitettyä järjestelmää kaikkeen digitukensa hallintaan. Minimissään kaikkien digituen tarjo-

ajien tulisi siirtää tapahtumatietonsa järjestelmään joko tosiaikaisesti tai määräaikoina integraa-

tiorajapintojen kautta. Etädigituki voitaisiin hyvin hoitaa valtakunnallisesti.
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Digituen tapahtuma-, palvelukokemus- ja palautetietoja pitäisi analysoida ja käydä läpi sään-

nöllisesti eri ryhmissä ja verkostoissa ja hyödyntää analyysin tuloksia johtamisessa, palvelujen

parantamisessa ja motivoinnissa tietojen keräämiseen ja palautteen antamiseen. Opastajia ja

asiakkaita voitaisiin motivoida tietojen kirjaamiseen perustelemalla heille tietojen tarve ja tie-

dottamalla eri yhteyksissä ja medioissa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti tietojen käy-

töstä ja niiden avulla saavutetuista hyödyistä. Tiedotus digitukitietojen ja palautteen vaikutuk-

sista perusteluineen (mihin toimenpiteisiin tieto/palaute johti tai miksi se ei aiheuttanut

toimenpiteitä) jopa henkilökohtaisesti, jos mahdollista, lisäisi ymmärrystä tietojen kirjaamisen

ja palautteen tärkeydestä. Laadukkaalla, riittävän kattavalla ja ajantasaisella digitukitiedolla

pystyttäisiin objektiivisesti perustelemaan digitukitoiminnan tärkeyttä ja vaikuttavuutta eri si-

dosryhmille kuten päättäjille ja rahoittajille. Tiedon avulla voitaisiin seurata digitukitoimintaa

ja jossain määrin perustella esimerkiksi määräaikaistyövoiman tarvetta tai laitehankintoja.

Asiakkaan ääntä voitaisiin kuulla paljon enemmän. Henkilöstön ja asiakkaiden osallistaminen

ja palautteen kerääminen sekä palvelujen yhteiskehittäminen on kirjattu kaupunkistrategiaan

2017–2021 (Helsingin kaupunki, 2018a). Datastrategiassa (Helsingin kaupunki, 2020da) edel-

lytetään ennakoivaa, proaktiivista palvelua. Digituessa tavoitetaan jatkuvasti aktiivisia kansa-

laisia, opastettavia (peruskäyttäjä) ja opastajia (edelläkävijöitä) (von Hippel, 1986; Magnusson,

2009), jotka hakeutuvat oma-aloitteisesti digitukeen. Heidän arvonsa tietolähteenä tulisi ym-

märtää ja heitä tulisi tukea, motivoida ja ohjata tiedon keräämiseen ja kirjaamiseen. Prosesseja

ja tietojärjestelmiä tulisi kehittää niin, että ne tukisivat välitöntä, nopeaa ja mobiilia digitukitie-

tojen kirjaamista. Tietojen kirjaamisen tulisi sulautua opastustapahtumaan ja tietojen hyödyn-

täminen, merkitys ja vaikuttavuus pitäisi tehdä kaikille näkyväksi. Tiedon perusteella voitaisiin

johtaa ja kehittää digitukipalvelua sekä digituessa käsiteltyjä ja uusia sähköisiä palveluja asia-

kaslähtöisesti, yhdessä käyttäjien eli digituen asiakkaiden ja opastajien kanssa (custo-

mer/user/stakeholder co-creation, participation). Digitukiryhmä voisi olla kokoava linkki pal-

velujen loppukäyttäjien ja niiden kehittäjien ja tarjoajien välillä.

Digitukipalvelussa tulisi olla valtakunnallisesti standardoitu yhteinen tietosisältö, jotta kaikkien

digituen toimijoiden tiedot voitaisiin yhdistellä ja analysoida ekosysteemien eri tasoilla. Toimi-

jat ovat erilaisia, ja niillä pitäisi olla mahdollisuus kerätä samalla kertaa ja samalla järjestelmällä

digitukitiedot omiin tarpeisiinsa. Kirjaamisjärjestelmän (tiedonhallintajärjestelmän osa) tulisi
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olla edullinen hankkia, kirjaamisen olla helppoa, nopeaa ja tosiaikaista, sen toimintojen ja tie-

tosisällön pitäisi olla joustavia ja sen tulisi tukea mobiilikäyttöä sekä välitöntä palvelukoke-

muksen ja palautteen keräämistä sekä opastettavalta että opastajalta. Vain hyödyllistä, lisäarvoa

tuottavaa, relevanttia ja laadukasta tietoa kannattaa kerätä (Alavi ja Leidner, 2001). Huonolaa-

tuisen tiedon haitat ja kustannukset on todettu suuriksi (Wang ja Strong, 1996; Haug,

Zachariassen ja van Liempd, 2011; Cai ja Zhu, 2015; Waheed ja Kaur, 2016). Tietojen kerää-

misellä on lisäarvoa vasta, kun tietoja hyödynnetään (Demarest, 1997; Evans, Dalkir ja Bidian,

2014). Jos tietojen keräämiseen ei ole motivaatiota, niin niiden kirjaamista pidetään vain aikaa

vievänä, turhana tehtävänä ja lisäkustannuksena. Jokaisen pitäisikin tietää, miksi tietoja kerä-

tään, ja ymmärtää tietojen tärkeys toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.

Helsingin kaupunki on edelläkävijä digitukipalvelun tarjoamisessa kansalaisille ja Suomen suu-

rin kaupunki (noin 650.000 asukasta). Se voisi olla digitukipalvelussa Aarikka-Stenroosin ja

Ritalan (2017) tarkoittama vahva toimija, joka voisi ottaa johtajuutta edelleen rakentumisvai-

heessa olevassa valtakunnallisessa digituen ekosysteemissä ja toimintamallissa. Edellytyksenä

on, että Helsinki saa oman digitukipalvelunsa tietojohtamisen prosessit ja tietojärjestelmät sel-

laiseen kuntoon, että ne kelpaisivat malliksi muille kunnille ja niiden pohjalta voitaisiin kehittää

edelleen valtakunnallista digituen ekosysteemiä ja sen tarjoamia palveluja sekä digituen toimi-

joille että kansalaisille. Digitukipalvelu voisi parhaimmillaan myös toimia mallina muille kau-

pungin toiminnoille tietojohtamisen käyttöönotossa kaupunkistrategian (Helsingin kaupunki,

2018a) ja datastrategian (Helsingin kaupunki, 2020d) mukaisesti.

Tietojohtaminen on monien kuntien digitukipalvelussa kaukana tulevaisuudessa, ellei valtio-

valta panosta digituen toimijoiden edellytyksiin kerätä ja kirjata, jakaa ja yhdistellä sekä analy-

soida ja hyödyntää digitukitietojaan eli johtaa tiedolla digitukitoimintaansa. Prosessit on helppo

toteuttaa, mutta ilman tietotekniikkaa tietojohtaminen ei ole mahdollista. Valtakunnallisesti tu-

lisi määritellä integraatiorajapinnat ja pienemmille toimijoille, esimerkiksi kunnille ja järjes-

töille, olisi hyvä olla vaihtoehtona valtakunnallinen tiedonhallintajärjestelmä digitukipalvelun

saatavuuden ja yhdenvertaisuuden takaamiseksi kansalaisille. Valtakunnallisella ratkaisulla

syntyisi vähitellen myös ratkaisupankki (Alavi ja Leidner, 2001; Evans, Dalkir ja Bidian, 2014)

opastajien ja ehkä myös joidenkin opastettavien käyttöön.
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Tietojohtamisen käyttöönotto edellyttää yrityskulttuurin, valtarakenteiden, ja prosessien muut-

tamista sekä tietotekniikkaa (Bhatt, 2001). Tavoitteena on saada kokonaisnäkemys organisaa-

tion tai toiminnon tilanteesta. Laadukas tieto on tärkeä ja keskeinen päätösperuste, mutta se

vain täydentää, ei korvaa muita päätöksenteon kriteereitä. Tietoon ja sen monipuoliseen analy-

sointiin pohjautuva päätöksenteko, tiedolla johtaminen, on objektiivista ja läpinäkyvää. Se edel-

lyttää kehittäjiltä, analyytikoilta ja päättäjiltä toiminnan prosessien ja järjestelmien syvällistä

tuntemusta, tiedonhallinnan ja analytiikan tietojärjestelmien syvällistä ymmärrystä, tilantee-

seen nähden oikean tiedon valintaa ja laadukasta tietoa (Shollo ja Galliers, 2016). Tiedon pe-

rusteella verkoston itsenäiset toimijat voivat helpommin tehdä päätökset yhteisymmärryksessä.

7.4 Digitukipalvelun tietosisällön kehittäminen

Diplomityötutkimuksen puitteissa ei ollut mahdollista pureutua digituen tietosisältöön. Kuiten-

kin alustava tietoryhmätasoinen digitukipalvelun tietomalli (kuva 8) on määriteltävissä lähtö-

kohdaksi Helsingin ja valtakunnallisen digituen ekosysteemin toimijoiden tietotarpeen tarkem-

malle määrittelylle ja tietotasoisen tietomallin laatimiselle omana kehitysprojektinaan.

Tietoryhmätasolla tarvittaisiin tietoja digituki- eli opastustapahtumaan liittyen muun muassa

asiakkaasta (demografia), opastajasta (demografia), opastustapahtumasta (esim. asiakkaan il-

moittamasta ja todellisesta aiheesta sekä tehdyistä toimenpiteistä) ja sekä asiakkaan että opas-

tettavan palvelukokemuksesta ja palautteesta. Henkilön roolin (asiakas/opastaja) perusteella

saataisiin ulkopuolisen opastajan organisaatio tai kaupungin työntekijän yksikkötieto haetuksi

automaattisesti muista tietolähteistä henkilön tunnistetiedon perusteella. Asiakkaan taustatiedot

saadaan nykyisinkin automaattisesti eri toimijoiden toiminnanohjausjärjestelmistä, esimerkiksi

työväenopiston KURSOR-järjestelmästä, jossa digituella on oma kurssikoodinsa. Kirjastoissa

voitaisiin hyödyntää HELMET-järjestelmää lisäämällä digituki yhdeksi kirjastokortilla ”lainat-

tavaksi” tuotteeksi vastaavasti kuin työväenopiston digituki”kurssi”.
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Kuva 8 Digitukipalvelun tietoryhmät

Digitukitietojen rekisteröinnissä voitaisiin käyttää yksilöiviä, rekisteröintijärjestelmän auto-

maattisesti generoimia asiakas-, opastaja- ja opastustapahtumatunnisteita (ID). Näin jaettavissa

tiedostoissa ja raporteissa taattaisiin asiakkaiden ja digiopastajien anonymiteetti, mutta aina

pystyttäisiin erottamaan sekä tietty digitukitapahtuma että sen osapuolet organisaatio- ja henki-

lötasolla, jos esimerkiksi tapahtumassa olisi jotakin epäselvää. Tämä parantaisi sekä asiakkaan

että opastajan tietoturvaa. Asiakkaasta kerätään nykyisin lähinnä yhteystiedot ja joskus ikä jol-

lakin luokitteluvälillä. Eri tilastoissa ja tutkimuksissa otoksen ala- ja yläikärajat ja tulosten ikä-

ryhmittelyt vaihtelevat paljon ja siten vaikeuttavat tulosten vertailua. Asiakkaan syntymävuo-

den perusteella ikä voitaisiin luokitella eri tavoin eri tarkoituksiin. Henkilötietojen kirjaamiseen

vaaditaan aina henkilön GDPR-suostumus ja rekisteriseloste on oltava aina saatavilla.

Tietotasoisen yhteisen tietomallin kehittämisessä pohjana voisi käyttää Helsinki-infon, kirjas-

ton, työväenopiston, HelsinkiMission, ENTER ry:n ja digitukiryhmän etädigituen tietoja. Myös

yleisistä palautelomakkeista ja meneillään olevan valtakunnallisen digitalisaation mittaristo-

työn (valtiovarainministeriö, 2020e) tuloksista voidaan saada pohjaa yhteiselle digitukipalvelun

tietosisällölle ja sen keräämiselle.
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Jokaisen digitukipalvelun organisaation tai yksikön pitäisi pystyä lisäämään digitukipalvelun

tietosisältöön omat erityistarpeensa ja toisaalta yhteinen tietosisältö ei saa olla niin laaja, että se

työllistää liikaa opastajia ja asiakkaita tai on käytännössä mahdoton kerätä. Täysin kattaviin tai

ajantasaisiin digitukitietoihin ei ehkä koskaan päästä. Tärkeintä onkin, että kerätyt digitukitie-

dot ovat tarkkuustasoltaan sopivia, luotettavia, ja mahdollisimman kattavia ja ajantasaisia, jotta

digituen toimijat voivat hyödyntää niitä monipuolisesti päätöksenteossa ja johtamisessa.
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8 TUTKIMUKSEN ARVIOINTI

8.1 Rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset

Diplomityön puitteissa oli mahdollista tehdä vain yksittäinen tapaustutkimus digitukipalve-

lusta. Helsingin kaupungin digitukipalvelu on kuitenkin laaja ja monimutkainen, kompleksinen

systeemi, joka on jatkuvassa muutoksessa, ja siten edustava tutkimuskohde ja viheliäinen on-

gelma ratkaistavaksi (DeFries ja Nagendra, 2017). Pitkittäistutkimus digitukipalvelun kehitty-

misestä Helsingissä olisi kiinnostava jatkotutkimusaihe, jolla olisi myös käytännön merkitystä.

Samoin referenssit muista Suomen suuremmista kaupungeista sekä Pohjoismaista ja myöhem-

min myös muista Euroopan maista voisivat olla hyödyllisiä digituen jatkokehittämisessä.

Näissä maissa on voimassa EU:n säädöksiin ja direktiiveihin pohjautuva, digitaalisia palveluja

sääntelevä lainsäädäntö, joten niiden digitukiratkaisut lienevät pääosin vertailtavissa keske-

nään. Käytännön tasolla ratkaisut todennäköisesti poikkeavat toisistaan.

Tutkimuksen tuloksena on kartoitus ja analyysi kohdeorganisaation, Helsingin kaupungin digi-

tukiryhmän, digitukipalvelun ekosysteemistä, verkostoista, tiedonhallinnasta ja tietojohtami-

sesta sekä ehdotuksia digitukipalvelun ja sen johtamisen kehittämiseksi tiedon perusteella. Jat-

kossa pitäisi kehittää digituen prosesseja ja tietojärjestelmiä sekä standardoida digitukipalvelun

tietosisältö ottaen huomioon verkoston toimijoiden ja muiden kuntien prosessit, tietojärjestel-

mät ja tietosisältö sekä valtakunnalliset digituen mittareiden kehittämishankkeet (valtiovarain-

ministeriö, 2020e). Näin digitukipalvelussa pystytään ottamaan käyttöön tietojohtaminen kau-

pungin strategisten tavoitteiden mukaisesti vuoteen 2025 mennessä (Helsingin kaupunki,

2018a; 2020d). Digitukitietoja voitaisiin hyödyntää myös kaupungin eri toimialojen sähköisten

ja perinteisten palvelujen sekä muunkin toiminnan yhteiskehittämisessä asiakkaiden ja muiden

sidosryhmien kanssa kaupunkistrategian mukaisesti. Digitukitiedot auttaisivat myös muita säh-

köisten palvelujen tarjoajia (esimerkiksi Apotti, KELA, VERO, pankit) kehittämään palvelu-

jaan asiakaslähtöisesti ja ennakoivasti, jos tietoja jaettaisiin näille sidosryhmille.

Empiirinen tutkimusaineisto on diplomityötä ajatellen melko laaja, mutta Helsingin digituki-

verkoston kokoon nähden suppea. Aineisto on digitukipalvelun operatiiviselta tasolta eli leveä

ja siitä sai hyvän kuvan sekä digitukipalvelun tilanteesta Helsingissä että digituen valtakunnal-

lisesta ekosysteemistä, vaikka monia käytännön digituen toimijoita olikin jätettävä pois tästä
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tutkimuksesta. Jatkossa tutkimusaineistoa voisi leventää operatiivisella tasolla uuden tyyppisiin

toimijoihin erityisesti kaupungin sisällä (toimialat ja niiden toiminnot) ja toisaalta syventää eli

ottaa mukaan myös strateginen ja taktinen taso sekä kaupungin organisaatiosta (esim. strategia-

osaston strategia- ja kehitysyksikkö ja digitalisaatioyksikkö) että koko digituen valtakunnalli-

sesta ekosysteemistä sen eri tasoilta (esim. DVV, VM, STEA, Kuntaliitto).

Valtavan Helsingin kaupungin organisaation ja sen valtavan digitukiverkoston tutkiminen ja

kehittäminen vaatii paljon aikaa, työtä ja toimijoiden avainhenkilöiden osallistumista, sitoutu-

mista ja kykyä omaksua ja sulauttaa muutokset omaan toimintaan. Diplomityöni on alku, joka

rajallisuudestaan huolimatta on osaltaan edistänyt tuota valtavaa työtä.

8.2 Yleistettävyys

Yksittäinen tapaustutkimus eli tutkimuksen tekeminen vain yhdessä organisaatiossa saattaa hei-

kentää tulosten yleistettävyyttä. Kuitenkin Helsingin kaupungin digitukipalvelu on edustava ja

rikas tutkimuskohde. Helsinki on edelläkävijä ja tarjonnut digitukea kansalaisille jo vuodesta

1994, ja se on ollut mukana aktiivisesti erilaisissa valtakunnallisissa digituen kehittämishank-

keissa. Helsingin digituen toimijaverkosto on laaja ja jatkuvasti kehittyvä. Digitukipalvelua ke-

hitetään parhaillaankin sekä Helsingissä että muissa kunnissa ja myös muilla digituen ekosys-

teemin tasoilla ja valtakunnallisesti. Helsinki on tässä kehitystyössä aktiivisesti mukana monilla

eri tasoilla ja se sopii esikuvaksi ja malliksi muille kunnille.

Laadullisessa tapaustutkimuksessa tulokset ovat aina kontekstisidonnaisia eli riippuvat asiayh-

teydestä. Ne ovat myös subjektiivisia eli sekä tutkijan että informantin omat mielipiteet, arvot

ja asenteet vaikuttavat tuloksiin esimerkiksi kyselyn tai haastattelun teemoja ja kysymyksiä

laatiessa, haastattelutilanteessa ja tutkimusaineiston analysoinnissa. (Eisenhardt, 1989;

Walsham, 2006; Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara, 2007)

Laadullisessa tutkimuksessa ei myöskään pyritä tilastolliseen yleistettävyyteen määrällisen tut-

kimuksen tapaan. Tutkimusongelman ratkaisun tulee kuitenkin olla hyödynnettävissä kohdeor-

ganisaation lisäksi myös muissa organisaatioissa. Tässä työssä tarkasti dokumentoitu laadulli-

nen yksittäinen tapaustutkimus mahdollistaa sen toistamisen uusissa asiayhteyksissä ja tulosten
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hyödyntämisen muissa organisaatioissa. (Eisenhardt, 1989; Walsham, 1995a, 2006; Hirsjärvi,

Remes ja Sajavaara, 2007; Yin, 2009)

Tutkimuksessa esitettyjen ratkaisujen yleistettävyyttä käytännössä voidaan validoida 3-portai-

sella markkinapohjaisella testauksella (Kasanen, Lukka ja Siitonen, 1993). Ensimmäisen tason

heikko markkinatesti on läpäisty, kun kohdeorganisaatiossa joku haluaa käyttää kehitettyä rat-

kaisua päätöksenteossa. Puolivahva markkinatesti tarkoittaa, että ratkaisu on laajasti omaksuttu

yrityksissä. Vahva markkinatesti on onnistuneesti läpäisty, kun kehitettyä ratkaisua käyttävät

organisaatiot tuottavat parempia tuloksia kuin ne organisaatiot, jotka eivät käytä ratkaisua. Hel-

singin digitukipalvelussa on jo keväällä 2021 otettu käyttöön tai aloitettu kehittämistyö koskien

monia tässä tutkimuksessa esittämiäni parannusehdotuksia. Organisaatiomuutoksessa 1.6.2021

digitukipalvelusta tuli yksi neuvontatiimin tehtävistä ja sen kehittäminen siirtyi alueosallisuus-

tiimin vastuulle. Keväästä 2021 alkaen digitukiryhmän edustajia on osallistunut kaupungin neu-

vojaverkoston kokouksiin ja siellä on esitelty digitukipalvelua. Digitukipalvelun kehittämiseen

on saatu lisää henkilöresursseja, joskin määräaikaisina, ja useita kehittämisprojekteja on käyn-

nistetty ulkopuolisten konsulttien vetämänä. Tarkempi nykytilan kartoitus on meneillään ja ta-

voitetilan määrittely tehdään syksyllä 2021. Keväällä 2021 aloitettiin uuden digituen käsittely-

järjestelmän kehittäminen tavoitteena koota siihen vaiheittain Helsingin sisäisen digituen ja

ulkopuolisten toimijoiden digiopastustiedot. Uuden digitukijärjestelmän käyttöönotto on tar-

koitus aloittaa joulukuussa 2021.Tiedon merkitys toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa on

ymmärretty, ja aktiivinen digitukipalvelun kehittämistyö jatkuu Helsingissä ja sen digitukipal-

velun toimijaverkostossa. Tietojohtaminen ei ole enää jotakin outoa ja kaukaista kaupunkistra-

tegiassa (Helsingin kaupunki, 2018a) ja datastrategiassa (Helsingin kaupunki, 2020d) määrät-

tyä vaan mahdollisuus. Tämä tutkimus on saattanut osaltaan vaikuttaa myös siihen, että

valtakunnallisesti DVV:n ja maakuntaliittojen asema ja rahoitus digitukipalvelussa on määri-

telty uudelleen ja muutokset tulevat voimaan 1.1.2022, vaikka yksityiskohtaista työnjakoa vielä

selvitetään. Ensimmäisen tason markkinatesti on siis jo läpäisty.

8.3 Kontribuutio

Diplomityössäni tutkin Helsingin kaupungin digitukipalvelua sekä sen ekosysteemiä, verkos-

toja, tiedonhallintaa ja tietojohtamista digitukipalvelun omistajan eli sen keskeisen toimijan,
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kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus- ja neuvonta -yksikön (OSNE) digitukiryhmän

näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksilla on sekä akateemista kontribuutiota että käytännön mer-

kitystä. Ensinnäkin selvitykset valtakunnallisesta digitukipalvelun ekosysteemistä ja Helsingin

digitukipalvelun nykytilasta sekä niiden kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista tuovat uutta

tietoa digitukipalvelun prosesseista ja tietojärjestelmistä sekä digituen verkostoista, ekosystee-

mistä ja tietojohtamisesta Helsingin kaupungin digitukipalvelun erikoistapauksessa. Toiseksi

kehittämäni tietojohtamisen prosessimalli lisää ymmärrystä tietojohtamisesta sekä sen keskei-

sistä vaiheista ja niiden keskinäisistä yhteyksistä. Se osaltaan edesauttaa tietojohtamisen käyt-

töönottamista Helsingin digitukipalvelussa, joka voi myös toimia esimerkkinä muille tietojoh-

tamiseen siirtymistä suunnitteleville digituen toimijoille Helsingissä ja valtakunnallisesti.

Tutkimus tarjoaa käytännön työkaluja sekä Helsingin kaupungin digitukipalvelulle ja sen toi-

mijaverkostolle että koko digituen ekosysteemille tietojohtamisen käyttöön ottamiseksi ja sii-

hen liittyen erityisesti digitukitapahtuma-, palaute- ja palvelukokemustietojen systemaattiseksi

ja standardoiduksi keräämiseksi ja kirjaamiseksi. Ratkaisemalla digitukipalvelun tiedonhallin-

taongelma saadaan pienennettyä kohtaanto- ja osaamisongelmia. Työn tulokset lisäävät koko

digitukiverkoston ymmärrystä digituen toimintaympäristöstä ja verkostomuotoisesta toiminta-

tavasta sekä tietojohtamisesta. Kehittämäni tietojohtamisen malli ja ratkaisut saattaisivat olla

sovellettavissa laajemminkin eli myös muut digituen toimijat Helsingissä ja muissa kaupun-

geissa jopa valtakunnallisesti voisivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia oman toimintansa ja joh-

tamisensa kehittämisessä.

8.4 Lopuksi

Kaikki tarvitsevat joskus digitukea ja moninaiset digitukikanavat ovat silta digikuilun kaventa-

miseksi. Kattavasta digitukipalveluverkostosta huolimatta digitukipalvelun tarve ei todennäköi-

sesti koskaan lopu eikä edes vähene, koska laitteet, tietojärjestelmät ja sähköiset palvelut kehit-

tyvät ja muuttuvat jatkuvasti ja nopeasti. Digitukipalvelun kohteet vain vaihtuvat, joten

digitukipalvelua täytyy kehittää jatkuvasti koko toimijaverkostossa tukemaan kansalaisten elin-

ikäistä digitaitojen oppimista, joka mahdollistaa digitaalisen kansalaisuuden.
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Digitukipalvelusta kerätyn ja analysoidun laadukkaan tiedon avulla voidaan myös kehittää säh-

köisiä ja perinteisiäkin palveluja yhdessä asiakkaiden ja käyttäjien kanssa entistä saavutetta-

vammiksi, helppokäyttöisemmiksi, yhdenvertaisemmiksi ja paremmin kansalaisten tarpeita

vastaaviksi. Näin voidaan niiden osalta kaventaa digikuilua ja vähentää digituen tarvetta. Myös

digituen ekosysteemi ja verkostot muuttuvat jatkuvasti evolutionäärisesti, toimintaympäristön

muutosten johdosta ja tietoon perustuvan johtamisen kautta.

Digitaalinen murros on tullut jäädäkseen. Paljon on työtä tehtävä valtakunnallisesti, maakun-

nissa ja paikallistasolla kunnissa, jotta kaikki digitaaliseen maailmaan haluavat kansalaiset ja

myös suurin osa digitaalisuuteen epäilevästi, pelokkaasti tai kielteisesti suhtautuvista saadaan

mukaan toimimaan digitaalisina kansalaisina. Oletettavasti he myös pysyvät mukana täysival-

taisina digitaalisina kansalaisina, kunhan kokevat digitaalisuudesta saamansa avun, ilon ja hyö-

dyn elämässään. Tehtävä on vaikea, mutta yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä, systemaatti-

sesti toimien ja tietoon perustuen kaikkien kansalaisten saaminen samaan digiveneeseen ja siinä

mukana pitäminen varmasti onnistuu. Tästä on hyvä jatkaa.
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10 LIITTEET

10.1 Liite 1 Tietokäsitteitä

Käsite Määrittely Finto Määrittelyjä kirjallisuudesta
Tieto
(data, information,
knowledge)

”Merkkijono, viesti, tosiasia, havainto, tul-
kinta tai käsitys.”
Eritasoiset tiedon tyypit arvoketjun näkö-
kulmasta: data, informaatio, tietämys, ym-
märrys ja viisaus.

Tiedon jalostaminen
(data refinement)

”Toiminta, jossa eri menetelmillä pyritään
tiedon parempaan hyödynnettävyyteen eli
informaation, tietämyksen, ymmärryksen
tai viisauden muodostamiseen.”
Tiedon ”jalostusasteet”: data, informaatio,
tietämys, ymmärrys, viisaus.

Data (alimman jalos-
tusasteen tieto)
(potential information)
(koneluettava tieto)
(machine-readable
information)

”Alimman jalostusasteen tieto, joka ei vält-
tämättä ole tulkittavissa, mutta sitä jalosta-
malla voidaan saada informaatiota.”
”Tieto koneellisesti käsiteltävässä muo-
dossa.”

Data on raakoja numeroita ja faktoja, tosi-
asioita ja mittaustuloksia (Alavi ja Leidner,
2001; Bhatt, 2001).

Massadata (big data) ”Data (koneluettava tieto), joka on moni-
muotoinen ja suuri kooltaan sekä kasvaa
nopeasti.”

(Intezari ja Gressel, 2017)
Strukturoitu (esim. sensorien mittaustieto)
tai strukturoimaton (esim. sosiaalisen me-
dian tiedot)
Kolme V:tä (volume, velocity, variety
-volyymi, vauhti/nopeus, vaihtelevuus/mo-
nimuotoisuus), ja neljäs V (veracity -toden-
/totuudenmukaisuus)

Raakadata (raw data) ”Tietyn tietojen käsittelyvaiheen kannalta
käsittelemätön tai muokkaamaton data (ko-
neluettava tieto)”.

Informaatio
(information)

”Tulkittavissa oleva tieto, josta voidaan ja-
lostaa tietämystä.”

Informaatio on prosessoitua, organisoitua
dataa. Data muuttuu informaatioksi, kun se
koodataan ja organisoidaan määrämuo-
toiseksi, hyödynnettävään muotoon, esi-
merkiksi kuvataan data tekstinä, kaavioina
ja sanoina tiettyjen sääntöjen mukaan.
(Alavi ja Leidner, 2001; Bhatt, 2001)

Tietämys
(knowledge)

”Vastaanottajan tulkintansa tuloksena hy-
väksymä ja sisäistämä tieto, josta voidaan
jalostaa ymmärrystä.”
Suomennoksissa usein käytetään tieto-sa-
naa, esim. tietojohtaminen (knowledge ma-
nagement)

Tietämys on autentikoitua, oikeaksi toden-
nettua, merkityksellistä informaatiota
(Alavi ja Leidner, 2001; Bhatt, 2001).
Tietämys (knowledge) on abstraktia ja
staattista, mutta välttämätöntä, jotta jotakin
saadaan tehdyksi. Se on tietoisen toiminnan
(tietämisen, tietoisuuden, knowing) työ-
kalu. (Cook ja Brown, 1999, s. 387)

Ymmärrys
(understanding)

”Asioiden syitä ja yhteyksiä selittävä tieto,
josta voidaan jalostaa viisautta.”

Yhteinen ymmärrys
(shared
understanding)

”Kaikkien päätöksentekoon osallistuvien
riittävä ymmärrys siitä, mistä he ovat samaa
ja mistä eri mieltä ja miksi.”
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Käsite Määrittely Finto Määrittelyjä kirjallisuudesta
Viisaus
(wisdom)

”Laaja-alaiseen kokemukseen ja siitä oppi-
miseen perustuva tieto, jonka avulla voi-
daan arvioida, käsitellä ja ratkaista moni-
mutkaisia tilanteita todennäköiset
seuraukset ja epävarmuustekijät huomioi-
den.”

Tietoinen toiminta,
tietoisuus, tietäminen
(knowing)

“The state of being aware or informed,
done in full awareness or consciousness”.
(Oxford dictionary 2021)
Tietoisuuden tila, tehty täysin tietoisesti,
täydessä ymmärryksessä.

Tietoisuus eli tietäminen (knowing) on dy-
naamista, konkreettista työtä, jossa tietä-
mystä käytetään toiminnassa kilpailuedun
saavuttamiseksi. (Cook ja Brown, 1999, s.
387)
”Tietämyksen ja tietoisuuden vuorovaiku-
tus voi tuottaa uutta tietämystä ja uusia tie-
toisuuden tapoja.” (Cook ja Brown, 1999, s.
387)
Organisaation käytännöt ovat tietoisuuden
tapoja. (Cook ja Brown, 1999, s. 398)
(Orlikowski, 2002; Shollo ja Galliers,
2016)

Tapahtumatieto
(transaction
information)
Liiketoimintatieto
(business
information)

”Organisaation toimintaa ja kehittämistä
koskevien päätösten tukena käytettävä ope-
ratiivinen, taktinen ja strateginen tieto.”

Transaktiojärjestelmät tukevat tiedon johta-
mista eli datan keräämistä ja muuntamista
informaatioksi ja edelleen tietämykseksi.
Analytiikkajärjestelmien (business intelli-
gence systems. BIS) avulla voidaan moni-
puolisesti käsitellä sekä historia- että tosiai-
kaisia tapahtumatietoja ja yhdistää niihin
muita sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä, hil-
jaista tietoa ja asiantuntemusta. (Shollo ja
Galliers, 2016)

Master data
(perustieto, ydintieto)

”Organisaation toimintaan liittyvää koh-
detta kuvaava tieto, jota useampi organisaa-
tion prosessi tai toiminto tarvitsee tai hyö-
dyntää.” Mm. asiakastieto, toimittajatieto,
yhteistyökumppanitieto, tuotetieto, palvelu-
tieto, toimipaikkatieto.”
Liiketoimintatiedon (tapahtumatiedon) tun-
nistetietoja.

Tietovaranto
(tietoresurssi, tieto-
pääoma)
(information
resource,
knowledge asset)
rekisteri, tietoaineisto

”Tiettyä tarkoitusta varten muodostettu,
loogisesti tai fyysisesti yhteenkuuluvien
tietojen muodostama tietoaineisto tai tie-
toaineistojen kokoelma.”
Yksilön, ryhmän, organisaation tai ver-
koston jaettu tietovaranto, organisaation
muisti

Metatieto
(Meta data)

”Tieto, joka kuvaa aineiston kontekstia,
sisältöä tai rakennetta sekä ohjaa ja doku-
mentoi sen käsittelyä ja hallintaa”

Eksplisiittinen
(täsmällinen) tieto
(explicit knowledge)

”Jollain kielellä tai muulla koodilla ilmaistu
tieto, jota voidaan siirtää ja tallentaa.” Täs-
mällisesti ilmaistu tieto.

Täsmällinen tieto on koodattua tietoa (sym-
bolit, kieli) tai prosesseihin ja tuotteisiin su-
lautettua tietoa (Soo ym., 2002).

Hiljainen tieto
(tacit knowledge)

”Kokemuksen kautta henkilölle kertynyt
tieto, joka on luonteeltaan subjektiivista ja
intuitiivista. Hiljaista tietoa on usein vai-
keaa tai jopa mahdotonta muuttaa kokonaan
eksplisiittiseksi tiedoksi.”

(Polanyi, 1966; Nonaka, 1994; Nonaka ja
Konno, 1998)
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10.2 Liite 2 Tietojohtamisen käsitteitä

Tietojohtamisen käsitteitä

Käsite: tietojohta-
minen

Määrittely Finto

Tietojohtaminen
(tiedolla johtaminen)
(knowledge
management)

”Johtaminen siten, että edistetään organisaation kykyä luoda arvoa tiedolla ja osaami-
sella.”
”Tutkimusala, jonka kohteena on tietojohtaminen.”
Tietojohtaminen-termiä käytetään yleisesti myös merkityksessä Tiedolla johtaminen.

Tietoperustainen pää-
töksenteko
(knowledge-based
decision-making)

”Päätöksenteko, joka tapahtuu analysoidun tiedon perusteella.”

Tiedolla johtaminen
(tietojohtaminen)
(knowledge manage-
ment, knowledge-
based management)

”Tietojohtamisen osa-alue, joka tähtää tietoperustaiseen päätöksentekoon ja sen mah-
dollistamiseen.”
Tiedolla johtamisen merkityksessä käytetään yleisesti Tietojohtaminen-termiä.

Tiedon johtaminen
(information manage-
ment)

“Tietojohtamisen osa-alue, jossa tiedonhallinnalla, tietovirtoja ohjaamalla ja tiedon
laatua tarkkailemalla ylläpidetään ja kehitetään tiedon hyödyntämisen edellytyksiä.”

Tiedonhallinta
(information/data/
knowledge manage-
ment)

”Tietoprosessien järjestäminen siten, että tietojen saatavuus, löydettävyys ja hyödyn-
nettävyys eri tarkoituksiin pyritään varmistamaan tiedon elinkaaren ajan.”

Liiketoimintatiedon
hallinta
(business intelli-
gence, BI)

Synonyymi tiedonhallinta (knowledge management)
”Tarkoittaa kaikkea sellaista organisaation sisäisen ja ulkoisen tiedon hallintaa, jota
tarvitaan organisaation liiketoiminnan johtamiseen sekä päivittäisten ratkaisujen te-
kemiseen. Lyhyesti määriteltynä tarkoittaa yrityksen tietämystä liiketoimintaympäris-
töstään.”

Tietoprosessi
(knowledge process)

”Prosessi, jonka tavoitteena on tiedon tuottaminen, käsittely tai jakaminen.”

Tietovirta (infor-
mation flow)

”Tiedon liikkuminen lähteestä kohteeseen määritetyn tietoprosessin mukaisesti.”
(sekä organisaation sisäiset että ulkoiset tietovirrat)

Tiedon elinkaari
(data/ information
lifecycle)

”Tiedon olemassaolon vaiheet (tiedon hallinta, säilyttäminen, hävittäminen) tiedon
synnystä sen mahdolliseen hävittämiseen asti.”
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10.3 Liite 3 Taustakeskustelut ja haastattelut

- OSNE eli kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus- ja neuvonta -yksikkö
Taustakeskustelut 26.5.-11.6.2020
Osallistujat Pvm. Kesto Aihe
1 hlö 26.5.2020 puh. 28 min. Diplomityömahdollisuuden selvitys
4 hlöä (3 uutta, 1 sama
kuin 26.5.2020)

4.6.2020 1 t. Diplomityön aiheen kartoitus, kaupungin tilanne
ja tarpeet

6 hlöä (4 uutta, 2 sa-
maa kuin 4.6.2020)

10.6.2020 1 t. Diplomityön aiheen kartoitus, kaupungin tilanne
ja tarpeet

1 hlö (uusi) 11.6.2020 puh. 1 t 6 min. Diplomityön aiheen kartoitus, järjestön näkö-
kulma

12 hlöä yhteensä,
9 eri hlöä

4 kpl 3 t 34 min. Osallistujina kuusi OSNE:n vuorovaikutustii-
min, yksi OSNE:n neuvontatiimin, yksi kirjas-
tojen digituen ja yksi järjestön edustaja.

Haastattelut 7.9.2020 – 3.11.2020
# Pvm. Kesto Näkökulma
1. 7.9.2020 1 t 26 min. Digituen verkosto, koordinointi, kehittäminen
2. 11.9.2020 1 t 40 min. Digituen verkosto, koordinointi, kehittäminen, johtaminen
3. 1.10.2020

Keskustelu
-Ei nauhoi-
tettu

2 t 24 min. Digituen verkosto, kehittäminen, tietojohtaminen

4. 2.10.2020 1 t 48 min. Digituen maakunnallinen koordinointi
5. 6.10.2020 1 t 42 min. Kirjastojen digituki
6. 8.10.2020 2 t 12 min. Asukastalojen digituki, etädigituki ja sen kehittäminen
7. 14.10.2020 1 t 38 min. 2 hlöä. Digituen verkkosivut ja viestintä sekä näiden kehittäminen
8. 16.10.2020 1 t 31 min. 2 hlöä. Digituen ICT, kirjastojen ICT ja analytiikka
9. 22.10.2020 1 t 44 min. Työväenopistojen digituki
10. 23.10.2020 1 t 28 min. 2 hlöä. Neuvontapalvelut ja digitukipalvelut
11. 28.10.2020 1 t 30 min. Kotidigituki
12. 3.11.2020 1 t 36 min. 2 hlöä. Digituki seniorit

16 hlöä 20 t 39 min. 172 sivua
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