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Tässä tutkielmassa toteutettiin selainkäyttöinen verkko-osallistumissovellus, 
jonka tarkoituksena oli tukea osallistuvaa suunnittelua ja lisätä siten kuntalais-
ten osallistumismahdollisuuksia. Toteutettua verkkosovellusta testattiin käy-
tännössä Tampereen Nurmi-Sorilan alueen kaavoituksen yhteydessä. Verkko-
sovelluksen avulla kerättiin kuntalaisten paikallistietämystä kaavoitettavasta 
alueesta suunnittelutyön pohjaksi. Uuden sovelluksen toteuttamisen lisäksi 
tutkielmassa pyrittiin kehittämään verkko-osallistuminen ja verkkosovelluksen 
yhdistävä elinkaarimalli verkko-osallistumissovellusten toteuttamisen tueksi. 
 Uusi verkko-osallistumissovellus toteutettiin avoimen lähdekoodin sisäl-
lönhallintajärjestelmän päälle huomioiden laadukkaan verkkosovelluksen to-
teuttamisperiaatteet ja lainsäädännön asettamat edellytykset ja rajoitukset. To-
teutuksen kannalta oleellisimmat tekniikat olivat XHTML, CSS, PHP ja MySQL. 
Toteutuksen yhteydessä prosessista kerättiin kokemuksia ja tehtiin havaintoja, 
joiden perusteella pyrittiin myöhemmin muodostamaan laajemmin hyödynnet-
tävä verkko-osallistumissovelluksen elinkaarimalli. 
 Toteutetulla verkko-osallistumissovelluksella onnistuttiin herättämään 
kuntalaisten kiinnostus ja keräämään hyödyllistä paikallistuntemusta kaavoi-
tustyön avuksi. Verkkosovellus herätti myös kiinnostusta mediassa, joka lisäsi 
omalta osaltaan kuntalaisten kiinnostusta osallistuvaa suunnittelua kohtaan. 
Tehty tutkimus osoittaa, että toimiva verkko-osallistumissovellus voidaan to-
teuttaa onnistuneesti avoimen lähdekoodin tekniikoita käyttäen. Lisäksi rat-
kaistiin, kuinka verkko-osallistumisen ja verkkosovelluksen elinkaaret on mah-
dollista yhdistää ohjelmistotuotannosta tutun vesiputousmallin avulla yhtenäi-
seksi verkko-osallistumissovelluksen elinkaarimalliksi. 

 
Avainsanat ja -sanonnat: osallistuva suunnittelu, verkko-osallistuminen, verk-
kosovellus, elinkaari, avoin lähdekoodi 

 
CCS-luokat: H.4.3 (Communications Applications), J.1 (Administrative Data 
Processing), K.4 (Computers and Society) 



 iii 

  

Sisällys 
1. Johdanto............................................................................................................................................ 1 
2. Tutkimuksen lähtökohdat ............................................................................................................ 2 

2.1. Tutkimuksen tausta.............................................................................................................. 2 
2.2. Tutkimusongelmat, tavoitteet ja rajaukset ........................................................................ 4 
2.3. Tutkimuksen eteneminen .................................................................................................... 6 
2.4. Tutkimusmetodi ................................................................................................................... 8 
2.5. Tutkielman rakenne ........................................................................................................... 10 

3. Kuntalaisten suora osallistuminen............................................................................................ 11 
3.1. Kunnan suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi ............................................................. 11 
3.2. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen.................................................................. 13 
3.3. Kuntalaisten osallistumisen lainsäädännöllinen perusta.............................................. 14 
3.4. Osallistumisen eri tasot...................................................................................................... 15 
3.5. Sähköinen hallinto ja verkkodemokratia......................................................................... 16 
3.6. Verkko-osallistuminen....................................................................................................... 20 
3.7. Verkko-osallistumisen menetelmät.................................................................................. 22 
3.8. Verkko-osallistumisen välineet ........................................................................................ 26 

4. Verkkosovelluksen kehittämisen periaatteista ...................................................................... 30 
4.1. Verkkopalvelun ja verkkosovelluksen ero...................................................................... 30 
4.2. Verkkosovellusten tekniikasta .......................................................................................... 33 
4.3. Verkkosovellus tuotteena .................................................................................................. 36 
4.4. Verkkosovelluksen elinkaari............................................................................................. 38 
4.5. Laadukkaan verkkosovelluksen toteuttaminen ............................................................. 40 
4.6. Verkkosovellukset ja lainsäädäntö................................................................................... 42 

5. Verkko-osallistumissovelluksen toteuttaminen..................................................................... 43 
5.1. Idea ....................................................................................................................................... 43 
5.2. Esitutkimus.......................................................................................................................... 46 
5.3. Määrittely............................................................................................................................. 49 
5.4. Suunnittelu .......................................................................................................................... 54 
5.5. Toteutus ............................................................................................................................... 61 
5.6. Testaus.................................................................................................................................. 63 
5.7. Käyttöönotto........................................................................................................................ 65 
5.8. Ylläpito ................................................................................................................................. 69 

6. Tulokset .......................................................................................................................................... 70 
6.1. Valmis verkko-osallistumissovellus ja osallistumisen tulokset ................................... 70 
6.2. Verkko-osallistumissovelluksen elinkaarimalli ............................................................. 76 

7. Tarkastelu....................................................................................................................................... 80 
7.1. Verkko-osallistumissovelluksen arviointi....................................................................... 80 
7.2. Toteutusprosessin arviointi............................................................................................... 83 
7.3. Verkko-osallistumissovelluksen elinkaarimallin arviointi ........................................... 85 
7.4. Jatkotoimenpiteet ja kehittämisen kohteet tulevaisuudessa......................................... 86 

 
Viiteluettelo............................................................................................................................................ 89 
Liite 1. Verkko-osallistumissovelluksen toiminnot vaiheittain .................................................. 96 
Liite 2. Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alue ....................................................................................... 98 
Liite 3. Nurmi-Sorilan osayleiskaavan työohjelma ........................................................................ 99 
Liite 4: Tutkimuksessa toteutettu verkko-osallistumissovellus ................................................ 100 
Liite 5. Osallistujilta kysytyt taustatietokysymykset vastausvaihtoehtoineen....................... 114 
Liite 6. Uusi verkko-osallistumissovellus mediassa..................................................................... 116 



 1 

  

1. Johdanto 
Kunnallinen osallistuminen on murroksessa, joka johtuu pääasiassa kuntalais-
ten vähäisestä kiinnostuksesta perinteiseen osallistumiseen, kuten kunnallis-
vaaleissa äänestämiseen. Yhtenä ratkaisuna kuntalaisten aktiivisuuden kasvat-
tamiseksi on ehdotettu osallistuvaa ja vuorovaikutteista suunnittelua, jossa 
kuntalaiset otetaan mukaan asioiden suunnitteluun ja päätöksentekoon mah-
dollisimman aikaisessa vaiheessa. Internet mahdollistaa halvan ja helposti saa-
vutettavissa olevan kanavan uudenlaisen osallistumisen järjestämiselle, jolloin 
osallistumisesta tulee verkko-osallistumista (e-participation, eParticipation, onli-
ne participation, electronic participation). 

 Samanaikaisesti monet sovellusohjelmat, kuten sähköposti, ovat siirtyneet 
käytettäväksi web-selaimella, jolloin sähköpostiohjelma ei enää ole tietokoneel-
la toimiva sovellusohjelma, vaan mistä tahansa tietoverkon kautta käytettävissä 
oleva verkkosovellus (web application, web-based application). Muita hyvin laa-
jasti käytettyjä verkkosovelluksia ovat esimerkiksi erilaiset keskustelufoorumit 
(bulletin board, online forum). Kun verkko-osallistuminen ja verkko-sovellus 
yhdistetään, saadaan verkko-osallistumissovellus, jolla tarkoitetaan tässä tut-
kimuksessa osallistumisen apuna käytettävää välinettä, jota voidaan käyttää 
web-selaimella.  

 Osallistumista on siirretty osittain tai kokonaan verkkoon, jolloin osallis-
tumistapahtuma suoritetaan jonkin verkkosovelluksen avulla.  Osa yleiskäyt-
töisistä verkkosovelluksista sopii sellaisenaan osallistumisen apuvälineiksi ja 
osa on nimenomaan kehitetty vain ja ainoastaan osallistumista silmällä pitäen. 
Vaikka verkko-osallistumista on tutkittu eri yhteyksissä jo melko paljon, verk-
ko-osallistumisen taustalla olevat verkkosovellukset ovat usein jääneet vain 
sivuhuomioiksi, sillä verkko-osallistumista on käsitelty vain harvoin teknisestä 
näkökulmasta. 

Perinteisen osallistumisen apuna voidaan käyttää lukemattomia välineitä, 
joista yksi on seinätaulutekniikan muunnelma, jossa seinälle levitettyyn kuvaan 
kiinnitetään erivärisiä nastoja ja paperilappuja kommentteineen merkitsemään 
erilaisia kuvasta tehtyjä huomioita. Tällaisesta seinätaulutekniikan muunnel-
masta käytetään myös nimiä symbolikartta, tarrakartta ja mielikuvakartta [Oja-
nen, 1995, Kyttä, 2001, Kehittämistyön menetelmiä, 2005] Tässä tutkimuksessa 
toteutettiin edellä esiteltyä seinätaulutekniikan ideaa hyödyntäen täysin uusi 
verkko-osallistumissovellus, jonka toteuttaminen käydään tutkimuksessa läpi 
vaiheittain sovelluksen ideasta ylläpitoon. Sovellus toteutettiin avoimen lähde-
koodin (open source) tekniikoita käyttäen. Uutta verkko-osallistumissovellusta 
kokeiltiin käytännössä Tampereen Nurmi-Sorilan suunnitteluprosessin yhtey-
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dessä, jossa sovelluksen avulla järjestetyssä osallistumissa kartoitettiin kunta-
laisten paikallistietämystä, jota oli tarkoitus käyttää alueen kaavoituksen apu-
na.  

Uuden innovaation toteuttamisen lisäksi tässä tutkimuksessa kehitettiin 
saatujen kokemusten pohjalta verkko-osallistumissovelluksille elinkaarimalli 
(life cycle model), joka yhdistää verkko-osallistumisen ja verkkosovelluksen 
yhdeksi kokonaisuudeksi. Elinkaarimallin tavoitteena on helpottaa verkko-
osallistumissovellusten toteuttamista yhdistämällä sovelluksen tekninen toteut-
taminen ja osallistumisen toteuttaminen toisiinsa. 

2. Tutkimuksen lähtökohdat 

2.1. Tutkimuksen tausta 

Kunnan asukkaiden kiinnostus osallistua kunnalliseen päätöksentekoon on jo 
pitkään ollut laskusuunnassa. Tämän kehityksen näkyvimpiä seurauksia ovat 
erityisesti yleinen äänestysinnokkuuden lasku sekä laaja luottamuspula päättä-
jiä kohtaan. Toisaalta kuntalaiset ovat kuitenkin edelleen melko tyytyväisiä 
saamiinsa kunnallisiin palveluihin, mutta kunnallisista palveluista päättäminen 
koetaan samalla suureksi epäkohdaksi. Edustuksellinen kunnan päätöksenteko 
koetaan usein ongelmalliseksi ja kuntalaisten kiinnostusta laskevaksi, joten rat-
kaisuksi on hyvin laajasti esitetty kuntalaisten suorien osallistumis- ja vaiku-
tusmahdollisuuksien lisäämistä. [Kettunen, 2004.] 

Toimivan demokraattisen järjestelmän kehittäminen vaatii kansalaisläh-
töisen suoran ja osallistuvan demokratian muotojen käyttöönottoa [Barber, 
1984]. Kunnat ovatkin viime aikoina kehittäneet sähköistä hallintoaan tarjoa-
malla kuntalaisille erilaisia palveluita ja uusia osallistumismahdollisuuksia in-
ternetin välityksellä. Samalla kuntien hallintoa on muutenkin pyritty tekemään 
kuntalaisille helpommin lähestyttäväksi perustamalla mm. palvelupisteitä vas-
taamaan kuntalaisten kysymyksiin. Tavoitteena on ollut aktivoida kuntalaisia 
osallistumaan aiempaa enemmän päätöksentekoon heti asioiden valmistelusta 
alkaen. 

Internet ja erityisesti sen suurelle yleisölle tutuin osa WWW (World Wide 
Web) mahdollistaa aivan uusia menetelmiä, joiden avulla kuntalaiset voivat 
ottaa paremmin selvää asioista ja vaikuttaa suoraan kunnan asioihin. Interne-
tissä tapahtuvalla lähes reaaliaikaisella tiedottamisella pyritään lisäämään hal-
linnon läpinäkyvyyttä. Pelkkä aktiivinen tiedottaminen ei vielä kuitenkaan 
mahdollista osallistumista, joten erilaiset palautteenantomahdollisuudet ovat 
myös yleistyneet kuntien verkkosivuilla. Aitoon vuorovaikutukseen virkamies-
ten ja kuntalaisten välillä on vielä melkoisesti matkaa pelkästä yksipuolisesta 
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palautteen antamisesta, mutta muutamia kehittyneempiä osallistumismenetel-
miä, kuten erilaisia keskustelufoorumeita, kyselyitä, suunnittelupelejä ja aloite-
järjestelmiä, on jo ehditty kokeilla [Ridell 2002 ja Hynynen 2004]. Uudet osallis-
tumismenetelmät vastaavat tarpeeseen hyödyntää kuntalaisten ainutlaatuista 
osaamista päätöksenteon tukena ja tuottaa siten aikaisempaa parempia päätök-
siä [Keskinen, 1995]. Toisaalta taustalla voidaan nähdä myös tavoite siirtyä 
edustuksellisesta demokratiasta kohti suoraa demokratiaa, jonka toteuttamisen 
uudet tietotekniset välineet mahdollistavat. 

Samaan aikaan web-selain on yleistynyt voimakkaasti monimutkaistenkin 
tietojärjestelmien käyttöliittymänä, ja verkkosovellusten toteutustekniikat ovat 
kehittyneet valtavasti mm. vapaaseen lähdekoodiin perustuvan toimintatavan 
yleistyttyä. Lisäksi yhä useampi kuntalainen hyödyntää internetiä sekä työs-
sään että vapaa-ajallaan ja on näin ollen valmiimpi kokeilemaan myös uusia 
osallistumismahdollisuuksia. Tämän kehityksen seurauksena on mahdollista 
toteuttaa uusia verkkosovelluksia aikaisempaa pienemmillä kustannuksilla ai-
kaisempaa suuremmalle käyttäjäkunnalle. On siis mitä otollisin tilanne siirtää 
vanhoja hyviksi koettuja osallistumismenetelmiä myös sähköisesti toteutetta-
viksi. 

Osallistuvasta ja vuorovaikutteisesta suunnittelusta alettiin puhua 1960-
luvun jälkipuoliskolta alkaen. Tällöin monissa maissa ilmeni muutenkin liikeh-
dintää, joka tähtäsi vanhojen valtarakenteiden uudistamiseen. Osallistuvan 
suunnittelun perusajatuksena on, että kuntalaiset osallistuvat vireillä olevien 
asioiden suunnitteluun yhdessä virkamiesten kanssa koko suunnitteluprosessin 
ajan, jonka jälkeen poliitikot tekevät suunnitelman pohjalta päätöksiä. Osallis-
tuvassa suunnittelussa on useita eri vuorovaikutuksen tasoja pelkästä tiedot-
tamisesta kuntalaisten täydelliseen osallistumiseen. [Horelli ja Kukkonen, 
2002.]  

Kunnan näkökulmasta tavoitteeksi on usein asetettu tasavertaisen vuoro-
puhelun muodostaminen kuntalaisten ja suunnittelijoiden välille. Kuntalaisten 
näkökulmasta tämäkään ei kaikissa tapauksissa tarkoita täysin tasa-arvoista 
vuorovaikutusta, sillä osallistumisen hallinta jää edelleen kunnalle. Suomessa 
osallistuva suunnittelu jäi vähälle huomiolle, kunnes vuonna 1993 säädetty uu-
si kuntalaki ja vuonna 2000 säädetty maankäyttö- ja rakennuslaki lisäsivät riit-
tävän osallistumisen järjestämisen velvoitteen osaksi lakia [Horelli ja Kukko-
nen, 2002].  

Uusien lakien vaikutuksesta esimerkiksi kaavoituksessa on kokeiltu kehi-
tyskuvan laatimista kaavoituksen avuksi. Kehityskuvan tarkoituksena on hah-
mottaa kaavoitettavan alueen tulevaisuuden kehitysvaihtoehdot, joiden pohjal-
ta kaavoitusta on helpompi jatkaa. Kehityskuvaa muodostetaan käymällä usei-
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ta toisiaan täydentäviä suunnittelukierroksia, joiden aikana kehityskuvaa täy-
dennetään eri tahojen, kuten asukkaiden, kunnan luottamushenkilöiden, hallin-
tokuntien sekä kansalaisjärjestöjen näkemyksillä ja toiveilla alueen kehittämi-
sestä. Kehityskuvaan voidaan myös koota esimerkiksi maankäyttötavoitteet, 
luonto- ja kulttuuriympäristöselvitykset sekä eri intressiryhmien mielipiteet 
näistä selvityksistä. Kehityskuvan tekeminen ottaa kuntalaiset heti suunnitte-
lun alusta asti huomioon ja edesauttaa siten osaltaan mahdollisimman monia 
tyydyttävän suunnitteluratkaisun saavuttamista. Tässä tutkimuksessa käsitel-
tävä verkko-osallistumissovellus liittyy oleellisesti kehityskuvan muodostami-
seen. 

Suoran osallistumisen muotoja on ehdittyä tutkia ja kokeilla melko katta-
vasti jo useamman vuosikymmenen ajan ja verkko-osallistumista kokeiltiin en-
simmäistä kertaa heti tietoverkkojen alkutaipaleella 1980-luvun puolivälissä 
[Becker, 1995]. Verkko-osallistumisen tutkimus on valitettavasti ollut melko 
teoreettista, sillä vaikka hyviä ideoita onkin ollut, niin käytännön ratkaisut ovat 
usein jääneet toteuttamatta. Vasta 2000-luvun vaihteessa on toden teolla alettu 
myös toteuttaa erilaisia verkko-osallistumishankkeita, joita mm. OECD ja Eu-
roopan unionin tietoyhteiskuntaohjelmaohjelmat ovat yrittäneet kartoittaa ja 
jäsentää [esim. OECD, 2001, OECD, 2003a, Kubicek et al., 2003 ja Webocrat, 
2005]. Myös Colemanin ja G�tzen julkaisu "Bowling together: Online public 
engagement in policy deliberation" ja Åke Grönlundin toimittama teos "Elec-
tronic government: design, applications and management" ovat mainitsemisen 
arvoisia läpileikkauksia verkko-osallistumisen tutkimuskentästä [Coleman and 
G�tze, 2001 ja Grönlund, 2002a]. Lisäksi yksittäisistä projekteista on olemassa 
joitakin erittäin hyviä raportteja, kuten tämän tutkimuksen aihepiiriä läheisesti 
sivuava Kheir Al-Kodmanyn artikkeli "Online tools for public participation", 
joka käsittelee Chicagon Pilsenin alueen suunnittelun avuksi toteutettua verk-
ko-osallistumissovellusta [Al-Kodmany, 2001]. Edellä mainituissa teksteissä ei 
kuitenkaan ole käsitelty verkko-osallistumisen teknistä puolta juuri lainkaan, 
vaan on keskitytty pääasiassa yhteiskuntatieteelliseen näkökulmaan. 

2.2. Tutkimusongelmat, tavoitteet ja rajaukset 

Tutkimuksen lähtökohtana oli selkeä idea toteuttaa verkossa toimiva sähköinen 
vastine vanhalle seinätaulutekniikalle, jossa seinälle levitettyyn kuvaan kiinni-
tetään nastoja ja paperilappuja kommentteineen. Vastaavia kuva- tai karttapoh-
jaisia verkkosovelluksia on Suomessa kokeiltu Minun Maunulani ja Pihlajiston 
seikkailumetsä -projektien yhteydessä. Sovellukset ovat teknillisen korkeakou-
lun arkkitehtiosaston toteuttamia tutkimushankkeita, joiden teknisestä toteut-
tamisesta ei kuitenkaan ole yleisesti saatavilla olevia dokumentteja [Minun 
Maunulani, 2005 ja Pihlajiston seikkailumetsän suunnittelupeli, 2005]. Ulko-
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mailla vastaavia kokeiluja on myös ollut, mutta kokeiluista ei ole saatavilla 
kuin muutamia raportteja, josta voi päätellä, että kokeilut ovat jääneet ainoas-
taan kokeiluiksi. Joistakin yliopistojen koordinoimista projekteista, kuten Chi-
cagon Pilsenin alueen karttapohjaisesta verkko-osallistumissovelluksesta, on 
saatavilla tieteellinen artikkeli [Al-Kodmany, 2001]. Pilsenin tapaus on mukana 
myös karttapohjaisia verkko-osallistumishankkeita vertailevassa artikkelissa 
"Can online map-based application improve citizen partizipation?" [Blaschke et 
al., 2005]. Kaupallisia ohjelmistojakin on olemassa, mutta niiden kartoittaminen 
on hankalaa. Yksi esimerkki on suomalaista alkuperää oleva kaupallinen Feasy-
ohjelmisto, joka on kehitetty kuva- ja tekstidokumenttien arviointiin internetis-
sä [Feasy, 2005]. Feasy-ohjelmistoa on kokeiltu Espoon kaupungin Avoin Espoo 
-verkkopalvelulussa (online service) Friisilän kaava-aluiden katusuunnitelma-
luonnoksien kommentoinnissa [Avoin Espoo, 2005]. Mainittujen tapausten 
ohella verkkokarttapalvelut näyttäisivät hiljalleen kehittyvän tukemaan osallis-
tumista esimerkiksi antamalla käyttäjille mahdollisuuden jättää omia merkintö-
jään kartalle. Tällaisista sovelluksista hyvä esimerkki on Tieliikelaitoksen ja 
WM-datan KatuKanava, jossa koko Suomen kattavaan karttaan voi jättää omia 
kommentteja liittyen teiden kunnossapitoon tai lukea muiden käyttäjien jättä-
miä kommentteja [KatuKanava, 2005]. Kaikkiin ratkaisuihin, joihin tutustuttiin, 
liittyi omat ongelmansa ja rajoitteensa, jotka vain varmistivat käsitystä siitä, että 
tarvetta ideoidulle sovellukselle oli olemassa. 

Vaikka suoraa osallistumista edistäviä sovelluksia on toteutettu jonkin 
verran lähinnä kokeilumielessä, erittäin harvasta sovelluksesta on olemassa 
minkäänlaisia dokumentteja tai raportteja, joista olisi mahdollista ottaa mallia 
uutta sovellusta toteutettaessa. Osallistumista edistävien sovellusten toteutta-
misessa törmätään moneen kertaan samoihin ongelmiin, joiden ratkaisemisen 
helpottamiseksi on tämän tutkimuksen yhteydessä tavoitteena kehittää suun-
taa-antava malli tulevien osallistumissovellusten toteuttamisen avuksi. Näin 
ollen tämän tutkimuksen tutkimusongelmiksi muodostuivat: 

��Primääriongelma: Toteuttaa verkossa toimiva sähköinen muunnel-
ma seinätaulutekniikasta ja todentaa uuden innovaation toimivuus 
käytännössä. 

��Sekundaariongelma: Muodostaa verkkosovelluksen toteuttamisesta 
saatujen kokemusten perusteella laajemmin hyödynnettävä malli 
kuntalaisten suoraa osallistumista edistävän verkkosovelluksen to-
teuttamiseksi. 

Tutkimuksessa pyritään siis sekä ratkaisemaan käytännön ongelma uu-
della innovaatiolla että helpottamaan tulevien innovaatioiden toteutumista 
verkko-osallistumissovellusten toteuttamista selittävän mallin avulla. Tutki-
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muksen tulosten toivotaan ensisijaisesti olevan käytännönläheisiä ja helposti 
sovellettavissa myös muihin kuin tässä tutkimuksessa esiteltyihin ja mainittui-
hin ongelmiin. Tutkimuksessa ei varsinaisesti pyritä arvioimaan kuinka paljon 
toteutetusta verkko-osallistumissovelluksesta on hyötyä kuntalaisille ja päätök-
sentekijöille, vaan pääasiassa tarkoituksena on tutkia innovaation taustalla ole-
via tietoteknisiä ratkaisuja ja niiden suhdetta kunnallisen osallistumisen viite-
kehykseen. 

Tutkimuksessa keskitytään vain suoraa osallistumista edistäviin verkko-
sovelluksiin, jotka liittyvät viralliseen, kunnan järjestämään osallistumiseen. 
Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan siten kaikki epäsuoran osallistumisen sovel-
lukset, kuten paljon tutkittu edustuksellisten vaalien sähköinen äänestäminen. 
Epävirallinen, kunnan kontrollin ulottumattomissa oleva osallistuminen ei 
myöskään kuulu tutkimuksen alueeseen. Tutkimuksessa tarkasteltava tekniik-
ka kattaa vain web-selaimen avulla käytettävät sovellukset. Tutkimuksessa ei 
oteta erikseen kantaa verkkosovellusten aiheuttamaan esteellisyyteen eikä niin 
sanottuun digitaaliseen kuiluun, joka tekee kuntalaisista helposti epätasa-
arvoisia osallistumismahdollisuuksien siirtyessä verkkoon. 

2.3. Tutkimuksen eteneminen 

Tehty tutkimus oli luonteeltaan joustavaa ja toistuvaa, joten tutkimusprosessi-
malliksi valittiin Blaxterin, Hughesin ja Tightin [1996, p. 10] tutkimusspiraali, 
joka sopii hyvin vapaamuotoisen ja joustavasti vaiheistetun tutkimuksen ku-
vaamiseen. Tutkimuksessa kuljettiin kaksi spiraalin kierrosta alkaen aiheen va-
linnasta. 
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Kuva 1. Tutkimusspiraali [Muokattu: Blaxter et al., 1996, p. 10] 

Ensimmäisellä tutkimusspiraalin kierroksella toteutettiin uuden verkko-
sovelluksen ensimmäisen versio. Tavoitteena oli siis tutkimuksen primäärion-
gelman alustava ratkaisu.  

1. Aiheen valinta: Selkeä idea kaavoituksen apuna käytettävästä perin-
teisen seinätaulumenetelmän sähköisestä vastineesta oli olemassa 
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alusta alkaen. Koska tarkoituksena oli toteuttaa innovaatio käytän-
nössä, myös tutkimuksen aiheen oli oltava käytännönläheinen. 

2. Metodin pohdinta: Tutkimuksen metodia ei vielä pohdittu sovelluk-
sen ensimmäistä versiota toteutettaessa, vaan tärkeintä oli ensin 
varmistaa, että idea oli ylipäätään toteuttamiskelpoinen. Idean to-
teuttamiskelpoisuuden varmistamiseksi oli tarpeen ensin suunnitella 
ja toteuttaa sovelluksen prototyyppi. 

3. Kirjallisuuden lukeminen: Teknistä kirjallisuutta tarvittiin verkko-
sovelluksen toteuttamiseksi. Toteuttamisen apuna oli erityisesti 
Thomsonin ja Wellingin [2005] kattava opas PHP-skriptikieltä (script 
language) ja MySQL-tietokantaa hyödyntävien verkkosovellusten 
rakentamiseksi. 

4. Aineiston keruu: Toteutettu verkkosovellus ja siihen liittyvät suun-
nitteluratkaisut dokumentoitiin. Tärkeimmät dokumentit olivat so-
velluksen toimintojen määrittely, sovelluksen sivukartta sekä tieto-
kannan tietomalli ja taulujen kuvaukset. 

5. Aineiston analyysi: Ohjelmasta löydetyt puutteet ja virheet analysoi-
tiin käymällä neljän hengen suunnitteluryhmän kanssa sovelluksen 
prototyyppiä lävitse yhdessä ja omatoimisesti. 

6. Kirjoittaminen: Tutkimuksessa käytettävä tekninen käsitteistö mää-
riteltiin kirjoitustyön aloittamiseksi. 

Toisella tutkimusspiraalin kierroksella todennettiin verkkosovelluksen 
toiminta, ja siitä saadut kokemukset jalostettiin laajemmin hyödynnettäväksi 
malliksi, joka auttaa jatkossa verkko-osallistumissovellusten toteuttamisessa. 
Näin ratkaistiin tutkimuksen sekundaariongelma ja saatiin lisätietoa myös en-
simmäiseen tutkimusongelmaan. 

1. Aiheen valinta: Tutkimuksen aihe rajattiin vain suoraa kuntalaisten 
verkko-osallistumista käsitteleväksi kokonaisuudeksi, jossa keskity-
tään erityisesti uuden verkkosovelluksen toteuttamiseen ja siihen liit-
tyviin teknisiin kysymyksiin. Ilman tiukkaa rajausta tutkimuksen 
koko olisi paisunut hallitsemattomasti, sillä aihepiirissä olisi riittänyt 
paljon muutakin tutkittavaa, joka nyt jäi tämän tutkimuksen ulko-
puolelle. 

2. Metodin pohdinta: Tutkimus päätettiin viedä lävitse käyttäen kon-
struktiivista tutkimusmetodia, jonka valinnan syyt on selvitetty tar-
kemmin seuraavassa kohdassa, joka käsittelee valittua tutkimusme-
todia. 
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3. Kirjallisuuden lukeminen: Osallistumista, kunnan päätöksentekoa, 
sähköistä hallintoa (e-government, eGovernment, online government, 
electronic government) ja verkkodemokratiaa (e-democracy, eDemoc-
racy, online democracy, electronic democracy) käsittelevä kirjallisuus 
käytiin lävitse ja siitä muodostettiin viitekehys, johon verkkosovel-
luksen käyttö liitettiin. Vaikka tutkimuksessa onkin kyse verkkoso-
velluksen teknisestä puolesta, on myös välttämätöntä liittää tehdyt 
tekniset ratkaisut osaksi laajempaa osallistumisen kontekstia. 

4. Aineiston keruu: Korjatun verkkosovelluksen toiminta todennettiin 
käytännössä kartoittamalla Tampereen Nurmi-Sorilan alueesta kun-
talaisten paikallistietämystä. Muita vaihtoehtoja sovelluksen testaa-
miselle olivat Nurmis-Sorilan luontohavaintojen kartoittaminen, jo-
kin Vuoreksen alueeseen liittyvä kartoitus tai alkuun vahvoilla ollut 
pienimuotoinen eri asemakaavavaihtoehtojen kommentointi. Sovel-
luksessa nähtiin olevan siinä määrin potentiaalia, että lopulta päädyt-
tiin julkisuusarvoltaan parhaaseen ratkaisuun, joka oli samalla työ-
määrältään suurin vaihtoehto jo pelkän Nurmi-Sorilan alueen valta-
van koon takia.  

5. Aineiston analyysi: Sovelluksen toiminta käytännön tilanteessa ana-
lysoitiin sovelluksen käytöstä saatujen kokemusten ja palautteiden 
perusteella, joiden pohjalta tehtiin sovelluksen alustava arviointi. Li-
säksi innovaation toteuttamisesta saadut kokemukset tiivistettiin 
uudeksi malliksi, jota voi käyttää uusien verkko-
osallistumissovellusten suunnittelun ja toteuttamisen apuna. 

6. Kirjoittaminen: Varsinainen tutkimus kirjoitettiin tutkimusspiraalin 
kierrosten aikana kerättyjen ja analysoitujen aineistojen pohjalta.  

2.4. Tutkimusmetodi 

Tutkimuksessa oli kyse uuden verkkosovelluksen kehittämisestä osallistuvan 
kaupunkisuunnittelun avuksi. Kysymys oli siis uuden käytännön innovaation 
toteuttamisesta. Innovaatiota ei kuitenkaan lähdetty kehittämään tyhjästä, vaan 
se pohjautui verkko-osallistumisen ja verkkosovellusten teoreettisiin lähtökoh-
tiin sekä muista samankaltaisista verkko-osallistumissovelluksista ja tutkijan 
omista ohjelmistoprojekteista saatuihin kokemuksiin ja havaintoihin.  Lisäksi 
innovaatioprosessin ohessa kerätystä tiedosta muodostettiin yleisluontoisempi 
malli minkä tahansa verkko-osallistumissovelluksen toteuttamiseksi. 

Kysymyksessä oli uutta luova kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimus oli 
myös soveltavaa tutkimusta, koska innovaation toteuttaminen edellyttää joka 
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tapauksessa perustutkimuksen tulosten soveltamista käytäntöön. Näin ollen 
tutkimusmetodiksi sopi parhaiten konstruktiivinen tutkimusote. 

March ja Smith [1995] ovat jakaneet konstruktiivisen tutkimuksen toteut-
tamisen kahteen erilaiseen lähestymistapaan: rakentamiseen ja arvioimiseen. 
Innovaation rakentamisessa olennaista on ongelman ratkaiseminen uudella 
innovaatiolla ja sen toiminnan todentaminen. Innovaation arvioiminen puoles-
taan edellyttää tarkasti määriteltyjä arviointikriteerejä ja innovaation arvioimis-
ta näihin kriteereihin nähden. Rakentaminen vastaa kysymykseen "toimiiko se" 
ja arvioiminen kysymykseen "kuinka hyvin se toimii" [Järvinen ja Järvinen, 
2004]. Tässä tutkimuksessa käsitellään ensisijaisesti innovaation rakentamista. 
Myös arvioimista käsitellään alustavasti, mutta koska kyse on uudesta innovaa-
tiosta, josta saadut käyttö- ja ylläpitokokemukset ovat vielä vähäisiä, ei arvioin-
tia voitu suorittaa kovin kattavasti. Järvisen ja Järvisen [2004] esittelemää inno-
vaation hävittämistä, eli innovaation poistamista käytöstä ei näin ollen ollut 
mahdollista vielä käsitellä lainkaan. 
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Kuva 2. Innovaation elinkaari ja tutkimuksen sijoittuminen aikajanaan nähden 
[Muokattu: Järvinen ja Järvinen, 2004, s. 106] 

  Tutkimuksen pääpaino on konstruktiivisen tutkimuksen toteuttamisessa, 
jossa rakennetaan uutta todellisuutta olemassa olevan tutkimustiedon pohjalta 
ennalta määritellyn tavoitetilan ohjaamana [Järvinen ja Järvinen, 2004]. Lisäksi 
Van Akenin [2004] havaintojen mukaan uuden käytännön realisaation toteut-
tamisen yhteydessä on mahdollista tuottaa suunnittelutietämystä, joka voidaan 
yleistää joukkoon tapauksia siten, että saadusta suunnittelutietämyksestä on 
hyötyä myös muille samojen ongelmien kanssa työskenteleville.  
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Kuva 3. Innovaation toteuttamisprosessi 

2.5. Tutkielman rakenne 

Tutkielman rakenne etenee yleisestä erityiseen siten, että tutkielman alkupuo-
lella käydään läpi osallistumisen ja verkko-osallistumisen teoriaa koko ajan ai-
hepiiriä tarkentaen. Loppua kohden siirrytään jatkuvasti kohti teknisempiä asi-
oita aina verkkosovelluksen käytännön toteutukseen saakka. Tekstin sekaan on 
myös sijoitettu runsaasti kuvia, jotka muodostavat ilman tekstiäkin loogisesti 
etenevän kokonaisuuden. 

Tutkimuksessa käydään läpi uuden innovaation toteuttamisprosessi ja to-
dennetaan innovaation toiminta. Lisäksi esitellään innovaation toteuttamisesta 
saaduista kokemuksista muodostettu malli uusien verkko-
osallistumissovellusten toteuttamisen avuksi. Johdanto toimii nimensä mukai-
sesti lyhyenä johdatuksena tutkimuksen aihepiiriin.  

Toisessa luvussa selvitetään tutkimuksen lähtökohdat, ensimmäiseksi tut-
kimuksen tausta ja tutkimusongelmat sekä tutkimuksen rajoitteet. Tutkimuk-
sen etenemistä kuvataan tutkimusprosessimallin avulla. Lisäksi käsitellään tut-
kimusmetodia, jonka avulla tutkimusta tehtiin. 

Luvussa kolme perehdytään kuntalaisten suoraan osallistumiseen interne-
tissä. Osallistumalla kunnan suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseihin kunta-
laisilla on mahdollisuus osallistua suunnittelun ja päätöksenteon eri vaiheisiin. 
Lisäksi selvitetään, mitä eroa on osallisuudella, osallistumisella ja vaikuttami-
sella. Selvitetään myös miten internetissä tapahtuva osallistuminen on osa 
verkkodemokratiaa, joka puolestaan liittyy läheisesti sähköiseen hallintoon. 
Näistä elementeistä muodostetaan lopulta verkko-osallistumisen tutkimuskent-
tä. 

Luvussa neljä käydään läpi verkkosovelluksen kehittämisen oleellisimmat 
periaatteet. Ensin määritellään, mikä oikeastaan on verkkosovellus ja miten se 
eroaa verkkopalvelusta. Lisäksi tutustutaan verkkosovellusten tekniikkaan. 
Sovelluksen erilaiset tuotantomallit vaikuttavat myös oleellisesti sovelluksen 
toteuttamiseen. Toteuttamista käsitellään ohjelmistotuotannon näkökulmasta 
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käymällä läpi verkkosovelluksen elinkaaren vaiheet ja vaiheiden sisältö. Lo-
puksi asetetaan tavoitteet laadukkaan verkkosovelluksen toteuttamiselle ja ote-
taan huomioon lainsäädännön asettamat rajoitukset. 

Viidennessä luvussa tarkastellaan innovaation toteuttamisen vaiheita ide-
asta valmiiseen toteutukseen. Myös ylläpitoa käsitellään alustavasti.  

Kuudes luku on varattu tutkimuksen tulosten esittelyyn. Ensin esitellään 
toteutettu innovaatio eli valmis verkko-osallistumissovellus ja tutustutaan so-
velluksen avulla tähän mennessä kerättyihin alustaviin tuloksiin. Toiseksi esi-
tellään toteutuksen sivutuotteena saadun suunnittelutietämyksen pohjalta uusi 
verkko-osallistumissovelluksen elinkaarimalli.  

Viimeisessä luvussa tarkastellaan tutkimuksen tuloksia laajemmin suh-
teessa verkko-osallistumisen tutkimuskenttään. Lisäksi arvioidaan tutkimuksen 
hyödyllisyyttä käytännössä ja pohditaan mahdollisia jatkotutkimuksen kohteita 
sekä muita lisäselvitystä kaipaavia aihealueita. 

3. Kuntalaisten suora osallistuminen 

3.1. Kunnan suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 

Kunnan monimutkaista suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia (policy-making 
process, decision-making process) on yritetty kuvata monen tahon toimesta 
helpommin hahmotettavalla prosessimallilla, joka lähteestä riippuen jakautuu 
viidestä seitsemään vaiheeseen. Esimerkiksi paljon käytetty OECD:n [2003b, p. 
14] malli jakaa kunnan suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin viiteen osaan:  

1. Lähtökohtien asettaminen (agenda setting) 

2. Analysointi (analysis) 

3. Valmistelu (formulation) 

4. Toimeenpano (implementation) 

5. Seuranta (monitoring) 

Monet mallit sisältävät OECD:n mallin vaiheiden lisäksi myös prosessin alkuun 
sijoitettavan ongelman havainnointivaiheen (problem perception) ja päätöksen-
tekovaiheen (decision-making), joka OECD:n mallissa sijoittuisi valmisteluvai-
heen jälkeen. Lisäksi prosessin viimeiseksi vaiheeksi voidaan erottaa lopetus-
vaihe (termination). 

Joissakin malleissa vaiheet on vielä jaettu alakohtiin ja huomioitu sekin to-
siasia, että suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi ei käytännössä yleensä etene 
vain eteenpäin, vaan suunnitteluprosessi koostuu jatkuvista iteraatioista, joiden 
aikana suunnitelmaa hiotaan ja parannellaan [Horelli ja Kukkonen, 2002 ja 
Beynon-Davies, 2004]. Myös päätöksentekijät voivat palauttaa suunnitelman 
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takaisin valmisteltaviksi ollessaan syystä tai toisesta tyytymättömiä tehtyyn 
suunnitelmaan [Horelli ja Kukkonen, 2002].  

 Tässä tutkimuksessa ei käytetty suoraan mitään olemassa olevaa suunnit-
telu- ja päätöksentekoprosessimallia. Tutkimuksessa kehitetyn mallin perusta-
na on Horellin ja Kukkosen [2002, s. 49] mallin yksinkertaistettu versio. Myös 
EU:n  e-palveluiden vaatimuksia kartoittavan Prisma-ohjelman tuottama malli 
on lähes sama kuin kehitetty malli sillä erotuksella, että lopetusvaihe on pudo-
tettu tämän tutkimuksen mallista pois [Kubicek et al., 2003, p. 4]. Lisäksi tässä 
tutkimuksessa kehitetty malli on jaettu Ison-Britannian e-demokratiaohjelman 
mallin mukaisesti kahtia suunnittelu- ja tuotantokokonaisuuksiin [UK cabinet 
office, 2002]. Lopputuloksena tässä tutkimuksessa on kehitetty kuusivaiheinen 
malli, joka voidaan lisäksi jakaa isompiin suunnittelu- ja tuotantokokonaisuuk-
siin. 
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Kuva 4. Tutkimuksessa kehitetty yksinkertaistettu malli kunnan suunnittelu- ja 
päätöksentekoprosessista 

1. Muutoksen tarve: Kunnan ongelmien, epäkohtien, kehittämisen koh-
teiden jne. täytyy ensin olla tiedossa ennen kuin ne voidaan ottaa 
suunnittelu- ja päätöksentekoprosessiin käsiteltäviksi. 

2. Lähtökohtien asettaminen: Käsiteltävän asian lähtökohdat on selvi-
tettävä ja jäsennettävä tunnistamalla visiot, tarpeet ja tavoitteet sekä 
etsimällä tarvittavat tiedot prosessin jatkamiseksi. Myös aikataulujen, 
osapuolten ja työvaiheiden määrittely on oleellinen osa lähtökohtien 
asettamista. 

3. Valmistelu: Valmistelu on suunnitteluprosessin tärkein ja työläin 
vaihe. Vaiheen tavoitteena on tuottaa ratkaisu tai useita vaihtoehtoi-
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sia ratkaisuja, joiden pohjalta asiasta voidaan tehdä päätös. Lisäksi jo 
valmisteluvaiheessa täytyy ottaa huomioon suunnitelmien vaikutus-
ten arviointi toimeenpanoa silmälläpitäen. 

4. Päätöksenteko: Päätöksentekovaiheessa asian päättämisestä vastaa-
vat luottamushenkilöt, esimerkiksi kunnan valtuutetut, tekevät asias-
ta virallisen päätöksen. Tuloksena voi olla suunnitelman hyväksymi-
nen, hylkääminen tai palauttaminen takaisin valmisteluun. 

5. Toimeenpano: Asian toimeenpanosta vastaavat viranomaiset aloit-
tavat hyväksytyn suunnitelman toteuttamisen käytännössä. 

6. Seuranta: Toteutetun suunnitelman toimivuutta seurataan ja arvioi-
daan. Seurauksena voi olla jälleen uusi muutoksen tarve, jolloin pro-
sessi alkaa taas alusta. 

Kunnan suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin selvittäminen ja mallin-
taminen on oleellinen osa tätä tutkimusta, koska yksi verkko-
osallistumissovellus ei millään voi kattaa kaikkia prosessin vaiheita, vaan eri 
vaiheisiin osallistuminen edellyttää toisistaan poikkeavien menetelmien ja väli-
neiden hyödyntämistä, joten sovelluksia suunniteltaessa on otettava huomioon 
mihin prosessin vaiheeseen verkko-osallistumissovellus on suunniteltu käytet-
täväksi. 

3.2. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen 

Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen ovat toisiaan lähellä olevia käsittei-
tä, jotka menevät usein arkisessa kielenkäytössä sekaisin. Osallisuus, osallistu-
minen ja vaikuttaminen ovat sisäkkäisiä käsitteitä. Osallisuus on käsitteistä laa-
ja-alaisin. Se viittaa yhteiskuntaan tai yhteisöön kuulumiseen, joten ensin on 
oltava osallinen johonkin, jotta olisi mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa [Val-
tioneuvosto, 2002]. Näin ollen esimerkiksi kunnan asukas on osallinen oman 
kuntansa asioihin. 
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Kuva 5. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen ovat sisäkkäisiä käsitteitä 

 Kuntalaisten osallistuminen oman kuntansa päätöksentekoon on edustuk-
sellisen demokratian toimivuuden perusta. Kun osallisena oleminen antaa 
mahdollisuuden osallistua, niin osallistuminen puolestaan edellyttää jo osalli-
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sen omaa aktiivisuutta. Edustuksellisessa demokratiassa, kuten Suomessa, tyy-
pillisin tapa osallistua on äänestäminen. Äänestäminen on epäsuoraa osallis-
tumista, sillä varsinaiset päätökset tekevät tällöin vaaleilla valitut luottamus-
henkilöt. [Kettunen, 2004] Tässä tutkimuksessa käsiteltävä suora kunnallinen 
osallistuminen on sen sijaan kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan päätök-
sentekoon ja hallintoon. Tällöin osallistumisen kohteena on koko suunnittelu- ja 
päätöksentekoprosessi, jonka mukaan osallistumisen muodot ja sisällöt vaihte-
levat.   
 Osallistuminen ei kuitenkaan vielä tarkoita vaikuttamista. Vaikuttaminen 
on osallistumista, jonka seurauksena osallistujan omat näkemykset ja vaati-
mukset toteutuvat tavalla tai toisella suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin 
aikana. Vaatimus suoran osallistumisen lisäämisestä johtuu pääasiassa äänes-
tämällä osallistumisen huonosta vaikuttavuudesta, eli äänestäjät eivät ole var-
moja, ajaako heidän äänestämänsä henkilö todella samoja asioita kuin äänestäjä 
itse. [Kettunen, 2004]  

3.3. Kuntalaisten osallistumisen lainsäädännöllinen perusta 

Suomessa kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet on turvattu 
perustuslain (721/1999) 2 §:ssa, jonka mukaan yksilöllä on oikeus osallistua ja 
vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Lisäksi valtiovallan 
on perustuslain 14.3 §:n mukaisesti edistettävä yksilön mahdollisuuksia osallis-
tua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätök-
sentekoon. 
 Kuntalain (365/1995) 9 §:ssa säädetään kunnan asukkaiden suorittamasta 
luottamushenkilöiden valinnasta, joka tapahtuu kunnallisvaaleissa äänestämäl-
lä. Vaaleissa äänestäminen on epäsuoraa osallistumista, mutta kuntalaissa on 
otettu hyvin huomioon myös suora osallistuminen. Kuntalain neljänteen lu-
kuun on kerätty säännöksiä, joiden perusteella kuntalaiset ovat oikeutettuja 
osallistumaan ja vaikuttamaan kunnan päätöksentekoon. Lain mukaan kunnan 
valtuusto vastaa kuntalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen edellytyksistä ja 
edistämisestä mm. tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilai-
suuksia sekä avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmiste-
lua ja suunnittelua.  

Lisäksi suoraa osallistumista edistäviä tavoitteita on asetettu uudessa 
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999). Lain tavoitteena on vahvistaa kunta-
laisen ja asukkaan asemaa kaavoituksessa lisäämällä tiedottamista ja erityisesti 
mahdollisuuksia osallistua asioiden valmisteluun. Näin voidaan parantaa 
suunnittelun laatua ja vuorovaikutteisuutta sekä asiantuntemuksen monipuoli-
suutta.  
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Kuntien päätettäväksi kuitenkin jää, kuinka kuntalaissa säädetyt osallis-
tumis- ja vaikuttamiskeinot toteutetaan, ja kuinka ne lopulta huomioidaan 
suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin aikana. Verkko-osallistumissovellusten 
käyttöönotto on yksi varteenotettava mahdollisuus lain velvoittamien osallis-
tumismahdollisuuksien lisäämiseksi. 

3.4. Osallistumisen eri tasot  

Osallistumiseen sisältyvää vuorovaikutuksen tasoa voidaan luokitella monella 
eri tavalla. Varhaisin luokittelu on Arnsteinin [1969] tikapuumalli, jossa osallis-
tuminen on jaettu kahdeksaan luokkaan julkisen vallan yksipuolisesta manipu-
loinnista kansalaisten täysivaltaiseen osallistumiseen. Arnsteinin malli on sel-
västi ollut pohjalla myös OECD:n [2001, p. 23] käyttämässä mallissa, joka on 
oikeastaan sama kuin Arnsteinin malli, mutta osallistumisen luokat on siinä 
supistettu ainoastaan kolmeen kategoriaan, jotka kunnalliseen osallistumiseen 
sovellettuina ovat: 

1. Informaation jakaminen (information): Informaation jakaminen on 
yksisuuntaista ja tapahtuu vain kunnan toimesta. Esimerkiksi kun-
nan WWW-sivuilla oleva ajankohtainen informaatio kuuluu tähän 
kategoriaan. 

2. Konsultointi (consultation): Konsultointi on kaksisuuntainen suhde 
kunnan asukkaiden ja kunnan välillä. Konsultointi ei ole aitoa väli-
töntä vuorovaikutusta, vaan kommunikaatio toimii enemmän "ky-
symys-vastaus" -periaatteella, eli kunta kysyy tai tiedustelee suunnit-
telu- ja päätöksentekoprosessin yhteydessä kuntalaisten mielipiteitä. 
Esimerkiksi kunnan järjestämät kyselytutkimukset ja suunnitelmien 
luonnoksista pyydettävät kommentit kuuluvat tähän kategoriaan. 

3. Aktiivinen osallistuminen (active participation): Aktiivinen osallis-
tuminen perustuu kunnan ja kunnan asukkaiden väliseen jatkuvaan 
vuorovaikutussuhteeseen, jolloin kuntalaiset voivat osallistua lähes 
tasavertaisina toimijoina suunnittelu- ja päätöksentekoprosessiin. 
Lopullinen päätösvalta pysyy edelleen kunnalla, mutta muuten kun-
talaiset ja kunnan edustajat ovat lähtökohtaisesti samalla viivalla.  
Näin ollen kysymys on edelleen pohjimmiltaan kunnan hallitsemasta 
osallistumisesta. Esimerkiksi kunnan asukkaiden ja kunnan edustaji-
en yhteiset paneelikeskustelut ovat yksi aktiivisen osallistumisen 
muoto. 
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Kuva 6. Osallistumisen eri tasot [Muokattu: OECD, 2001, p. 23] 

OECD:n malli on hyvin laajasti ja yleisesti käytössä, joten myös tässä tut-
kimuksessa mallia käytetään sellaisenaan. Muitakin malleja on olemassa, joista 
suurin osa on muunnelmia tai laajennuksia joko OECD:n tai Arnsteinin malleis-
ta. Tämän tutkimuksen kannalta on oleellista jaotella osallistumisen eri tasot, 
jotta olisi helpompi hahmottaa miten erilaiset osallistumisen tasot vaikuttavat 
verkko-osallistumissovellusten toteuttamiseen. Sovelluksia suunniteltaessa täy-
tyy ottaa huomioon onko sovelluksilla tavoiteltava osallistuminen luonteeltaan 
tiedottavaa, konsultoivaa vai aktiivista osallistumista edistävää. 

3.5. Sähköinen hallinto ja verkkodemokratia 

Anttiroikon [2002] mukaan sähköisellä hallinnolla tarkoitetaan tieto- ja viestin-
täteknologian lisääntyvää hyödyntämistä poliittis-hallinnollisten toimintojen ja 
prosessien yhteydessä. Myös Grönlund [2002c] on samoilla linjoilla ja korostaa 
lisäksi, että sähköisessä hallinnossa lisääntyvä teknologian hyödyntäminen on 
ennen kaikkea aikaisempaa suunnitellumpaa ja paremmin kohdistettua.  
OECD:n [2003c] selvityksessä puolestaan erityisesti internet nähdään kaikkein 
tärkeimmäksi välineeksi sähköisen hallinnon kehittämisessä, koska sen avulla 
voidaan luoda parempi vuorovaikutussuhde hallinnon ja kansalaisten sekä 
palveluiden käyttäjien ja liike-elämän välille. 
 Sähköisen hallinnon käsite on moniulotteinen, joten se voidaan pilkkoa 
useampaan osaan. Grönlundin [2002c] mukaan sähköisen hallinto tehostaa hal-
linnon prosesseja, parantaa palvelua ja lisää demokratiaa. Anttiroiko [2002] on 
erotellut vielä hieman tarkemmin eri ulottuvuuksia. Anttiroiko erottaa sähköi-
sen hallinnon lähikäsitteiksi sähköisen hallinnon sisäisen hallinnon, sähköisen 
hallinnoinnin, verkkopalvelut ja verkkodemokratian. Verkkodemokratian käsit-
teen alle jäävät sähköiset osallistumis- ja vaikuttamismuodot ovat tämän tutki-
muksen kannalta se sähköisen hallinnon osa, jota tarkastellaan jatkossa enem-
män. 
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Kuva 7. Sähköisen hallinnon lähikäsitteet [Muokattu: Anttiroiko, 2002] 

Sähköisen hallinnon vuorovaikutusosapuolet demokraattisesti hallin-
noiduissa järjestelmissä ovat hallinto, muodollinen politiikka ja kansalaisyh-
teiskunta [Grönlund, 2002b]. Suomen olosuhteissa sähköisen kunnallishallin-
non vuorovaikutusosapuolet ovat siten kunnan asiantuntijat, kunnan luotta-
mushenkilöt ja kunnan asukkaat. Horelli ja Kukkonen [2002] muistuttavat, että 
yhteiskunnan lait ja normit säätelevät taustalla myös kunnallishallinnon toi-
mintaa. Lisäksi taustalla vaikuttavat mm. liike-elämä, yhdistykset ja yhteisöt.  
Osapuolten välinen vuorovaikutus toimii hyvin vaihtelevasti ja monessa tapa-
uksessa vain yksisuuntaisesti. Kunnan luottamushenkilöt ja virkamiehet joutu-
vat väistämättä tekemään läheistä yhteistyötä, mutta kunnan asukkaat tuntevat 
usein jäävänsä liian kauaksi hallinnosta, suunnittelusta ja päätöksenteosta 
[Keskinen, 1995 ja Kivekäs et al., 2003]. Erityisesti kunnan luottamushenkilöi-
den ja asukkaiden välisessä vuorovaikutuksessa on paljon kehittämisen varaa, 
sillä asukkaita kohdellaan usein vain tiedon omaksujina, joille riittää tehdyistä 
päätöksistä tiedottaminen [Kivekäs et al., 2003]. Kunnan sähköiseen hallintoon 
osallistuvat osapuolet ja niiden väliset suhteet on esitelty kootusti kuvassa 8. 
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Kuva 8.  Kunnan sähköisen hallinnon vuorovaikutusosapuolet ja vuorovaiku-
tussuhteiden läheisyys [Muokattu: Grönlund, 2002b, pp. 4-5, Horelli ja Kukko-

nen, 2002, s. 251 ja Coleman, 2003, p. 151] 

Tosiasiassa kuntalaiset tietävät monesta asiasta kunnan omia asiantunti-
joita ja luottamushenkilöitä enemmän, joten vuorovaikutusta kehittämällä olisi 
mahdollista tehdä aikaisempaa parempia ja oikeudenmukaisempia suunnitel-
mia ja sitä kautta myös parempia päätöksiä [Keskinen, 1995]. Siitä, missä mää-
rin sähköinen hallinto parantaa päätöksenteon laatua, ollaan eri mieltä. Sen si-
jaan siitä ollaan yhtä mieltä, että erilaisilla verkko-osallistumista tukevilla väli-
neillä on mahdollista aktivoida kuntalaisia mukaan suunnittelu- ja päätöksen-
tekoprosessiin, jolloin kuntalaisille tarjoutuu mahdollisuus tukea tiedoillaan 
kunnan asiantuntijoita ja luottamushenkilöitä [UK cabinet office, 2002a ja Kes-
kinen, 1995]. 
 Teledemokratia (teledemocracy) ja verkkodemokratia ovat toisiaan hyvin 
lähellä olevia käsitteitä. Teledemokratia on käsitteenä vanhempi ja suppeampi. 
Sillä viitataan ainoastaan suoraan ja osallistuvaan demokratiaan. Lisäksi etuliite 
tele viittaa etäältä toimimiseen, joten teledemokratia yhdistetään usein edus-
tuksellisen demokratian syrjäyttämiseen pyrkivään kansankokousmaiseen etä-
äänestämiseen (televoting, e-voting, eVoting, electronic voting), jota tässä tutki-
muksessa ei käsitellä lainkaan. Siksi tässä tutkimuksessa puhutaan verkkode-
mokratiasta, joka on teledemokratiaa hieman laajempi käsite. Verkkodemokra-
tialla viitataan erityisesti tietoverkkoavusteiseen demokratiaan, joka voi tilan-
teesta riippuen olla suoraa, osallistuvaa tai edustuksellista. Verkkodemokratia 
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ei yritäkään syrjäyttää edustuksellista demokratiaa, vaan kehittää edustukselli-
sen demokratian prosesseja kohti osallistuvaa demokratiaa. [Anttiroiko, 2000] 

Beynon-Davies [2004, pp. 274] jakaa vuorovaikutusosapuolista riippuen 
verkkodemokratian kolmeen osaan, jotka kunnalliseen demokratiaan sovitet-
tuina ovat: 

1. Paikallinen verkkodemokratia: Vuorovaikutus on kuntalaisten vä-
listä. 

2. Sisäinen verkkodemokratia: Vuorovaikutus on kunnan luottamus-
henkilöiden tai hallinnon keskinäistä vuorovaikutusta tai luottamus-
henkilöiden ja hallinnon välistä. 

3. Ulkoinen verkkodemokratia: Vuorovaikutus on kunnan asukkaiden 
ja luottamushenkilöiden tai asukkaiden ja hallinnon välistä. 

Tässä tutkielmassa keskitytään ulkoiseen verkkodemokratiaan, joka toimii ku-
van 9 mukaisesti eräänlaisena rajapintana yhdistäen kunnan asukkaat ja kun-
nan luottamushenkilöt sekä asukkaat ja hallinnon toisiinsa tieto- viestintätek-
niikan avulla. Tätä vuorovaikutusta voidaan kutsua verkko-osallistumiseksi. 
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Kuva 9. Kunnan sähköinen hallinto jaoteltuna sisäiseen, ulkoiseen ja paikalli-
seen verkkodemokratiaan 

Tämän tutkimuksen aihepiiri sijoittuu sähköisen hallinnon tutkimusken-
tässä Anttiroikon [2000] raportin mukaisesti kunnallisalan osaamisalueen ja 
ympäristöpolitiikan sekä aluetieteen osaamisalueiden välimaastoon. Tietojen-
käsittelyn tutkimusalueeseen kuuluvat mm. tietotekniikan tarkastelu julkisyh-



 20 

  

teisöjen uudelleenorganisoinnin välineenä sekä kansalaisten osallistumismah-
dollisuuksien ja -käytäntöjen tutkimus.  
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Kuva 10. Tämän tutkimuksen sijoittuminen sähköisen hallinnon tutkimuskent-
tään [Muokattu: Anttiroiko, 2002] 

3.6. Verkko-osallistuminen 

Verkko-osallistuminen on osallistumista siinä missä mikä tahansa muukin osal-
listuminen. Edellisen kohdan selvityksen perusteella verkko-osallistuminen on 
myös osa verkkodemokratiaa, joka taas on osa sähköistä hallintoa. Sähköinen 
hallinto puolestaan on osa laajempaa hallinnon muutosta kohti kansalaisten 
kannalta parempaa hallintoa.  

Teknologian hyödyntäminen osallistumisen apuna on mahdollisuus, mut-
ta ei ratkaisu. Vaikka osallistuminen tapahtuu verkossa, osallistumisen mene-
telmät ovat pääpiirteissään samoja kuin perinteisessäkin osallistumisessa. 
Verkko-osallistumisen onnistumisen ehdoton edellytys on tarjota osallisille riit-
tävästi informaatiota osallistumisen tueksi [Coleman, 2003]. Toisaalta informaa-
tiosta saattaa myös muodostua ongelma kunnan suunnittelu- ja päätöksente-
koprosessille, jos osallisilta saatavaa valtavaa informaatiomäärää ei pystytä hal-
litsemaan. Verkko-osallistumisen esteet liittyvät kuitenkin edelleen enemmän 
hallintokulttuuriin, hallinnon organisaatioihin ja säädettyihin lakeihin kuin 
käytettävissä olevaan teknologiaan tai sen riittämättömyyteen. [Macintosh et 
al., 2002 ja OECD, 2003a.] 
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Kuva 11. Verkko-osallistumisen jäsennys 

Verkko-osallistumisen menetelmiä ja välineitä on luokiteltu erilaisiin tau-
lukoihin useissa eri lähteissä hyvin vaihtelevasti [esim. OECD, 2003, Kubicek et 
al., 2003, Webocrat, 2005, Rosén, 2001, Coleman and G�tze, 2001 ja UK cabinet 
office, 2002b]. Välineiden toteuttamiseen käytetyistä tekniikoistakin on muuta-
mia hajanaisia huomioita, mutta useissa selvityksissä erilaiset menetelmät, vä-
lineet ja jopa tekniikat on sotkettu pahasti keskenään. Tässä tutkimuksessa 
verkko-osallistumisen menetelmillä, välineillä ja tekniikoilla tarkoitetaan seu-
raavaa: 

��Menetelmä: Verkko-osallistumiseen käytettävät menetelmät muis-
tuttavat perinteisen osallistumisen menetelmiä, joita ovat mm. kyse-
lyt, neuvoa-antavat äänestykset, paneelikeskustelut, työryhmät, ylei-
sötilaisuudet, aloitteet jne. Menetelmien hyödynnettävyys verkko-
ympäristössä vaihtelee. Toisia menetelmiä on helpompi hyödyntää 
kuin toisia, ja lisäksi verkko tuo aina omat rajoitteensa osallistumisen 
toteuttamiselle. 

��Väline: Verkko-osallistumisen välineillä toteutetaan jokin verkko-
osallistumisen menetelmä. Esimerkiksi reaaliaikainen verkkojuttelu 
on perinteistä yleisötilaisuutta muistuttava menetelmä, ja se voidaan 
toteuttaa mm. IRC-järjestelmän (Internet Relay Chat) avulla, pika-
viestimellä, videoneuvotteluohjelmalla tai WWW-pohjaisella verkko-
sovelluksella.  

��Tekniikka: Verkko-osallistumisen välineet puolestaan on toteutettu 
sopivien toteutustekniikoiden yhdistelmällä. Jos menetelmänä olisi 
edelleen reaaliaikainen verkkojuttelu ja se olisi toteutettu WWW-
pohjaisella verkkosovelluksella, niin verkkosovelluksen toteutustek-
niikkana voisi olla esimerkiksi Java-apletti, Flash-sovellus tai Php-
kielen ja Javascriptin yhdistelmä. Tavalliselle käyttäjälle verkko-
osallistumisen välineiden takana oleva tekniikka ei välttämättä näy 
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ollenkaan, mutta sovellusten toteutuksen kannalta toteutustekniikoil-
la on suuri merkitys. 

Verkko-osallistumisen yhteydessä käytettäviä menetelmiä, välineitä ja tek-
niikoita on lukematon määrä, joten kaikkia niitä on mahdotonta esitellä tämän 
tutkimuksen yhteydessä. Seuraavassa on yritetty koota yhteenveto yleisimmin 
käytetyistä menetelmistä ja niiden toteutukseen käytettävistä välineistä. Väli-
neiden toteuttamiseen käytettäviä tekniikoita käsitellään myöhemmin luvussa 
neljä.  

3.7. Verkko-osallistumisen menetelmät 

Erilaisia verkko-osallistumisen menetelmiä on lukematon määrä, ja menetel-
mistä on olemassa valtavasti variaatioita, joten tässä esiteltävät menetelmät 
ovat vain yleistyksiä kaikkein tyypillisimmistä menetelmistä. Verkko-
osallistumisen menetelmiä kartoitettiin kirjallisuudesta ja artikkeleista sekä tu-
tustumalla Suomen kymmenen suurimman kunnan (Helsinki, Espoo, Tampere, 
Vantaa, Turku, Oulu, Lahti, Kuopio, Jyväskylä ja Pori) verkkosivuilta löytyviin 
osallistumismahdollisuuksiin [Kuntaliitto, 2005]. 

Verkkotiedottaminen: Verkko-osallistumisen pohjana on aina oltava hy-
vin organisoitu tiedottaminen, sillä ilman toimivaa informaation välitystä kun-
talaiset eivät tiedä missä, miten ja mihin voivat ylipäätään osallistua [OECD, 
2003b ja Kivekäs et al., 2003]. On myös tärkeää tiedottaa, missä päätöksenteko-
prosessin vaiheessa asiat ovat. Verkossa tiedottaminen hoidetaan tyypillisesti 
kuntien verkkosivuilla. Usein isoista kunnallisista hankkeista on tapana perus-
taa oma projektisivu verkkoon, ja erittäin isoista hankkeista on mahdollista pe-
rustaa jopa kokonaan oma verkkopalvelu [Rosén, 2001]. Monissa kunnissa tie-
dotus on osittain automatisoitu sisällönhallintajärjestelmillä (CMS, Content Ma-
nagement System), joiden avulla tiedotteet voidaan kirjoittaa ennalta ja julkais-
ta automaattisesti minuutilleen oikeaan aikaan verkossa yhtä aikaa perinteisen 
tiedotustilaisuuden kanssa. Muita tyypillisiä tiedottamisen välineitä ovat ha-
lukkaille lähetettävät sähköpostikirjeet sekä uudempana vaihtoehtona RSS-
tiedotteet (RSS, Really Simple Syndication, Rich Site Summary). Lisäksi  kun-
nanvaltuuston kokousten tai tiedotustilaisuuksien lähettämiseen verkossa voi-
daan käyttää suoratoistoa (streaming). Myös weblogeja (web log, weblog,  blog) 
on kokeiltu kuntien tiedottamisen apuna [Macintosh, 2005]. 

Yhteydenotot, kysymykset ja palautteet verkon kautta: Yhteydenotto, 
kysymys tai palaute verkon kautta on sähköinen vastine kirjeelle tai puhelinsoi-
tolle. Tällöin kuntalaisen kohteena on usein jokin tietty luottamushenkilö tai 
virkamies. Tavoitteena on vaikuttaa johonkin asiaan suoraan, kysyä lisätietoja 
tai mielipidettä asiasta. Sähköposti on käytännössä yleisin henkilökohtaisen 
yhteydenoton väline, mutta varsinkin suuri osa palautteista annetaan verk-
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kosivuille sijoittavien palautelomakkeiden avulla [Coleman and G�tze, 2001 ja 
Rosén, 2001]. Lisäksi usein kysyttyjen kysymysten vastaamiseen on kehitetty 
verkkosovelluksia, joiden avulla kuntalaiset voivat hakea vastauksia jo aikai-
semmin vastattuihin kysymyksiin [Macintosh, 2003 ja Kivekäs et al., 2003]. 

Verkkokysely ja -äänestys: Edustukselliset verkkovaalit (e-referendum), eli 
etä-äänestäminen, ei kuulu tämän tutkimuksen aihepiiriin, koska etä-
äänestämisessä ei ole enää kyse suorasta osallistumisesta päätöksentekoon, 
vaan epäsuorasta osallistumisesta. Verkkoa on kuitenkin mahdollista hyödyn-
tää myös epävirallisempiin verkkokyselyihin (online poll, online survey), kuten 
erilaisiin mielipidemittauksiin ja neuvoa-antaviin äänestyksiin. Yksinkertai-
simpia ovat kaikille avoimet mielipide- ja monivalintakyselyt, joihin vastaamis-
ta voidaan helpottaa ja tukea antamalla lisäinformaatiota kyselyn taustoista tai 
vastausvaihtoehdoista [OECD, 2003b]. Kyselyyn vastaajia ei välttämättä pyritä 
tunnistamaan mitenkään, eikä vastaajien osallistumiskertojen määrää edes pys-
tytä rajoittamaan verkossa luotettavasti yhteen ilman raskaita teknisiä ratkai-
suita, kuten sähköistä henkilökorttia. Yleensä verkkokyselyt on toteutettu 
WWW-sivuille sijoitettavien lomakkeiden tai pelkän sähköpostin avulla, mutta 
muitakin vaihtoehtoja on olemassa [Garson, 2003]. 

 Verkkokonsultointi: Verkkokonsultoinnissa (e-consultation) kuntalaisille 
annetaan mahdollisuus kommentoida kunnan asiantuntijoiden laatimaa suun-
nitelmaa, vertailla suunnitelmia tai antaa ehdotuksia uuden suunnitelman poh-
jaksi. Konsultoinnissa kunta toimii kysymysten asettajana eikä välttämättä osal-
listu aktiivisesti kuntalaisten keskenään käymään keskusteluun. Verkkokonsul-
toinnin toteuttamiseksi on välttämätöntä yhdistää useita verkko-osallistumisen 
välineitä, kuten palautelomakkeita ja keskustelufoorumeita tai tehdä kokonaan 
räätälöity verkkosovellus. Verkkokonsultoinnin yhteydessä käytetään myös 
usein verkkosimulointia ja -mallintamista suunnitelman hahmottamiseksi pa-
remmin. [OECD, 2003b ja Rosén, 2001] 
 Verkkojuttelu ja -keskustelu: Verkkojuttelu (online chat) on reaaliaikaista 
keskustelua, joka muistuttaa henkilöiden välistä puhetta. Se voi olla joko ver-
kossa välitettävää puhetta tai kirjoittua tekstiä. Verkkojuttelu mahdollistaa re-
aaliaikaisen vuoropuhelun esimerkiksi kuntalaisten ja päättäjien välillä, joka 
voidaan toteuttaa mm. IRC-järjestelmän avulla, pikaviestimillä (IM, Instant Mes-
sanger) tai WWW-pohjaisilla verkkosovelluksilla. Verkkojuttelu on toistaiseksi 
erittäin vähän käytetty osallistumismuoto kunnallisessa suunnittelussa ja pää-
töksenteossa, mutta jo nyt verkkojuttelun avulla olisi periaatteessa mahdollista 
järjestää monenlaisia reaaliaikaisia osallistumistilaisuuksia [Rosén, 2001]. 

Verkkokeskustelu (online discussion) puolestaan muistuttaa enemmän leh-
tien mielipidekirjoittelua. Verkkokeskustelu ei tavoittele reaaliaikaisuutta, 
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vaikka toisinaan nopeatempoinen verkkokeskustelu ei välttämättä eroa kovin 
paljon verkkojuttelusta. Verkkokeskustelu voidaan jakaa kansalaisjohtoiseen ja 
hallintojohtoiseen keskusteluun [UK cabinet office, 2002]. Kansalaisjohtoisessa 
verkkokeskustelussa keskustellaan kuntalaisia askarruttavista asioista. Kunta-
laiset voivat itse määrätä keskustelunaiheista ja uudet kommentit tulevat heti 
näkyviin kaikille keskustelijoille. Kunnan luottamushenkilöt ja asiantuntijat 
voivat olla mukana keskusteluissa, mutta heillä ei ole erityistä velvollisuutta 
vastata heille osoitettuihin kysymyksiin.  

Hallintojohtoinen keskustelu on paljon kansalaisjohtoista keskustelua ra-
jatumpaa. Keskustelu voidaan rajata koskemaan vain tiettyä aihetta, eikä kes-
kustelijoilla ole välttämättä oikeutta vaikuttaa keskustelun aiheisiin. On myös 
mahdollista, että keskustelijoiden kommentit menevät ensin keskustelun ylläpitä-
jän (moderator) hyväksyttäviksi, ja vasta sen jälkeen asiallisiksi varmistetut 
kommentit julkaistaan kaikkien nähtäville. Verkkokeskustelu on lähes poikke-
uksetta toteutettu jonkin keskustelufoorumisovelluksen avulla.  

Verkkoraati: Verkkoraadeissa (e-panel) tietyin kriteerein valittu tai vapaa-
ehtoinen rajattu joukko kuntalaisia tutustuu päätöksenteon alla olevaan asiaan 
virallisen ja epävirallisen informaation avulla esimerkiksi sähköisiä dokument-
teja lukemalla sekä ennen kaikkea keskustelemalla keskenään internetin väli-
tyksellä, jolloin raadin käytössä voi olla esimerkiksi sähköpostilista, keskustelu-
foorumi tai jokin reaaliaikaiseen verkkojutteluun sopiva väline [OECD, 2003b].  
Keskustelu voi olla julkista, jolloin muutkin kuin raatiin osallistuvat voivat seu-
rata keskustelua. Asiaan perehtyminen kestää ennalta sovitun ajan, jonka jäl-
keen raadilta pyydetään heidän suosituksensa asiasta. Raadin suositukset vie-
dään päättäjien tiedoksi ja julkaistaan kaikkien nähtäväksi esimerkiksi kunnan 
verkkosivuilla. Päättäjät voivat jatkaa vuoropuhelua raadin kanssa antamalla 
raadin suosituksesta palautetta tai tekemällä sille jatkokysymyksiä.  

Verkkoaloite: Tutkimuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella 
todettiin, että kuntalaisaloitteita voi nykyään tehdä monissa kunnissa sähköi-
sesti internetsivujen kautta. Yksittäisen kuntalaisen tekemällä aloitteella ei kui-
tenkaan ole samaa painoarvoa kuin usean ihmisen yhdessä tuumin toimeenpa-
nemalla aloitteella. Tavallisesti kuntien verkkosivuilla on aloitteentekomahdol-
lisuus verkkolomakkeen tai sähköpostin välityksellä. Lisäksi on kehitetty verk-
koaloitteen (e-petition) tekemiseen erikoistuneita verkkosovelluksia, joissa käyt-
täjät voivat käydä keskustelua ja äänestää keskenään ehdotetuista aloitteista, 
joista vain eniten kannatusta saaneet pääsevät jatkokäsittelyyn [Anttiroiko, 
2000, Macintosh et al., 2002 ja Coleman and G�tze, 2001]. 

Verkkosimulointi ja -mallintaminen: Simulointia (simulation) ja mallin-
tamista (modelling) käytetään usein muiden verkko-osallistumisen menetelmi-



 25 

  

en tukena, joten useimmat verkko-osallistumisen menetelmiä käsittelevät jul-
kaisut sivuuttavat ne kokonaan. Simuloinnin tai mallintamisen avulla voidaan 
esittää suunnitelmia havainnollisesti tai vertailla eri vaihtoehtoja keskenään. 
Simulointi ja mallintaminen voidaan toteuttaa kaksi- tai kolmiulotteisesti. Kak-
siulotteiselle simuloinnille ja mallintamiselle on tyypillistä kuvamanipulaatioi-
den, panoraamakuvien ja verkossa toimivien GIS-järjestelmien (Geographic 
Information System) hyödyntäminen. Lisäksi voidaan käyttää audio- ja video-
tallenteita. Kolmiulotteisella simuloinnilla ja mallintamisella pyritään jäljittele-
mään todellisuutta siten, että kolmiulotteisesti mallinnettua kohdetta on mah-
dollista tarkastella mistä suunnasta tahansa. Tällöin voidaan puhua myös virtu-
aalitodellisuudesta (VR, virtual reality), jossa käyttäjä voi ikään kuin itse kokea 
olevansa paikalla. 

Verkkopelit: Vuorovaikutteiset verkkopelit (online games) tarjoavat valta-
van potentiaalin monipuoliselle verkko-osallistumiselle, joiden avulla käyttäjät 
voivat osallistua asioiden suunnitteluun lähes huomaamattaan. Viihteelliseen 
ulkoasusuun peitetty osallistuminen on osoittautunut helposti lähestyttäväksi 
keinoksi kannustaa suunnittelusta ja päätöksenteosta välinpitämättömiä kunta-
laisia tutustumaan asioihin [Seppälä, 2000]. Pelien on myös todettu olevan te-
hokkaita osallistumaan oppimisen kannalta erityisesti nuorten keskuudessa 
[Seppälä, 2000]. Pelien hyödyntämistä osallistumisen apuna heikentää niiden 
toteuttamisen työläys, sillä valmiita välineitä pelien toteuttamiseen ei ole. 
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Kuva 12. Suuntaa-antava taulukko verkko-osallistumisen menetelmien sopi-
vuudesta suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin eri vaiheisiin ja menetelmien 

osallistumisen tasosta 

3.8. Verkko-osallistumisen välineet 

Verkko-osallistumisen menetelmiä voidaan toteuttaa käyttämällä erilaisia väli-
neitä. Tässä tutkimuksessa käsitellään vain web-selaimen avulla tai selaimen 
lisäosina (browser plugin) käytettäviä välineitä. Osaa välineistä voi käyttää 
myös ilman selainta. Varsinaisia verkkosovelluksen määritelmän täyttäviä so-
velluksia käsitellään enemmän luvussa neljä. Seuraavassa on selitetty lyhyesti 
ja yleisluontoisesti tämän tutkimuksen yhteydessä esille nousseet välineet. 

Sähköposti: Sähköposti (e-mail, eMail, electronic mail) on edelleen käyte-
tyin verkko-osallistumisen väline [Coleman and G�tze, 2001]. Sitä voidaan 
käyttää sekä erityisellä sähköpostiohjelmalla että web-selaimella sähköpostin 
käyttämiseen tehdyn verkkosovelluksen avulla. Sähköpostin käytön helppous 
ja yleisyys on kuitenkin johtanut suuriin ongelmiin. Erilaisia sähköpostitiedus-
teluja, -ehdotuksia, -huomautuksia ja palautteita tulee paljon enemmän, kuin 
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mihin kunnan luottamushenkilöt ja asiantuntijat ehtivät vastata [Kivekäs et al., 
2003]. Siksi henkilökohtaiselle sähköpostille on yritetty kehittää korvaavia jär-
jestelmiä, jotka helpottaisivat postitulvan lajittelua. Kollektiiviset sähköpos-
tiosoitteet ovat yksi vaihtoehto, esimerkiksi kunnan yksikön yhteinen sähkö-
postiosoite: kaavoitus@kaupunki.fi. Tai vaihtoehtoisesti henkilökohtaisia säh-
köpostiosoitteita ei kerrota ollenkaan, jolloin voidaan käyttää verkkosivulle si-
joitettua kysymys- ja palautelomaketta.  Näin kunnan verkkosivuille voidaan 
julkaista vain yksi yleinen osoite tai lomake, jonka kautta postit ohjataan oikeil-
le henkilöille. Lisäksi sähköpostia voidaan käyttää tiedottamiseen sähköpostilis-
tojen (mailing list) avulla. Sähköpostikirjeellä voidaan tiedottaa sähköpostilistal-
le liittyneitä kuntalaisia ajankohtaisista asioista, kuten uusista verkko-
osallistumismahdollisuuksista.  

Lomakkeet: Verkkosivuille sijoitettavilla HTML-lomakkeilla (HyperText 
Markup Language) tai erillisellä lukuohjelmalla täytettäviä PDF-lomakkeita 
käytetään palautteiden ja kysymysten keräämiseen. Lomakkeilta lähetettävät 
tiedot voidaan käsitellä palvelimella ja tarvittaessa ohjata eteenpäin tai tallentaa 
tietokantaan jatkokäsittelyä varten. 

Palautelomakkeiden lisäksi näennäisesti yksinkertaisten HTML-
lomakkeiden avulla voidaan toteuttaa kokonaisia verkkosovelluksia. HTML-
lomakkeisiin pohjautuvat verkkosovellukset voivat olla lähes mitä tahansa työ-
ryhmäsovelluksista (groupware application) ja tietämyksenhallinnasta (knowledge 
management) weblogeihin. Monia näistä sovelluksista voidaan käyttää myös 
osallistumisen apuna. 

Keskustelufoorumit ja uutisryhmäkeskustelu: Keskustelufoorumit ovat 
välineitä monen ihmisen väliseen viestintään. Nykyiset, erittäin paljon käytetyt, 
WWW-pohjaiset keskustelufoorumit ovat saaneet alkunsa uutisryhmäkeskuste-
luista (newsgroup discussion), joiden käyttö on viime aikoina vähentynyt nope-
asti [Coleman and G�tze, 2001]. WWW-pohjaiset keskustelufoorumit ovat 
verkko-osallistumisen kivijalka, joiden avulla voidaan toteuttaa hyvin vaihtele-
via osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Keskustelufoorumien tekninen 
toteutus perustuu yleensä jonkin tietokannan ja dynaamisia HTML-sivuja tuot-
tavan ohjelmointikielen yhteistyöhön. Monet keskustelufoorumeista ovat ai-
nutkertaisia, räätälöityjä erikoissovelluksia, mutta on olemassa myös paljon 
yleissovelluksia, jotka voidaan sovittaa melkein mihin tahansa käyttötarkoituk-
seen. Kehittyneimmät yleissovellukset ovat kaupallisia, mutta on olemassa 
myös erittäin monipuolisia ilmaisia sovelluksia kuten phpBB 
(http://www.phpbb.com) ja Simple Machines Forum 
(http://www.simplemachines.org).  
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IRC, pikaviestimet, web-chat ja videoneuvotteluohjelmat: Verkkojutte-
lun mahdollistava reaaliaikainen keskustelu voidaan toteuttaa verkkosivulle 
sijoitettavalla sovelluksella, esimerkiksi sopivalla Java-sovelluksella. Sovelluk-
sia on olemassa täysin ilmaisista kaupallisiin toteutuksiin useilla erilaisilla oh-
jelmointikielillä toteutettuina. Lisäksi verkkojutteluun voidaan käyttää muita-
kin ratkaisuja kuin suoraan verkkosivuille sijoitettua sovellusta. Moniin web-
selaimiin on mahdollista asentaa lisäosana jokin IRC-sovellus, pikaviestin tai 
videoneuvotteluohjelma (video conference program), jotka mahdollistavat kah-
denkeskeisen tai korkeintaan muutaman kymmenen henkilön välisen yhtey-
denpidon internetiä hyödyntäen. 

Sisällönhallintajärjestelmät: Sisällönhallintajärjestelmät helpottavat 
oleellisesti verkkosivujen ylläpitoa ja tehostavat siten erityisesti osallistumisen 
kannalta oleellista tiedottamista. Kattavat sisällönhallintajärjestelmät ovat laajo-
ja systeemejä, joihin voi sisältyä muitakin verkko-osallistumisen välineitä, ku-
ten keskustelufoorumi ja kysely- tai äänestystoimintoja.  

RSS: RSS-lukuohjelmalla voidaan hakea ja lukea vaivattomasti RSS-
syötteitä tukevan palvelun tarjoamia uutisia ja tiedotteita. Uusimmat WWW-
selaimet tukevat suoraan RSS-ominaisuuksia, joten tekniikka on yleistymässä 
tulevaisuudessa voimakkaasti ajankohtaisen verkkotiedottamisen välineenä. 

Suoratoisto: Suoratoisto on pääasiassa suoran tiedottamisen apuna käy-
tettävä väline, joka muistuttaa paljolti tv- ja radiolähetyksiä. Suoratoiston to-
teuttamiseksi on olemassa useita kilpailevia tekniikoita, joista esimerkkinä 
mainittakoon Realaudio-teknikkaan perustuva lähetys. Suoratoistolähetykset 
voivat olla joko aidosti suoria lähetyksiä tai nauhoituksia esimerkiksi kunnan-
valtuuston kokouksista. Lähetykset voivat sisältää pelkästään ääntä tai kuvaa 
tai molempia yhtä aikaa. 

Virtuaalitodellisuus: Virtuaalitodellisuusvälineisiin on ladattu paljon 
odotuksia WWW:n yleistymisestä lähtien, mutta toistaiseksi kolmiulotteiset 
aidon kokemuksen tuntuun tähtäävät virtuaalitodellisuushankkeet ovat jääneet 
paitsioon muutamia onnistuneita hankkeita, kuten Virtuaali-Helsinkiä 
(http://www.virtualhelsinki.net/), lukuun ottamatta. Kolmiulotteisia ympäris-
töjä voidaan toteuttaa VRML-kielen (Virtual Reality Modeling Language, Virtual 
Reality Markup Language) ja selaimeen ladattavan lisäosan avulla. Näin kunta-
laiset voisivat tutustua virtuaalisesti esimerkiksi suunnitteilla olevaan raken-
nukseen. Yksinkertaisempien kappaleiden mallintamiseen ja kolmiulotteiseen 
tarkasteluun voidaan käyttää myös Flash- tai Java-toteutuksia. 

WebGIS eli verkko-GIS: Kuntien verkkosivuilla olevat karttasovellukset 
ovat omaksuneet nopeasti monia ammattimaisten paikkatietojärjestelmien 
ominaisuuksia. Pelkän osoitehaun lisäksi monet kunnat tarjoavat kartan yhtey-
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dessä paljon muutakin tietoa. Kartalle voidaan tuoda esimerkiksi erilaisia alue-
jakoja tai muita osallistumisen kannalta oleellisia kohteita, joita voivat olla vi-
reillä olevat kaavatyöt, osayleiskaavat, rakennuskieltoalueet jne. Tulevaisuu-
dessa kuntien verkko-osallistumista tullaankin todennäköisesti rakentamaan 
paljon nykyistä enemmän kehittyneiden web-käyttöliittymällä varustettujen 
GIS-järjestelmien varaan, jolloin mm. kunnan asukkaiden tiedottamista voidaan 
kohdentaa paremmin kunkin asukkaan asuinpaikan tai muiden kiinnostuksen 
kohteiden mukaan [Garson, 2003]. 

Kuvamanipulaatiot, panoraamakuvat, audio- ja videotallenteet: Kuva-
manipulaatiot voidaan toteuttaa sopivalla CAD-ohjelmalla (Computer-Aided 
Design), kuvankäsittelyohjelmalla tai jollakin muulla erikoisohjelmalla.  Pano-
raamakuvat puolestaan ovat koosteita useasta kohteen ympäriltä otetusta vie-
rekkäisestä kuvasta, jolloin saadaan ikään kuin yksi jopa täydet 360 astetta le-
veä kuva. Panoraamakuvien koostamisen lisäksi digitaaliset kamerat, video-
kamerat ja digitaaliset musiikkisoittimet ovat lisänneet huimasti digitaalisten 
kuvien sekä audio- ja videotallenteiden hyödyntämistä verkossa. 
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Kuva 13. Suuntaa-antava taulukko verkko-osallistumisen välineiden soveltu-
vuudesta eri menetelmien toteuttamiseksi ja arvio välineiden avulla yhtäaikai-

sesti osallistuvien henkilöiden lukumäärästä 

4. Verkkosovelluksen kehittämisen periaatteista 

4.1. Verkkopalvelun ja verkkosovelluksen ero 

Verkkopalvelu ja verkkosovellus menevät usein arkikielessä sekaisin ja kum-
paakin näkee käytettävän ristiin myös ammattilaisten julkaisuissa. Tässä tutki-
muksessa verkkopalvelulla tarkoitetaan jonkin tavanomaisen palvelun siirtä-
mistä sähköiseen palvelukanavaan, kuten internetiin [Julkisten verkkopalve-
luiden kehittäminen ja XML, 2002]. Verkkopalvelu ei kuitenkaan ole pelkkä 
minkä tahansa laajemman verkkosivuston synonyymi, vaan verkkopalvelu on 
määriteltävissä tarkemmin selaimella käytettäväksi palveluksi tai palveluiden 
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kokonaisuudeksi, jonka avulla käyttäjät haluavat saavuttaa tietyn päämäärän 
[Parkkinen, 2002]. 

Ruusula [2001] on kehittänyt eteenpäin Mälkiän [1996] esittelemää hah-
motelmaa kunnallishallinnon verkkopalveluista jaottelemalla verkkopalvelut 
kuntalaisen tarpeiden sekä tuotannon lähtökohtien ja kuntalaisen roolin mukai-
sesti. Kuntalaisen tarpeet on jaettu palvelu- ja demokratialähtöisiin palveluihin. 
Demokratialähtöiset palvelut on vielä tyypitelty neljään eri kategoriaan, jotka 
ovat: 

1. Kunnallinen tiedotus 

2. Pääsy rekistereihin ja valmisteluprosesseihin 

3. Kuntalaispalaute ja -keskustelu 

4. Verkkodemokratia 

Näistä tämän tutkimuksen kannalta oleellisia ovat lähinnä kaksi viimeistä eli 
kuntalaispalaute ja -keskustelu sekä verkkodemokratiapalvelut. Nämä ovat 
Ruusulan tyypittelyn mukaan hyvin kysyntälähtöisiä palveluita, joissa kunta-
laisella on asiakkaan tai vaikuttajan rooli. 

Verkkopalveluiden toteuttaminen edellyttää useiden eri alojen asiantunti-
joiden yhteistyötä. Erityisesti tarvitaan perinteisten palveluiden kehittäjiä, pal-
veluiden sisällön asiantuntijoita ja tietotekniikan asiantuntijoita [Julkisten verk-
kopalveluiden kehittäminen ja XML, 2002]. Verkkopalvelut toteutetaan usein 
internetiä hyödyntävinä verkkosivustoina.  

Verkkosivustot sisältävät useita verkkosivuja, jotka voivat olla rakenteel-
taan staattisia, dynaamisia, toiminnallisia tai operatiivia. Staattisen verkkosivun 
sisältö on muuttumatonta, joten se näkyy käyttäjälle koko ajan samalla tavalla. 
Dynaamisen verkkosivun sisältö voi sen sijaan käyttäjästä riippumatta muuttua 
esimerkiksi tietokannasta haettavien ajankohtaisten uutisten mukaisesti. Toi-
minnalliset sisällöt ovat vuorovaikutteisia dynaamisia verkkosivuja, joiden si-
sältö ja toiminta ovat käyttäjän hallinnassa. Käyttäjä suorittaa sivuilla toimenpi-
teitä, esimerkiksi syöttää lomakkeisiin tietoja, joiden perusteella sivujen sisäl-
lössä tapahtuu muutoksia. Operatiiviset sivut eroavat toiminnallisista vain sii-
nä, että operatiivisten toimintojen lopputuloksena on jokin reaalimaailmassa 
tapahtuva toiminta, kuten verkkopankissa rahan välittyminen tilitä toiselle.  
[Jussila ja Leino, 1999.] 

Erilaisia verkkosivustojen rakenteita on käytännössä vaikea erottaa toisis-
taan, eikä käyttäjä usein edes tiedä, mitä kaikkea hänen toimintansa verkkosi-
vulla saa aikaan internetin ulkopuolella. Näin ollen tässä tutkimuksessa Jussi-
lan ja Leinon jaottelun toiminnallisia ja operatiivisia verkkosivuja kutsutaan 
yhteisellä nimikkeellä verkkosovelluksiksi. 
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Kuva 14. Verkkopalvelu muodostuu erilaisista verkkosivuista 

Verkkosovellus on vielä vakiintumaton ja heikosti määritelty käsite, joten 
sitä ei ainakaan toistaiseksi löydy yleisestä suomalaisesta asiasanastosta [YSA, 
2005]. Verkkosovelluksesta on olemassa useita erilaisia määritelmiä. Yleisluon-
toisimmat määritelmät käsittävät verkkosovelluksiksi kaikki sovellusohjelmat, 
joiden toiminta perustuu asiakas-palvelin -arkkitehtuuriin [Thomson and Wel-
ling, 2005]. Tässä yhteydessä sovellusohjelmalla tarkoitetaan loppukäyttäjälle 
suunnattua ohjelmaa kuten tekstinkäsittelyohjelmaa tai sähköpostia. Asiakas-
palvelin -arkkitehtuurissa ohjelma suoritetaan palvelimella, mutta käyttäjät 
voivat käyttää ohjelmaa omalla tietokoneellaan tietoverkon yli.  Verkkosovel-
luksen perusrakenteen muodostavat näin ollen selain, dynaamisesti palvelimel-
la muuttuva verkkosivujen sisältö ja tietokanta.  

Baxley [2003] on puolestaan määritellyt verkkosovelluksen hieman yksi-
tyiskohtaisemmin. Baxleyn mukaan verkkosovelluksen tarkoitus on suorittaa 
yksi tai useampi tehtävä muodostamalla interaktiivinen yhteys sovelluksen 
käyttäjän ja sovelluksen välille. Lisäksi verkkosovelluksen täytyy antaa käyttä-
jälle mahdollisuus luoda, muuttaa tai tallentaa pysyvästi tietoja sovellukseen. 
Jos sovellus ei täytä kahta edellä mainittua ehtoa, kyseessä ei ole verkkosovel-
lus vaan tavallinen dynaaminen verkkosivu.  

Parkkisen [2002] määritelmä verkkosovelluksesta ei ole yhtä yksityiskoh-
tainen kuin Baxleyn, mutta ajatus on hyvin samankaltainen. Parkkinen jakaa 
verkkopalvelut kahteen ryhmään: verkkosovelluksiin ja verkkoviestintään. 
Verkkosovelluksilla pyritään suorittamaan jokin tietty tehtävä, kun verkkovies-
tinnän tehtävänä on ainoastaan informaation välittäminen. Jotkin sovellukset, 
kuten keskustelufoorumit, yhdistävät tehokkaasti kumpaakin Parkkisen mää-
rittelemää ryhmää.  
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Tässä tutkimuksessa verkkosovelluksen käsitteellä tarkoitetaan lähinnä 
Baxleyn määritelmän mukaisia sovelluksia, joita ovat esimerkiksi web-
sähköposti, keskustelufoorumi ja verkkokauppasovellus. 
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Kuva 15. Verkkosovelluksen määritelmä 

Tässä tutkimuksessa käsiteltävät verkko-osallistumissovellukset ovat eri-
tyisesti kunnallisen osallistumisen tueksi räätälöityjä verkkosovelluksia. Toki 
monia verkko-osallistumissovelluksiksi luokiteltavia sovelluksia voidaan käyt-
tää muihinkin tarkoituksiin kuin vain osallistumiseen. Kohdassa 3.8 esitellyistä 
verkko-osallistumisen välineistä tässä tutkimuksessa käytettävän verkkosovel-
luksen määritelmän täyttävät web-sähköposti, keskustelufoorumi, web-chat 
sekä osa webGIS- ja virtuaalitodellisuussovelluksista. Iso osa verkko-
osallistumissovelluksista on kuitenkin ainutkertaisia projekteja, jotka on tehty 
vain jotakin tiettyä osallistumistarkoitusta silmälläpitäen, jolloin niiden hyö-
dyntäminen uudelleen toiseen hankkeeseen on usein työläämpää kuin tehdä 
kokonaan uusi sovellus.  

4.2. Verkkosovellusten tekniikasta 

Verkkosovellusten toiminta perustuu asiakas-palvelin -arkkitehtuuriin. Verk-
kosovellusten asiakasohjelmana toimii selain, jolla kutsutaan web-palvelinta, 
joka puolestaan lähettää vastauksen takaisin selaimelle. Yksinkertainen asiakas-
palvelin -arkkitehtuuri sopii hyvin staattisten verkkosivujen esittämiseen, jossa 
selaimella haetaan palvelimelle tallennettu verkkosivu. Staattiset verkkosivut 
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on tavallisesti toteutettu HTML-merkkauskielellä tai jollakin sen muunnoksella 
kuten XML:n (Extensible Markup Language) muotoiluja noudattavalla 
XHTML-merkkauskielellä. Lisäksi staattisilla verkkosivuilla voidaan käyttää 
esimerkiksi CSS-tyyliohjeita, joiden avulla voidaan toteuttaa verkkosivun ulko-
asun muotoilu ja erottaa siten sivun sisältö ja ulkoasun kuvaus toisistaan. 

$��
�� 8 �7.�
�	����

�����

%
��
��

%�������	�

(;)! �� #
5$$

:
	
�+����

��	
���� �
<�
����� �

 

Kuva 16. WWW-sivun lataaminen perustuu asiakas-palvelin -arkkitehtuuriin 
[Muokattu: Thomson and Welling, 2005, p. 215] 

Dynaaminen WWW-sivu voidaan toteuttaa joka asiakas- tai palvelinpuo-
len ratkaisuilla. Esimerkiksi Javascript-ohjelmoinnilla sekä selaimeen lisäosina 
saatavilla Flash-sovelluksilla tai Java-appleteilla verkkosivulla voidaan toteut-
taa dynaamisia toimenpiteitä, jotka tosiasiassa suoritetaan käyttäjän omalla tie-
tokoneella eikä palvelinta tarvita laisinkaan, vaikka sivujen sisältö muuttuukin 
käyttäjän toimenpiteiden seurauksena. Käyttäjä voi kuitenkin jättää lisäosat 
lataamatta tai säätää selaimen asetuksista Javasciptin toiminta kokonaan pois 
päältä. Siksi edellä mainittuja ratkaisuja ei yleisesti pidetä kovin järkevinä 
verkkosovellusten pääasiallisina toteutustekniikkoina. Monimutkaisempien 
verkkosovellusten arkkitehtuuri muodostuukin lähes poikkeuksetta selaimesta, 
palvelimesta, sopivasta skriptikielestä ja kielen tulkista sekä tietokannasta 
[Thomson and Welling, 2005]. Skriptikielet, kuten PHP, Perl ja ASP, ovat tiet-
tyyn sovellusympäristöön laadittuja ohjauskieliä, joilla voidaan ohjata esimer-
kiksi verkkosivun toimintoja. Käytännössä skriptikielet rinnastetaan usein oh-
jelmointikieliin. 
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 Kuva 17. Tyypillinen verkkosovelluksen arkkitehtuuri [Muokattu: Thom-
son and Welling, 2005, p. 215] 
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Thomsonin ja Wellingin [2005, p. 215] havainnollisen esimerkin mukaises-
ti kuvassa 17 on esitelty tyypillisen verkkosovelluksen arkkitehtuuri ja sen toi-
minnan vaiheet, jotka on numeroitu kuvaan: 

1. Selain tekee HTTP-kutsun (HyperText Transfer Protocol) tietystä 
verkkosivusta.  

2. Web-palvelin ottaa kutsun vastaan, etsii halutun tiedoston ja lähettää 
sen käsiteltäväksi ohjelmointikielen tulkille. 

3. Skriptikielen tulkki aloittaa tiedoston käsittelyn. Tiedostossa olevien 
skriptikielen komentojen perusteella otetaan yhteys tietokantaan ja 
lähetetään tietokantakysely. 

4. Tietokanta voi sijaita samalla palvelimella kuin web-palvelin tai 
vaihtoehtoisesti omalla palvelimellaan. Kummassakin tapauksessa 
tietokanta vastaanottaa lähetetyn kyselyn, suorittaa sen ja palauttaa 
tulokset takaisin skriptikielen tulkille. 

5. Skriptikielen tulkki käsittelee tietokannasta saadut tulokset. Loppu-
tuloksena voi olla esimerkiksi HTML-sivu, jonka tulkki palauttaa 
web-palvelimelle.  

6. Web-palvelin lähettää tulkin palauttaman HTML-sivun eteenpäin se-
laimelle, jonka perusteella selain osaa ladata verkkosivuun liittyvät 
kuvat ja muut tiedostot web-palvelimelta. Esiteltyyn tapahtumaket-
juun kuluu tavallisesti vain muutamia sekunnin murto-osia. 

Erilaisia verkkosovellusten toteuttamiseen sopivia merkkaus- ja skripti-
kieliä on niin paljon, että kaikkien niiden esittely ei tämän tutkimuksen yhtey-
dessä ole mahdollista. Siksi kuvaan 18 on koottu vain tässä tutkimuksessa ta-
valla tai toisella käytettäviksi harkitut verkkosovelluksen arkkitehtuurin osat. 
Merkkaus- ja skriptikielet on kuvassa erotettu siten, että selainriippuvaiset 
merkkauskielet soveltuvat staattisten verkkosivujen toteuttamiseen, selaimen 
lisäosista riippuvaiset skriptikielet dynaamisten verkkosivujen toteuttamiseen 
ja web-palvelimesta riippuvaiset skriptikielet verkkosovellusten toteuttami-
seen. Kuvassa katkoviivalla erotetut skriptikielet vaativat toimiakseen juuri 
tietyn tyyppisen palvelimen, kun muut toimivat useissa palvelinympäristöissä. 
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Kuva 18. Tämän tutkimuksen aikana verkkosovelluksen arkkitehtuurin toteut-
tamiseksi harkitut tekniikat 

4.3. Verkkosovellus tuotteena 

Verkkosovelluksen toteuttamiseen vaikuttavat oleellisesti sovelluksen käyttö-
tarkoituksen lisäksi suunnitelmat hyödyntää toteutettavaa sovellusta kaupalli-
sesti. Jos tarkoituksena on rakentaa liiketoimintaa sovelluksen ympärille, on 
sovelluksen toteuttamista mietittävä aivan toisella tavalla, kuin jos sovellus to-
teutetaan esimerkiksi ainutkertaisena verkko-osallistumiskokeiluna. Seuraava 
jako erilaisista verkkosovellustuotteista perustuu Powazekin [2001] tekemään 
luokitteluun, jota Coleman ja G�tze  [2001, pp. 29-30] ovat kehittäneet eteen-
päin.  

Valmiiksi paketoidut sovellukset (off-the-self packages): Valmiiksi pa-
ketoidut sovellukset ovat viimeisteltyjä ja mahdollisimman helppokäyttöisiä, 
joten niiden käyttöönotto on vaivatonta. Tästä johtuen ne ovat kuitenkin hei-
kosti muokattavissa ja joustamattomia. Hyvin harva verkkosovellus voidaan 
tuotteistaa niin pitkälle, että sen myyminen suoraan kaupan hyllyltä olisi yli-
päätään mahdollista. 
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Ammattilaissovellukset (professional applications): Ammattilaissovel-
lukset ovat monipuolisia ja hyvin muokattavissa, mutta niiden käyttöönoton 
apuna tarvitaan usein asiantuntijoiden apua. Ammattilaissovelluksia valmista-
vat tavallisesti isot ohjelmistoyhtiöt. 

Halvat sovellukset (low-cost applications): Halvat sovellukset ovat usein 
harrastelijoiden tai pienyritysten tekemiä. Niiden käyttäminen saattaa olla il-
maista yksityiskäyttäjille, mutta maksullista yrityksille. Myös shareware-malli 
on tyypillinen halvoille sovelluksille, joiden laatu ja monipuolisuus vaihtelee 
laidasta laitaan. 

Sovellusvuokraus (application service provision): Sovellusvuokraus (ASP, 
Application Service Provision) on kokonaisvaltainen palvelu, jossa asiakas saa 
käyttöönsä palvelun tarjoajan palvelimelle asennetut sovellukset ja voi käyttää 
niitä esimerkiksi kuukausiveloituksella. Palvelua tarjoava yritys vastaa myös 
sovellusten ylläpidosta. Sovellusvuokraus on varsin toimiva vaihtoehto, jos 
sovelluksen käyttöönotto tai ylläpito on erityisen työlästä. 

Avoimen lähdekoodin sovellukset (open source application): Avoimen 
lähdekoodin projekteihin voivat osallistua kaikki kiinnostuneet, mutta tavalli-
sesti menestyneimmät projektit ovat yritysten tai yhteisöjen hallinnoimia [Ris-
sanen et al., 2003]. Lähdekoodin julkaiseminen ja antaminen vapaaseen levityk-
seen tarkoittaa sitä, että sovelluksen käytöstä ei tarvitse maksaa mitään. Vas-
taavasti sovellusten käyttöönotto saattaa olla erittäin monimutkaista ja puut-
teellisesti ohjeistettua. Avoimen lähdekoodin sovellukset nähdään erityisen 
käyttökelpoisina varsinkin julkisella sektorilla, mutta viime vuosina niiden 
ympärille on kehittynyt myös palveluihin ja räätälöintiin perustuvaa liiketoi-
mintaa [Rissanen et al., 2003]. 

Räätälöidyt sovellukset (customized applications): Varteenotettava kei-
no toteuttaa suhteellisen vähällä vaivalla uusi sovellus on käyttää pohjana jo-
tain jo olemassa olevaa sovellusta tai yhdistää osia useista sovelluksista uudek-
si kokonaisuudeksi. Erityisesti vapaan lähdekoodin ohjelmistot tarjoavat hyvän 
perustan räätälöityjen sovellusten toteuttamiselle. 

Kokonaan itse tehdyt sovellukset (self-build applications): Tavallaan 
kaikki sovellukset ovat itse tehtyjä sovelluksia, mutta sovelluksen hankkijan 
näkökulmasta itse tehtävällä sovelluksella tarkoitetaan sovellusta, joka tehdään 
omaan käyttöön omin voimin tai teetetään mittatilaustyönä alusta loppuun 
saakka. 
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Kuva 19. Verkkosovellukset jaoteltuna tuotteistuksen määrän mukaan 

4.4. Verkkosovelluksen elinkaari 

Ohjelmistotuotannossa sovelluksen elinkaarella (application life cycle) tarkoite-
taan sovelluksen elinaikaa, joka alkaa sovelluksen kehittämisen aloittamisesta 
ja loppuu sovelluksen poistamiseen käytöstä [Haikala ja Märijärvi, 2002]. Elin-
kaarta kuvataan usein jollakin prosessimallilla (process model), kuten vesipu-
tousmallilla (waterfall model). evo-mallilla (evolutionary delivery), protoilumallilla 
(prototyping model) tai spiraalimallilla (spiral model). Prosessimallin avulla so-
velluksen elinkaari voidaan jakaa helpommin käsiteltäviin osiin ja käsitellä tar-
vittaessa vain jotakin tiettyä osaa. Erilaisia prosessimalleja ja niiden muunnel-
mia on useita, mutta yleensä malleista on erotettavissa ainakin määrittely-, 
suunnittelu- ja toteutusvaiheet [Haikala ja Märijärvi, 2002].  

 Tässä tutkimuksessa käytetään toteuttamisen apuna vesiputousmallia. To-
teutettavan sovelluksen tavoite oli hyvin selkeä alusta asti, joten vesiputous-
mallin jatkuvasti eteenpäin pyrkivä luonne sopi hyvin yhteen selkeän tavoit-
teellisuuden kanssa. Vesiputousmalli sopi myös prosessimalleista parhaiten 
tutkimuksen sekundaariongelman ratkaisemiseksi, sillä verkko-
osallistumissovellusten elinkaarimalli oli järkevintä rakentaa vesiputousmallin 
rinnalle, koska suurin osa muista ohjelmistokehityksen prosessimalleista poh-
jautuu vesiputousmalliin [Haikala ja Märijärvi, 2002]. Näin toteutettua mallia 
on toivottavasti tulevaisuudessa helpompi soveltaa muidenkin prosessimallien 
kanssa. 

 Vesiputousmallista on olemassa useita muunnoksia, jotka poikkeavat toi-
sistaan lähinnä vaiheiden määrään ja yksityiskohtaisuuden suhteen. Perusaja-
tuksena vesiputousmallissa on sovelluksen toteuttaminen sarjana vaiheita, jot-
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ka etenevät ennalta määritellyssä järjestyksessä. Kussakin vaiheessa tuotetut 
tuotokset, kuten suunnitteludokumentit, toimivat seuraavan vaiheen syötteinä.  
Tässä tutkimuksessa käytetään Haikalan ja Märijärven [2002, s. 36] versiota ve-
siputousmallista, jonka alkuun on lisätty ideavaihe ja loppuun hävittämisvaihe. 
Näin voidaan muodostaa erityisesti uuden innovaation elinkaarta paremmin 
kuvaava malli: 

1. Idea: Innovaatio lähtee liikkeelle ideasta, joka on toteutettavan sovel-
luksen ydinajatus. 

2. Esitutkimus: Vastaa kysymykseen miksi? Kartoitetaan ja asetetaan 
sovelluksen vaatimukset, joita kutsutaan usein myös asiakasvaati-
muksiksi. 

3. Määrittely: Vastaa kysymykseen mitä? Asiakasvaatimukset analy-
soidaan ja niiden perusteella määritellään sovelluksen ominaisuudet 
eli suoritetaan toiminnallinen määrittely. 

4. Suunnittelu: Vastaa kysymykseen miten? Määrittelyssä kuvattujen 
toimintojen toteutus suunnitellaan. Suunnittelu jaetaan usein arkki-
tehtuurisuunnitteluun ja moduulisuunnitteluun. 

5. Toteutus: Toteutetaan sovellus suunnitelman mukaisesti. 

6. Testaus: Testauksessa etsitään sovelluksesta virheitä. Sovellus voi-
daan jakaa testattaviin osiin, esimerkiksi integrointi, moduuli ja käy-
tettävyystestaukseen. 

7. Käyttöönotto: Sovellus viimeistellään ja tehdään tarvittavat asetukset 
ennen käyttöönottoa. Lopuksi sovellus otetaan käyttöön varsinaises-
sa toimintaympäristössään. 

8. Ylläpito: Sovelluksen käytön aikana ilmenneet ongelmat ja virheet 
korjataan sekä tarvittaessa muutetaan toimintoja tai lisätään uusia 
toimintoja. 

9. Hävittäminen: Järvinen ja Järvinen [2004] korostavat, että innovaati-
on elinkaaren loppuosa on myös oleellinen tutkimuskohde. Verkko-
sovelluksen tapauksessa innovaation hävittäminen voi tarkoittaa 
esimerkiksi vanhan sovelluksen kehittämistä eteenpäin tai vanhan 
sovelluksen käyttämistä uuden innovaation luomisen apuna. Vaihto-
ehtoisesti voidaan joutua toteamaan, että vanhalla sovelluksella ei ole 
enää käyttöä. 



 40 

  

���9�������� ��

��� ���������

���$����������

�����������

�������
��

?�������  �����

@��1 �������

���2��


A��!�	����� ����
 

Kuva 20. Tässä tutkimuksessa käytetty vesiputousmalli 

4.5. Laadukkaan verkkosovelluksen toteuttaminen 

Laadukkaan verkkosovelluksen toteuttaminen edellyttää projektilta toimivia 
suunnittelu- ja toteutusperiaatteita. Thomson ja Welling [2005, p. 507] kehotta-
vat kiinnittämään erityistä huomiota verkkosovellusprojekteissa mm. seuraa-
viin seikkoihin: 

��Ohjelmistotuotannon toteutusmallien hyödyntäminen 

��Projektin suunnittelu etukäteen 

��Ohjelmointikoodin uudelleenkäyttö 

��Helposti ylläpidettävä ohjelmakoodi 

��Sovelluksen eri versioiden hallinta 

��Sopivat toteutusvälineet 

��Dokumentointi 

��Ohjelmakoodin, asiasisällön ja ulkoasun muotoilun erottaminen toi-
sistaan 

��Ohjelmakoodin optimointi 
Tässä tutkimuksessa yritettiin ottaa huomioon edellä mainitut suunnittelu- ja 
toteutusperiaatteet, joiden laiminlyöminen aiheuttaa helposti verkkosovellus-
projektin epäonnistumisen. Lisäksi Coleman ja G�tze [2001, pp. 26-28] mainit-
sevat muutamia verkkosovelluksen käyttäjien kannalta oleellisia hyvän toteu-
tuksen tavoitteita, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota koko projektin ajan:  

��Saavutettavuus (accessibility): Sovelluksen käytön mahdollistami-
nen kaikille käyttäjäryhmille, myös erityisryhmille, joilla on voi olla 
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vaikeuksia sovelluksen hahmottamisessa, ymmärtämisessä, navi-
goinnissa tai vuorovaikutuksessa. Saavutettavuuteen liittyviä peri-
aatteita on koottu W3C:n (World Wide Web Consortium, W3C) Web 
Accessibility Iniative -hankkeessa (http://www.w3.org/WAI/). 

��Käytettävyys (usability): ISO 9241-11 -standardi määrittelee käytet-
tävyyden vaikuttavuudeksi, tehokkuudeksi ja tyytyväisyydeksi, jolla 
sovelluksen määritellyt käyttäjät saavuttavat määritellyt tavoitteet 
määritellyssä ympäristössä [ISO 9241-11, 2000]. Käytettävyyden 
huomioimiseksi suunnittelussa on olemassa useita erilaisia listoja, 
joista yksi käytetyimpiä on Jacob Nielsenin heuristisen arvioinnin 
kymmenen kohdan muistilista [Nielsen, 2005]. Hyvän käytettävyy-
den perusta verkkosovelluksia toteutettaessa saavutetaan usein pie-
nellä vaivalla noudattamalla merkkauskielten, kuten HTML:n stan-
dardeja W3C:n ohjeistuksen mukaisesti 
(http://www.w3.org/MarkUp/). Merkkauskielten standardien 
noudattaminen vaikuttaa usein myös saavutettavuuteen, turvallisuu-
teen ja luettavuuteen. 

��Luotettavuus (reliability): Verkkosovelluksen käytön on oltava luo-
tettavaa. Sovelluksella kerättäviä tietoja on säilytettävä luottamuksel-
lisina, joten tiedot on säilytettävä asianmukaisesti väärinkäytösten 
ulottumattomissa. 

��Turvallisuus ja todentaminen (security and authentication): Verk-
kosovelluksen on estettävä sovelluksen väärinkäyttö tai sovelluksen 
sabotointi. Todentaminen liittyy käyttäjien tunnistamiseen, esimer-
kiksi haluttaessa varmistaa, että vain tietyn kunnan asukkaat voivat 
käyttää verkkosovellusta.  

��Luettavuus ja selkeys (readability): Luettavuus liittyy sekä sovel-
luksen visuaaliseen ulkoasuun että sovelluksen asiasisällön selkeään 
esitystapaan. Vuorovaikutteisia verkkosovelluksia toteutettaessa on 
myös huomioitava, miten käyttäjien lisäämät merkinnät ja kommen-
tit vaikuttavat verkkosovelluksen luettavuuteen ja selkeyteen. Luet-
tavuus ja selkeys liittyvätkin läheisesti myös sisällön ylläpitoon. 

��Ajankohtaisuus ja kattavuus (current and comprehensive): Verkko-
sovelluksen sisällön on oltava ajankohtaista ja kattavaa. Jos verkko-
sovelluksen sisältöä ei enää päivitetä, sovellusta ei ylläpidetä tai 
käyttöä ei valvota, verkkosovellus on asianmukaisesti poistettava 
käytöstä. 
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Edellä esitettyihin suunnittelu- ja toteutusperiaatteisiin ja hyvän toteutuksen 
tavoitteisiin sekä niiden noudattamiseen palataan tarkemmin kohdassa viisi, 
jossa käydään vaiheittain läpi, miten tutkimuksen primääriongelman ratkaise-
va verkko-osallistumissovellus toteutettiin.  

Lisäksi Suomessa julkishallinto on tuottanut omat suosituksensa laaduk-
kaiden verkkopalveluiden suunnittelun ja toteuttamisen periaatteista, joita voi-
daan soveltaa osin myös julkishallinnon käyttöön suunniteltuihin verkkosovel-
luksiin [JUHTA, 2005 ja Valtiovarainministeriö, 2004]. Ohjeistuksista verkkoso-
vellusten suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvät osat koskevat erityisesti tek-
nistä ja toiminnallista toteutusta, ulkoasun ja toiminnallisuuden suunnittelua, 
turvallisuuden ja toiminnallisuuden varmistamista sekä lainsäädännön huomi-
oimista. Teknisen ja toiminnallisen toteutuksen pääpaino on käyttäjäkeskeisen 
lähestymistavan huomioimisessa ja kaikille kansalaisille tasapainoisesti koh-
dennetussa käytettävyydessä ja saatavuudessa. Ulkoasun ja toiminnallisuuden 
suunnittelussa tärkeitä seikkoja ovat käytön yleinen helppous ja selkeys, raken-
teen ja ilmaisun viestinnällisyys, visuaalisten seikkojen huomioiminen myös 
erityisryhmien näkökulmasta, toimintojen riittävä nopeus ja käyttäjän tekemien 
virheiden ehkäiseminen. Turvallisuuden ja toimivuuden varmistamisessa oleel-
lista on sovelluksen ajaminen turvallisessa palvelinympäristössä, verkkosovel-
luksen mahdollisten käyttöoikeuksien hallinta sekä sovelluksen avulla kerättä-
vien tietojen luottamuksellisuudesta ja eheydestä huolehtiminen. Lisäksi on 
otettava huomioon verkkosovellusten toteuttamiseen vaikuttava lainsäädäntö, 
jota käydään tarkemmin läpi seuraavassa kohdassa. Julkishallinnon suositukset 
huomioitiin verkkosovellusta toteutettaessa ja niitä käytettiin tarkistuslistoina 
sovelluksen suunnitteluvaiheessa. 

4.6. Verkkosovellukset ja lainsäädäntö 

Verkkosovelluksia toteutettaessa täytyy ottaa huomioon lainsäädännön asetta-
mat rajoitukset. Suomessa erityisesti henkilötietolaissa (523/1999) säädetty yk-
sityisyyden suojan huomioiminen unohtuu usein verkkosovellusten toteuttajil-
ta. Henkilötietolain mukaan verkkosovelluksen käyttäjiltä ei pidä vaatia tunnis-
tautumista, eikä käyttäjiä pidä rekisteröidä teknisin keinoin, ellei rekisteröinnil-
le ole painavia syistä. Verkkosovelluksen käyttäjät voivat halutessaan antaa 
itsestään tietoja, jos he itse kokevat tarpeelliseksi esiintyä omalla nimellään. Jos 
tunnistautuminen tai rekisteröityminen on pakollista, on kerätyistä tiedoista 
ilmoitettava henkilötietolain 10 §:n mukaisella rekisteriselosteella, jonka on ol-
tava jokaisen sovelluksen käyttäjän saatavilla. Käyttäjillä tulee myös olla mah-
dollisuus tarkistaa ja korjata omat tietonsa. Jos verkkosovelluksen yhteydessä 
kerätään muita seurantatietoja esimerkiksi osallistumisen tilastointia varten, 
verkkosovelluksesta on selkeästi käytävä ilmi mihin tietoja käytetään ja kuinka 
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niitä käsitellään. Lisäksi sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) rajoittaa 
evästeiden (cookie) tai muiden sovelluksen käyttöä kuvaavien tietojen tallenta-
mista ja käyttöä. Evästeiden käyttö on sallittua vain, jos sovelluksessa on selke-
ästi kerrottu evästeiden käytöstä ja niiden käyttötarkoituksesta. Käyttäjän on 
myös voitava kieltää evästeen tai muun vastaavan tunnisteen tallentaminen 
omalle päätelaitteelleen. Oikein käytettyinä harmittomia evästeitä käytetään 
edelleen usein aivan turhaan käyttäjän istunnon tunnistamiseen, sillä useim-
missa tapauksissa istunnon tiedot on mahdollista tallentaa palvelimelle käyttä-
jän oman päätelaitteen sijaan vain siksi aikaa, kun käyttäjä todella käyttää so-
vellusta. 
 Julkishallinnon käyttöön toteutettavissa verkkosovelluksissa yksityisyy-
den suoja täytyy ottaa huomioon erityisen tarkasti. Lisäksi julkishallinnon 
verkkosovellusten on otettava lain mukaan huomioon hyvän hallinnon edelly-
tykset, käyttäjien kielelliset oikeudet ja tietoturvallisuus. Hyvän hallinnon peri-
aatteiden mukaisesti laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 
(12/2003) edellyttää, että viranomaisen on pyrittävä käyttämään asiakkaan 
kannalta teknisesti mahdollisimman yhteensopivia ja helppokäyttöisiä laitteis-
toja ja ohjelmistoja. Esimerkiksi verkkosovellusten tulee siis olla mahdollisim-
man selainriippumattomia, eikä sovellusten käytön tulisi edellyttää monimut-
kaisten selaimen lisäosien asentamista. Kielelliset oikeudet koskevat lähinnä 
sähköistä asiointia, eikä niinkään osallistumista, mutta silti myös verkko-
osallistumissovellusten suunnittelussa on hyvä varautua monikielisyyden tu-
kemiseen. Tietoturvallisuuteen ja tietojen asianmukaiseen suojaamiseen on 
kiinnitettävä huomiota viranomaistoiminnan julkisuudesta säädetyn lain 
(621/1999) ja henkilötietolain mukaisesti rajoittamalla tietojen käyttö vain 
asianmukaiseen käyttötarkoitukseen sekä suojaamalla tiedot ulkopuolisilta. 

5. Verkko-osallistumissovelluksen toteuttaminen 

5.1. Idea 

Tutkimus sai alkunsa kesällä 2004 toteutetusta osallistumishankkeesta, jossa 
toteutettiin interaktiivinen verkkosivusto Tampereen ja Lempäälään yhteisen 
Vuoreksen alueen keskustan suunnittelusta järjestetylle arkkitehtikilpailulle. 
Arkkitehtikilpailun verkkosivuilla esiteltiin kilpailuehdotukset ja annettiin kun-
talaisille mahdollisuus tutustua ehdotuksiin sekä laittaa ehdotukset parem-
muusjärjestykseen. Lisäksi ehdotuksia oli mahdollista kommentoida ja lukea 
muiden jättämiä kommentteja. Toteutus oli toimiva ja kannusti kuntalaisia osal-
listumaan, mutta alkuperäinen idea verkko-osallistumisesta oli huomattavasti 
toteutunutta innovatiivisempi. 
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Alun perin tutkija Jarkko Bamberg [2004] Tampereen yliopistolta ehdotti, 
että kaikki halukkaat voisivat arvioida arkkitehtikilpailun ehdotuksia uuden 
toteutusta vailla olevan verkkosovelluksen avulla, jonka idea oli lainattu Tek-
nillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston Minun Maunulani -pelistä [Minun 
Maunulani, 2005].  Pelin ideana on sijoittaa erilaisia symboleja ja kommentteja 
alueesta otetun ilmakuvan päälle. Pelin tekninen toteutus on nykypäivän vaa-
timuksiin nähden hieman kankea, mutta idea on edelleen erittäin toimiva. Vas-
taavalla idealla on toteutettu myös saman työryhmän toimesta Pihlajiston seik-
kailumetsän suunnittelupeli [Pihlajiston seikkailumetsän suunnittelupeli, 2005]. 
Myös maailmalla vastaavaa ideaa on hyödynnetty mm. Yhdysvalloissa, Isossa-
Britanniassa ja Saksassa [Blaschke et al., 2005]. Esimerkiksi useissa yhteyksissä 
palkittu HeraldNetin Waterfront Renaissance -projekti on mainitsemisen arvoi-
nen, vaikka valitettavasti projektia ei ole juurikaan dokumentoitu, eikä toteutet-
tua verkkosovellusta ole ilmeisesti kehitetty enää eteenpäin [HeraldNet, 2005]. 
Yksi parhaiten dokumentoiduista projekteista on Chicagon Pilsenin alueen uu-
distamis- ja kehittämishanke, jonka on toteuttanut Illinoisin yliopisto vuonna 
1998 [Al-Kodmany, 2001]. Pilsenin projektin aikana toteutettiin kaksi karttapoh-
jaista verkkosovellusta, joiden avulla alueen asukkaat pääsivät kommentoi-
maan ruutuihin jaettua aluetta siitä otettujen ilmakuvien pohjalta. Ruudukon 
vuoksi merkintöjä ei kuitenkaan voinut sijoittaa mihin tahansa, vaan kommen-
tit koskivat aina yhtä kokonaista ilmakuvaa kerralla. 

 

Kuva 21. Minun Maunulani -peli [Minun Maunulani, 2005] 

 Bambergin [2004] ideoima sovellus poikkesi myös karttapohjaisista GIS-
sovelluksista siinä, että sovelluksella olisi pystyttävä kommentoimaan kartta-
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pohjaisten suunnitelmien lisäksi mitä tahansa suunnitelmia, kuten digitoituja 
havainnekuvia. Kesällä 2004 toteutettavaksi ajateltu sovellus jäi hyvästä ideasta 
huolimatta suunnitelman asteelle, koska teknisestä toteutuksesta ei ollut riittä-
viä suunnitelmia, joten työmäärä arvioitiin liian suureksi käytettävissä olevaan 
aikaan verrattuna. Idea jäi kuitenkin hautumaan ja nousi uudelleen pintaan 
syksyllä 2004 pohtiessani pro gradu -tutkielman aihetta.  

Ennen uuden verkko-osallistumissovelluksen suunnittelu- ja toteutuspro-
sessin aloittamista on selvitettävä verkko-osallistumisen lähtökohdat, joihin 
verkko-osallistumissovelluksen on sovittava. Lähtökohdat on esitelty tutki-
muksen luvussa kolme: 

��Lainsäädännön edellytykset osallistumiselle (kohta 3.3.) 

��Suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin vaihe (kohta 3.1.) 

��Osallistumisen taso (kohta 3.4.) 

��Vuorovaikutusosapuolet (kohta 3.5.) 
Bambergin [2004] arkkitehtuurikilpailun ehdotusten arviointia varten 
ideoimasta verkkosovelluksesta poiketen tässä tutkimuksessa toteutettua sovel-
lusta oli alusta alkaen tarkoitus hyödyntää hyvin vaihtelevissa tilanteissa erityi-
sesti maankäytön, kaavoituksen ja rakentamisen suunnittelun apuna. Näin ol-
len sovellus tukisi osallistumista maankäyttö- ja rakennuslaissa esiteltyjen vel-
voitteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Verkkosovelluksella tavoiteltava osallis-
tuminen kohdistuu kuvassa 4 (kohta 3.1.) esitellyn suunnittelu- ja päätöksente-
koprosessin vaiheisiin kaksi ja kolme, jotka ovat lähtökohtien asettaminen ja 
valmistelu. Ne ovat maankäytön- ja rakentamisen kannalta oleellisimmat 
suunnitteluvaiheet, sillä mahdollistamalla osallistuminen jo suunnittelun alku-
vaiheessa vähennetään merkittävästi sovittamattomia mielipide-eroja prosessin 
myöhemmissä vaiheissa. 

Kuvassa 6 (kohta 3.4.) esitellyistä osallistumisen tasoista tutkimuksessa 
käsiteltävä verkkosovellus liittyy suoraan konsultointiin, jossa periaatteena on, 
että kunta kysyy ja kuntalaiset vastaavat. Kyse ei ole aidosta vuorovaikutukses-
ta, vaikka verkkosovelluksella yritetään myös herättää keskustelua. Keskustelu 
on lähinnä kuntalaisten välistä eli paikallista verkkodemokratiaa edistävää kes-
kustelua, johon kunnan asiantuntijat ja luottamushenkilöt voivat toki osallistua, 
mutta osallistumista ei kuitenkaan edellytetä. Varsinaisen osallistumisen lisäksi 
sovelluksella tiedotetaan suunnittelun kohteena olevasta asiasta ja sen edisty-
misestä, joten siinä mielessä verkkosovellus toimii myös informaation jakami-
seen apuna. Tärkein tavoite on, että sovelluksen avulla tapahtuvalla osallistu-
misella voitaisiin löytää kaikkia osapuolia tyydyttävä kompromissi suunnitte-
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lun kohteena olevaan asiaan siten, että mahdollisimman monella osallisella olisi 
tilaisuus vaikuttaa toteutettavaan suunnitelmaan.  
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Kuva 22. Tässä tutkimuksessa toteutetun verkko-osallistumissovelluksen läh-
tökohdat 

Tyypillisimmät verkko-osallistumisen menetelmät on sijoitettu kuvaan 12 
(kohta 3.7), josta nähdään, mitkä menetelmät sopivat parhaiten suunnittelu- ja 
päätöksentekovaiheisiin lähtökohtien asettaminen ja valmistelu, kun osallistu-
misen taso on konsultointia. Sopivimmat menetelmät verkko-osallistumisen 
lähtökohtien perusteella ovat verkkoraati, verkkokonsultointi, verkkojuttelu- ja 
keskustelu, erilaiset yhteydenotot ja kysymykset sekä verkkopelit. Menetelmiin 
tarkemmin tutustumalla selvisi, että osallistumisen lähtökohdat sopivat parhai-
ten verkkokonsultointiin, jossa kuntalaisille annetaan esimerkiksi mahdollisuus 
kommentoida kunnan asiantuntijoiden laatimaa suunnitelmaa, vertailla suun-
nitelmia tai antaa ehdotuksia uuden suunnitelman pohjaksi.  Kunnan suunnit-
telu- ja päätöksentekoprosessissa verkkokonsultointia käytetään tavallisesti 
suunnitelman lähtökohtien asettamiseksi tai valmistelun apuna. 

5.2. Esitutkimus 

Valittu verkko-osallistumisen menetelmä eli tässä tapauksessa verkkokonsul-
tointi oli tarkoitus toteuttaa välineellä, joka mahdollistaisi alkuperäisen idean 
mukaisesti perinteistä seinätaulutekniikkaa hyödyntävän verkko-
osallistumisen toteuttamisen.  Tarvittiin siis verkko-osallistumisen väline, jolla 
voitaisiin jäljitellä seinälle levitettyä kuvaa sekä kuvaan kiinnitettäviä eri värisiä 
nastoja ja paperilappuja kommentteineen. 
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Kuva 23. Uuden verkko-osallistumisvälineen idea 

Esitutkimuksen aluksi tehtiin alustava kartoitus aikaisemmin toteutetuista 
ideaa muistuttavista sovelluksista. Kartoituksen perusteella voitiin todeta, että 
vaikka jossain määrin vastaavia sovelluksia olikin toteutettu, kaikkiin sovelluk-
siin liittyi omat ongelmansa erityisesti sovellusten uudelleenkäytön kannalta. 
Olemassa olevat sovellukset olivat pääsääntöisesti joko ainutkertaisia osallis-
tumiskokeiluja tai teknisesti erittäin raskaita ja kalliita GIS-sovelluksia. Mukau-
tuvalle ja teknisesti vähemmän vaativalle verkkosovellukselle oli selvästi ole-
massa tilaus. Ainoastaan suomalaista alkuperää oleva Feasy-sovellus muistutti 
yleiskäyttöisyydeltään tässä tutkimuksessa tavoiteltua sovellusta [Feasy, 2005]. 
Muuten hyvin toimivan Feasyn suurin heikkous on sovelluksen toteuttamiseen 
käytetty Flash-tekniikka, jonka vuoksi Feasyn käyttäjien täytyy asentaa se-
laimeensa Macromedia Flash Player -lisäosa. Tämä rajoittaa sovelluksen hyö-
dyntämistä esimerkiksi monilla työpaikoilla, joissa käyttäjät eivät pysty käyttö-
oikeuksien rajoitusten vuoksi asentamaan itse uusia ohjelmia tietokoneelleen. 
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Kuva 24. Kuva- ja tekstidokumenttien arviointiin soveltuva Feasy-
verkkosovellus [Feasy, 2005] 

Esitutkimuksen aikana yritetään tavallisesti selvittää asiakkaan sovelluk-
selle asettamat vaatimukset, mutta ongelmana oli, ettei tutkimuksessa toteute-
tulla sovelluksella oikeastaan ollut vielä tässä vaiheessa tilaajaa, jolta asiakas-
vaatimuksia olisi voinut kysyä. Siksi sovelluksen asiakasvaatimukset muodos-
tettiin osittain Bambergin [2004] arkkitehtikilpailusovelluksen suunnitelman 
vaatimuksista ja osittain oli vain kuviteltava, mitä sovelluksen mahdollinen 
tilaaja haluaisi sovellukselta.  
 Bambergin [2004] ehdotuksen keskeisimmät vaatimukset olivat sovelluk-
sen vaivaton käyttö internetin välityksellä ja sen mahdollistama vuorovaikut-
teisuus sekä sovelluksen selkeys ja helppokäyttöisyys. Sovelluksen käytön oli 
oltava mahdollista vanhoillakin tietokoneilla ja eri web-selaimien eri versioilla 
ilman, että selaimeen tarvitsee ladata erillisiä lisäosia tai muuttaa selaimen ole-
tusasetuksia, sillä sovellus olisi suunnattu aivan tavallisille kuntalaisille, joiden 
tietotekniset tiedot ja taidot vaihtelevat laidasta laitaan. Lisäksi sovelluksen oli 
toimittava hitaillakin internetyhteyksillä sujuvasti. Kaiken kaikkiaan sovelluk-
sen käytön tuli olla niin vaivatonta, että jos käyttäjä on joskus osallistunut sei-
nätaulutekniikalla toteutettuun tilaisuuteen, hän osaa myös käyttää verkkoso-
vellusta ilman ohjeiden lukemista. Sovelluksen käyttäjiä olisi kannustettava 
vuorovaikutteisuuteen tekemällä kommenteista julkisia, jolloin käyttäjillä olisi 
oltava mahdollisuus kommentoida kaikkia symboleja ja kommentteja. 
 Tämän tutkimuksen yhteydessä asiakasvaatimuksiksi lisättiin edellä lue-
teltujen lisäksi erityisesti sovelluksen yleiskäyttöisyys. Bambergin [2004] hah-
mottelema sovellus oli suunnattu vain arkkitehtuurikilpailun ehdotusten arvi-
ointiin, mutta nyt toteutettua sovellusta on pystyttävä hyödyntämään paljon 
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laajemmin. Yleiskäyttöisyydelle ei asetettu rajoja, vaan sovelluksen tuli olla 
hyödynnettävissä mihin tahansa osallistumistilanteeseen, jossa seinätaulutek-
niikka olisi perinteisessä mielessä mahdollista käyttää. Sovelluksen tuli yleis-
käyttöisyyden vuoksi olla myös helposti ja nopeasti muokattavissa. Lisäksi so-
velluksesta olisi nähtävä reaaliaikaisesti osallistumistilanne eli osallistuneiden 
lukumäärä, merkittyjen symboleiden lukumäärät ja osallistujien taustatiedot. 

 Sovelluksesta kaavailtiin alustavasti kaupallista tuotetta, jonka toteutuk-
sessa olisi otettava huomioon valmiudet hyödyntää sovellusta tulevaisuudessa 
osana ASP-liiketoimintaa. ASP-liiketoimintaan sopivalta sovellukselta on edel-
lytettävä kohtuullista sovelluksen tuotteistamista. Sovelluksen käyttöönotto ja 
käyttäminen on tehtävä asiakkaille mahdollisimman sujuvaksi, mutta sovelluk-
sen asentamisen tai ylläpidon ei tarvitse olla erityisen vaivatonta, koska sovel-
lusta käytetään ASP-palveluntarjoajan palvelimelta. ASP-liiketoiminta sopii 
hyvin juuri verkkokonsultointisovelluksiin, koska verkkokonsultoinnissa sovel-
luksen tilaaja, esimerkiksi kunta, toimii kysymysten asettajana eikä välttämättä 
edes osallistu aktiivisesti pääasiassa kuntalaisten keskenään käymään keskuste-
luun. Tällöin sovelluksen ylläpito on helpompi jättää osaavan ASP-palvelun 
tarjoajan vastuulle ja keskittyä oleelliseen eli osallistujien vastausten analysoi-
miseen. 
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Kuva 25. Tutkimuksessa toteutetun verkko-osallistumissovelluksen asiakasvaa-
timukset 

5.3. Määrittely 

Esitutkimusvaiheen asiakasvaatimuksia määriteltäessä selvisi, että asiakasvaa-
timukset täyttävää verkkosovellusta ei ollut olemassa, joten sovellus olisi toteu-
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tettava alusta loppuun asti itse tai vaihtoehtoisesti etsittävä jostain sovelluksen 
toteuttamisen pohjaksi räätälöitävä runko. 

Tässä tutkimuksessa suoritetun määrittelyn avuksi otettiin Machintoshin 
[2003, pp. 51-52] verkkokonsultointipalvelun suunnittelumalli, joka on kuvattu 
tiivistetysti kuvassa 26. 
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Kuva 26. Verkkokonsultointipalvelun suunnittelumalli [Muokattu: Macintosh, 
2003, pp. 51-52] 

Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan käsitellä kokonaista verkkokonsultaatiopal-
velua, vaan päähuomio on perinteistä seinätaulutekniikkaa muistuttavassa 
verkko-osallistumisen välineessä, jota voidaan sellaisenaan hyödyntää myös 
verkkokonsultoinnissa. Macintoshin suunnittelumallin avulla on helpompi 
ymmärtää, mitä muita toimintoja verkko-osallistumisvälineen lisäksi kokonai-
nen verkkopalvelu tyypillisesti pitää sisällään. Pelkkä yksittäinen verkkosovel-
lus ei vielä takaa onnistunutta verkkopalvelua, vaan verkkosovelluksen tai so-
vellusten on liityttävä saumattomasti muuhun palvelukokonaisuuteen. 

 Tavallisesti sovelluksen määrittelyvaiheessa kuvataan sovelluksen toi-
minnot, toteutukselle asetettavat ei-toiminnalliset vaatimukset ja rajoitukset 
[Haikala ja Märijärvi, 2002]. Samaa kaavaa noudatettiin myös tässä tutkimuk-
sessa. Toimintoihin kuuluvat sovelluksen ominaisuudet, käyttöliittymä ja kom-
munikointi muiden järjestelmien kanssa. Sovelluksen ominaisuudet ja käyttö-
liittymän linjaukset määriteltiin Bambergin [2004] tekemän suunnitteludoku-
mentin pohjalta, mutta yksityiskohdat jouduttiin miettimään juuri tässä tutki-
muksessa toteutettua sovellusta silmällä pitäen. Ominaisuuksien ja käyttöliit-
tymän määrittelyn aluksi kartoitettiin sovelluksen käyttäjät ja käyttötilanteet, 
joista siirryttiin käyttötilanteiden ja käyttöliittymän kuvaamiseen. 

Verkkosovelluksen käytöllä tarkoitetaan sovelluksen avulla tapahtuvaa 
osallistumista tai sovelluksen ylläpitoa. Pääasiallisiksi osallistujiksi määriteltiin 
verkko-osallistumisen lähtökohtien kartoituksen mukaisesti kunnan asukkaat. 
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Muita osallistujia ovat kysymyksenasettajina toimivat kunnan asiantuntijat, 
kunnan päätöksentekijät ja mahdollisesti kunnan ulkopuoliset asukkaat. Sovel-
luksen ylläpitäjiä ovat osallistumisesta vastaavat kunnan asiantuntijat sekä 
verkkosovellusta ASP-liiketoimintana vuokraava palveluntarjoaja. Kunnan asi-
antuntijat vastaavat osallistumisen seurannasta ja ASP-palveluntarjoaja sovel-
luksen käyttöönotosta ja teknisestä ylläpidosta. Sekä osallistujille että ylläpitäjil-
le määriteltiin kaksi erilaista käyttötilannetta, jotka on selvitetty ja numeroitu 
kuvassa 27. 
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Kuva 27. Määritellyn verkkosovelluksen käyttäjät ja käyttötilanteet 

Käyttötilanteen 1. mukaisesti kuvassa 28 on hahmoteltu sovelluksen pe-
rusnäkymä, jossa osallistuja voi lisätä symbolin kuvaan ja kirjoittaa kommentin. 
Osallistujan lisäämät symbolit jäävät kuvaan näkyviin siten, että osallistuja nä-
kee myös kaikki aikaisemmin saman istunnon aikana merkitsemänsä symbolit. 
Symbolit voivat olla mitä tahansa kuvia ja symboleiden määrä voi vaihdella. 
Lisäksi symbolin merkitsemisen yhteydessä pitää olla mahdollisuus kysyä osal-
listujalta taustatietoja, kuten ikä ja sukupuoli, joiden avulla merkinnöistä voi-
daan saada enemmän irti osallistumisen tuloksia analysoitaessa. Taustatietojen 
keräämisessä on otettava huomioon henkilötietolain mukainen selkeä kerätty-
jen tietojen käytöstä tiedottaminen. 
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Kuva 28. Sovelluksen käyttöliittymä: uuden symbolin merkintä ja kommentin 
kirjoittaminen [Muokattu: Bamberg, 2004] 

Käyttötilanteen 2. mukaisesti kuvassa 29 on toinen hahmotelma käyttöliit-
tymästä, jossa osallistuja voi hakea muiden osallistujien kuvaan merkitsemät 
symbolit ja niihin liittyvät kommentit. Hakutoiminnolla kuvaan voidaan hakea 
kaikki symbolit tai vain yksi symbolityypeistä, esimerkiksi kaikki plus-
symbolit. Haun tuloksena kuvassa olevaa symbolia napsauttamalla saadaan 
esille symboliin liittyvä kommentti. Kommenttiin on mahdollista vastata omal-
la kommentilla. Tavoitteena on keskustelun synnyttäminen ja sitä kautta kon-
sultaation aktiivisuuden ja vuorovaikutteisuuden lisääminen kohti aktiivista 
vuorovaikutusta. Symbolin merkinneen osallistujan taustatietoja ei tie-
tosuojasyistä kerrota muille osallistujille. 
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Kuva 29. Sovelluksen käyttöliittymä: muiden osallistujien merkitsemien sym-
bolien tarkastelu ja kommentointi [Muokattu: Bamberg, 2004] 
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 Käyttötilanteiden 3. ja 4. mukaisesti sovelluksella tulee olla käyttäjätun-
nuksella ja salasanalla suojattu ylläpitoalue, jossa verkkokonsultoinnista vas-
taavat henkilöt voivat tarkastella osallistumisen tilastoja ja osallistujien tausta-
tietoja. Tilastot muodostetaan reaaliaikaisesti graafisena esityksenä. Lisäksi yl-
läpitoalueelle on oltava laajennettu haku, jolla voi hakea kuvaan merkittyjä 
symboleja osallistujien taustatietojen perusteella. Esimerkiksi olisi mahdollista 
hakea vain miesten merkitsemät symbolit. Ulkoasultaan käyttötilanne 4. vastaa 
käyttötilannetta 2. laajempia hakuehtoja lukuun ottamatta. Sovelluksen käyt-
töönoton asetuksia ei liitetä verkkosovelluksen ylläpitoalueeseen, joten ne jää-
vät ASP-palveluntarjoajan tehtäväksi suoraan tekstitiedostoon, josta sovellus 
osaa hakea asetukset. 

Muiden järjestelmien kanssa kommunikointi jätettiin aluksi kokonaan 
määrittelemättä, sillä määrittelyvaiheessa näytti siltä, että toteutettava sovellus 
olisi täysin itsenäinen sovellus. Alkuvaiheessa vaikutti siltä, että sovellus myös 
toteutettaisiin itse alusta loppuun, jolloin kommunikointia muiden verkkoso-
vellusten kanssa ei olisi tarvittu ollenkaan. Myöhemmin yhteydet muihin järjes-
telmiin oli määriteltävä, kun kävi selväksi, että verkkosovellusta ei toteutettai-
sikaan kokonaan itse, vaan sen pohjana käytettäisiin avoimen lähdekoodin Eto-
mite-sisällönhallintajärjestelmää (http://www.etomite.org). Miten tähän rat-
kaisuun päädyttiin, selviää tarkemmin sovelluksen suunnittelusta kertovassa 
kohdassa. Etomite-sisällönhallintajärjestelmän kanssa kommunikointi määritel-
tiin toteutettavaksi sisällönhallintajärjestelmän oman ohjelmointirajapinnan 
kautta, jonka avulla tässä tutkimuksessa toteutettu verkkosovellus voitiin liittää 
osaksi laajempaa sisällönhallintajärjestelmää [Etomite API, 2005]. 
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 Kuva 30. Verkko-osallistumissovelluksen kommunikointi Etomite-
sisällönhallintajärjestelmän kanssa [Muokattu: Etomite API, 2005] 

Sovelluksen ei-toiminnalliset vaatimukset liittyivät yhtäaikaisien käyttäji-
en määrään ja yleiseen toimintanopeuteen sekä tiedonsiirtotarpeeseen. Sovel-
luksen täytyy pystyä käsittelemään useita yhtäaikaisia käyttäjiä. Arvioitiin, että 
sovelluksen olisi toimittava täysin sujuvasti vähintään sadalla yhtäaikaisella 
käyttäjällä. Aikaisemmin Tampereen kaupungille toteutetuista osallistumispro-
jekteista saatujen omien kokemusten perusteella sata yhtäaikaista käyttäjää olisi 
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reilusti yli tavanomaisen tarpeen, mutta toisaalta sovelluksen saadessa julki-
suutta, se saattaisi tuoda sovelluksen pariin nopeasti odottamattoman paljon 
uusia käyttäjiä. Toimintanopeuteen vaikuttaa oleellisesti yhtäaikaisten käyttäji-
en määrän lisäksi web-palvelimen ja tietokannan suoritusteho, joihin voidaan 
vaikuttaa parhaiten ajamalla sovellusta riittävän tehokkaalla laitteistolla. 
 Sovelluksen määrittelyn merkittävin rajoitus koski toteutustekniikkaa. 
Verkkosovelluksia on mahdollista toteuttaa useilla erilaisilla skriptikielillä. To-
teutuskieli vaikuttaa oleellisesti myös web-palvelimen valintaan ja jossain mää-
rin tietokannan valintaan. Määrittelyvaiheessa ei vielä ratkaistu käytettävää 
toteutustekniikkaa, mutta mahdolliset vaihtoehdot rajattiin kuvassa 18 (kohta 
4.2) esitettyihin vaihtoehtoihin. 

5.4. Suunnittelu 

Ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista valittiin määrittelyvaiheessa raja-
tusta joukosta verkkosovelluksen toteuttamiseen sopiva tekniikka eli merkka-
us- tai skriptikieli, web-palvelin ja tietokanta. Toteutustekniikan tärkeimmät 
valintakriteerit olivat edullisuus, joustavuus, yleisyys, helppokäyttöisyys ja 
oma osaaminen. Kriteerien perusteella valinta kohdistui hyvin yleisesti verkko-
sovelluksien toteuttamisessa käytettyyn LAMP-kokonaisuuteen (Linux, 
Apache, MySQL, PHP). LAMP muodostuu seuraavista tekniikoista: 

��Linux: Linux on avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä, joka on erit-
täin käytetty web-palvelinkäytössä. Myös muita käyttöjärjestelmiä, 
kuten Windowsia voidaan käyttää muiden LAMP-kokonaisuuteen 
kuuluvien tekniikoiden kanssa, joten Linuxin käyttö ei ole pakollista. 

��Apache: Apache on avoimen lähdekoodin web-palvelin, joka on yksi 
yleisimmistä web-palvelimista. Sillä on laaja käyttäjäkunta, joka ta-
kaa turvallisuuden kannalta kriittiset tietoturvapäivitykset hyvin no-
peasti. 

��MySQL: MySQL on avoimen lähdekoodin relaatiotietokanta, joka 
toimii mainiosti yhteistyössä PHP-skriptikielen kanssa. MySQL-
tietokantaa pidetään melko kevyenä tietokantana esimerkiksi kaupal-
liseen Oracleen verrattuna, joten siinäkin mielessä se sopii hyvin ke-
vyiden verkkosovellusten kanssa käytettäväksi. 

��PHP: PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) on avoimen lähdekoodin 
skriptikieli, jonka käyttö on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti 
myös kaupallisissa verkkosovelluksissa [PHP usage stats, 2005]. PHP 
on erityisen suosittu harrastelijoiden keskuudessa, sillä se on helppo 
asentaa ja joustava käyttää. Lisäksi PHP on helppotajuisesti ja katta-
vasti dokumentoitu. PHP:lla voidaan tuottaa dynaamisia verkkosivu-
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ja, jotka näyttävät käyttäjän näkökulmasta aivan tavallisilta 
(X)HTML-merkkauskielellä toteutetuilta verkkosivuilta. 

Julkishallinnon käyttöön tulevan verkkosovelluksen toteuttamiseksi 
LAMP-kokonaisuus sopii erityisen hyvin, sillä tekniikat ovat maksuttomia, ke-
vyitä ja avoimesta lähdekoodista johtuen niiden tekniset ratkaisut ovat lä-
pinäkyviä. LAMP-kokonaisuudella on myös laaja käyttäjäkunta, jonka vuoksi 
tietoturva on hyvässä kunnossa. Myös LAMP-kokonaisuutta tukevia ohjeita 
sekä apuohjelmia toteutuksen ja ylläpidon avuksi on runsaasti saatavilla. 
LAMP-kokonaisuuden lisäksi verkkosovelluksen ulkoasun muotoiluun suunni-
teltiin käytettäväksi CSS-tyyliohjeita, joiden avulla sovelluksen ulkoasun muo-
toilu voidaan erottaa muusta kokonaisuudesta. Ulkoasun viimeistelyyn, kuten 
laatikkoelementtien reunojen pyöristämiseen, suunniteltiin käytettäväksi Ja-
vascriptiä, jota ilmankin verkkosivujen tosin olisi toimittava täysin normaalisti. 
 Suunnittelun alkuvaiheessa kävi ilmi, että sovelluksen toimintalogiikka ja 
sisällön kuvaaminen olisi järkevää erottaa toisistaan, jotta sovellus olisi mah-
dollisimman helposti muokattavissa mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin. Li-
säksi toimintalogiikan ja sisällön erottaminen helpottaisi myös sovelluksen 
suunnittelua, toteuttamista ja ylläpitoa [Thomson & Welling, 2005, p. 518]. Siksi 
verkkosovelluksen pohjaksi alettiin etsiä LAMP-kokonaisuutta tukevaa sopi-
vasti räätälöitävää avoimen lähdekoodin verkkosovellusta tai verkkosovellus-
ten toteuttamisen apuna käytettävää mallipohjajärjestelmää (template system), 
jonka tarkoituksena on nimenomaan sovelluksen toimintalogiikan ja sisällön 
erottaminen toisistaan. Kolmantena vaihtoehtona oli hyödyntää kevyttä sisäl-
lönhallintajärjestelmää. Jo esitutkimuksessa tehty kartoitus vastaavista verkko-
sovelluksista ei tuottanut tulosta, joten vaihtoehdoiksi jäi mallipohjajärjestel-
män, kuten Smartyn (http://smarty.php.net/) tai kevyen sisällönhallintajärjes-
telmän käyttäminen toteutuksen apuna.  

 

Kuva 31. Etomite-sisällönhallintajärjestelmä 
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Valinta kohdistui LAMP-kokonaisuuden periaatteita hyvin tukevaan 
avoimen lähdekoodin Etomite-sisällönhallintajärjestelmään, joka yhdistää sekä 
mallipohjien että sisällönhallinnan hyvät puolet. Etomite on erittäin kevyt ja 
todella joustavasti räätälöitävä sisällönhallintajärjestelmä, joka käyttää omaa 
ohjelmointirajapintaa helpottaakseen erityisesti tietokannan kanssa kommuni-
kointia. Etomiten avulla on mahdollista erottaa sovelluksen ulkoasu, sisältö ja 
toimintalogiikka toisistaan. Ulkoasulle voidaan luoda täysin vapaasti muokat-
tavia mallipohjia, joihin voidaan liittää Etomiten ohjelmointirajapinnan avulla 
muita PHP:llä laadittuja skriptejä. Näin Etomite voi toimia ytimenä vaikka ko-
konaiselle verkkokonsultaatiopalvelulle, joka voi sisältää esimerkiksi kuvan 26. 
(kohta 5.3) mukaiset verkkokonsultaatiopalvelun osat. Muita Etomiten avulla 
saavutettavia etuja ovat sen sisältämät sisällönhallinnan perustoiminnot, kuten 
uusien verkkosivujen luominen tavallista tekstinkäsittelyohjelmaa muistutta-
van rich text -editorin avulla, verkkosivujen julkaisun hallinta, käyttäjäryhmät 
ja käyttötasojen hallinta. Lisäksi monikielisyyden tuki voidaan tarvittaessa to-
teuttaa sisällönhallintajärjestelmän avulla. Etomiten dynaamisesti tuottamat 
verkkosivut näkyvät käyttäjälle XHTML-standardia noudattavina sivuina. 
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Kuva 32. Tässä tutkimuksessa toteutetun verkkosovelluksen tekninen arkkiteh-
tuuri 

 Uutta verkkosovellusta suunnitellessa jouduttiin tässä vaiheessa palaa-
maan vesiputousmallin vastaisesti takaisin edelliseen märittelyvaiheeseen, kos-
ka sovellus ei enää ollutkaan määrittelyn mukainen täysin itsenäinen sovellus, 
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vaan muistutti enemmän räätälöityä sovellusta, joka kommunikoi jatkuvasti 
sovelluksen pohjana olevan sisällönhallintajärjestelmän kanssa. Määrittelyvai-
heen korjauksen jälkeen palattiin takaisin suunnitteluvaiheeseen ja suunnitel-
tiin varsinaisen verkkosovelluksen toimintalogiikka, sisältö ja ulkoasu. Seuraa-
vassa käydään läpi niiden suunnittelussa ilmenneet keskeisimmät suunnitte-
luongelmat. Suunnitteluongelmien ratkaisussa käytettiin apuna kohdassa 4.5 
esiteltyjä laadukkaan verkkosovelluksen suunnitteluperiaatteita. 
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Kuva 33. Suunnittelun osien yhteydet kohdattujen ongelmien ratkaisussa käy-
tettyihin suunnitteluperiaatteisiin 

Toimintalogiikka: Verkkosovelluksen toimintalogiikan suunnittelun aluksi 
sovelluksen määrittelyvaiheessa määritellyt toiminnot jaettiin itsenäisesti toi-
miviin vaiheisiin, jotka toteutettiin sisällönhallintajärjestelmään integroitavina 
PHP-skripteinä. Käytännössä jokainen toimintojen vaihe vastaa yhtä dynaami-
sesti muodostettavaa verkkosivua. Liitteessä 1 on esitelty osallistujien ja ylläpi-
täjien toiminnot vaiheittain. Liitteessä 1 esitellyt kaaviot toimivat samalla myös 
sovelluksen sivukarttana. Toimintojen perusteella suunniteltiin myös sovelluk-
sen tietomalli ja tietokannan kuvaus. Sisällönhallintajärjestelmän huolehtiessa 
sovelluksen perustoiminnoista tietomallin rakentamiseen tarvittiin vain neljä 
manuaalisesti luotavaa tietokannan taulua. 

Verkkosovelluksen toimintalogiikan suunnitteluongelmat liittyivät pää-
asiassa sovelluksen käytettävyyteen, luotettavuuteen sekä turvallisuuteen ja 
todentamiseen. Käytettävyys tai oikeastaan uudelleenkäytettävyys ja muokat-
tavuus mainittiin jo sovelluksen esitutkimusvaiheessa sovelluksen toteuttami-
sen kannalta merkittävinä seikkoina. Sovelluksen helppo muokattavuus ja uu-
delleenkäytettävyys pyrittiin varmistamaan kokoamalla kaikki sovelluksen ase-
tukset yhteen tekstitiedostoon. Toinen vaihtoehto olisi ollut tallentaa asetukset 
tietokantaan, mutta yksinkertaisuuden vuoksi toteutustavaksi valittiin teksti-
tiedostoon tallennettavat asetukset. Asetukset sisältävät mm. tietokannan kans-
sa kommunikointiin vaadittavat asetukset, symbolien kuvat ja tekstit, osallistu-
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jilta kysyttävät taustatietokysymykset ja kysymysten vastausvaihtoehdot sekä 
muut lyhyet tekstinpätkät, kuten vastausohjeet.   

Sovelluksen hallinta suunniteltiin toteutettavaksi sisällönhallintajärjestel-
mästä käsin, jolloin sovelluksessa olisi kaksi ylläpidon tasoa:  

1. ASP-palvelutarjoaja ylläpitää uuden verkkosovelluksen perustana 
olevaa sisällönhallintajärjestelmää ja sisällönhallintajärjestelmän 
käyttämää tietokantaa 

2. Osallistumisesta vastaavat henkilöt, esim. kunnan viranomaiset, yl-
läpitävät varsinaista verkko-osallistumissovellusta. 

Luotettavuuden kannalta sovellukseen tallennettavat osallistumistiedot pysy-
vät näin turvallisesti vain ASP-palveluntarjoajan hallinnoimassa tietokannassa. 

Turvallisuus ja todentaminen otettiin huomioon suunniteltaessa sovelluk-
sen käyttäjien istunnon hallintaa. Istunnon hallinnan perustana oli kohdassa 4.6 
selvitetty sähköisen viestinnän tietosuojalaki, joka ei suosittele evästeiden käyt-
tämistä istunnon hallintaan. PHP mahdollistaa onneksi istuntojen toteuttami-
sen siten, että tiedot käyttäjän istunnosta tallennetaan palveluntarjoajan palve-
limelle eikä lupaa kysymättä käyttäjän henkilökohtaiselle tietokoneelle. Lisäksi 
samalla ratkeaa julkisiin yleisötietokoneisiin ja evästeiden käyttöön liittyvä on-
gelma, jossa edellisen tietokoneen käyttäjän evästeet jäävät seuraavan käyttäjän 
harmiksi sekoittamaan sovelluksen käyttöä. 
 Sisältö: Verkkosovelluksen sisällön suunnittelussa kiinnitettiin huomiota 
sovelluksen sisällön esitystavan standardeihin, turvallisuuteen ja lain vaatimus-
ten noudattamiseen. Sisältöön liittyvät suunnitteluongelmat koskivat saavutet-
tavuutta, luotettavuutta, käytettävyyttä, turvallisuutta sekä luettavuutta ja sel-
keyttä. Saavutettavuuden kannalta oleellista on sovelluksen looginen etenemi-
nen eteenpäin vaiheittain liitteessä 1 esitetyllä tavalla. Vaiheittain etenemällä 
käyttäjä ohjataan tekemään oikeita asioita ilman pitkiä ohjetekstejä. Esimerkki 
vaiheittain etenemisestä on uuden symbolin lisääminen, jossa jokainen merkitty 
symboli tallennetaan automaattisesti heti sen merkitsemisen jälkeen ilman eril-
listä lopetus- tai tallennustoimintoa. Osallistuja voi siten keskeyttää sovelluksen 
käytön missä tahansa vaiheessa, ja silti kaikki hänen tekemänsä merkinnät ja 
kommentit pysyvät tallessa. Lisäksi osallistujalta kysytään taustatietoja tilas-
tointia varten vain ensimmäisen symbolin merkinnän tai kommentin kirjoitta-
misen yhteydessä. Samalla kerrotaan henkilötietolain mukaisesti, että tilastoin-
tiin käytettävien taustatietojen antaminen on vapaaehtoista. Verkkosovelluksen 
saavutettavuuteen vaikuttavat oleellisesti myös verkkosivujen sisältöä kuvaa-
vat metatiedot, joiden avulla mm. internetin hakukoneet indeksoivat verk-
kosivuja. Sovelluksen verkkosivujen metatietojen tallentaminen suunniteltiin 
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toteutettavaksi sisällönhallintajärjestelmän avulla, jossa on valmiiksi tuki meta-
tietojen syöttämiselle sivukohtaisesti.  

Luotettavuuteen liittyen sovelluksessa käytettäville kuville suunniteltiin 
jätettäväksi kuvan alapuolelle selkeä tila, jossa kerrotaan kuvan tekijänoikeuk-
sista. Sisällön suunnittelussa standardin mukaisen merkkauskielen käyttö on 
kaiken perusta. Sovelluksen saavutettavuuden, käytettävyyden, turvallisuuden 
ja selkeyden kannalta sisällön kuvaamiseksi valittiin XHTML 1.1 -suosituksen 
mukainen merkkauskieli, jota verkkosovelluksen pohjana käytettävä sisällön-
hallintajärjestelmä automaattisesti tukee. Sisällönhallintajärjestelmän sisäänra-
kennettu tekstieditori osaa muodostaa validia XHTML-merkkauskieltä, joten 
uusien verkkosivujen tekeminen on editorin avulla helppoa.  

Pienempi käytettävyyteen vaikuttava suunnitteluongelma oli tulostuksen 
toteuttaminen siten, että paperille tulostettaessa verkkosivun sisällöstä tuloste-
taan vain asiasisältö ilman käyttöliittymään kuuluvia elementtejä. Ratkaisu on-
gelmaan oli käyttää CSS-tyyliohjeita, jolloin tulostus toimii käyttäjälle täysin 
läpinäkyvästi selaimen tulosta-painiketta painamalla, jolloin vain sivun asiasi-
sältö tulostetaan.  

Turvallisuuteen, luettavuuteen ja selkeyteen liittyvät sisällön suunnitte-
luongelmat ovat kytköksissä läheisesti osallistujien sovellukseen tuottaman 
sisällön hallintaan eli moderointiin. Sovelluksen turvallisuuden kannalta on 
tärkeää rajoittaa osallistujien kirjoittamien kommenttien sisältämiä HTML-
muotoilua, koska HTML-muotoilut sallimalla sovellusta olisi mahdollista käyt-
tää tahallisesti tai tahattomasti väärin. Siksi kommenteista päätettiin poistaa 
kokonaan kaikki HTML-muotoilut. Vain linkkien tekeminen on mahdollista, 
mutta tähänkään ei tarvita HTML-muotoiluja, vaan pelkkä osoite riittää, joten 
sovelluksen on pystyttävä säännöllisten lausekkeiden avulla etsimään kom-
menteista internetosoitteet ja muodostamaan niistä automaattisesti linkit. Mo-
derointiin liittyen pohdittiin myös, pitäisikö esimerkiksi kirosanat karsia kom-
menteista automaattisesti pois. Suomenkielen sijamuotojen vuoksi tekninen 
toteutus olisi kuitenkin hyvin hankalaa, joten kirosanojen ja muiden asiattomi-
en kommenttien siivoaminen jätettiin manuaalisesti tehtäväksi. Lisäksi sovel-
luksen asetustiedostosta haettavat ohjetekstit pyrittiin kirjoittamaan mahdolli-
simman selkeällä ja ymmärrettävällä suomella. Monen kielen tuki olisi mahdol-
lista toteuttaa tarvittaessa myöhemmin. 
 Ulkoasu: Verkkosovelluksen ulkoasun suunnittelun pohjana käytettiin 
määrittelyvaiheessa tehtyjä käyttöliittymän hahmotelmia. Määrittelyvaiheesta 
käyttöliittymän yksityiskohdat, kuten elementtien sijoittelu ruudulle, muuttui-
vat jonkin verran suunnitteluvaiheessa, mutta pääperiaatteet pysyivät samoina. 
Ulkoasun suunnitteluongelmat olivat ennakoidun mukaisesti yhteydessä saa-
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vutettavuuteen, käytettävyyteen sekä luettavuuteen ja selkeyteen. Sovellus 
suunniteltiin käytettäväksi näyttötarkkuudella, jonka leveys on 1024 pikseliä tai 
enemmän. Käytön olisi kuitenkin oltava mahdollista myös pienemmillä näyttö-
tarkkuuksilla. Käytettäväksi kirjasinlajiksi valittiin helppolukuinen Verdana ja 
kirjasinlajin koko säädettiin CSS-tyyliohjeiden avulla vapaasti selaimen asetuk-
sista muutettavaksi. Käytettävät värit rajattiin aluksi ns. web-turvallisiin värei-
hin, mutta lopulta päätettiin käyttää myös muita värejä, koska sivuihin halut-
tiin enemmän näyttävyyttä hieman saavutettavuudesta tinkimällä [W3Schools, 
2005]. Ulkoasu viimeisteltiin muutamilla Javascriptiä hyödyntävillä tehokei-
noilla, mutta ilman Javascriptiäkin sovelluksen tuli toimia aivan normaalisti. 
Esimerkiksi isoja kuvia ladattaessa Javascriptiä käytettiin ilmaisemaan, että la-
taaminen saattaa kestää hitailla yhteyksillä useamman sekunnin. Nyrkkisään-
tönä on, että jos käyttäjä ei noin sekunnissa havaitse sovelluksen tilassa muu-
tosta, vaikka käyttäjä on toiminut aivan oikein, on siitä ilmoitettava käyttäjälle 
[JUHTA, 2005]. Mallipohjan elementit suunniteltiin sijoitettaviksi kuvassa 34 
esitetyllä tavalla sisältöelementin koon maksimoimiseksi. Määrittelyvaiheessa 
hahmotellut käyttötilanteet sijoittuvat kuvassa harmaalla värillä korostetun 
sisältö-elementin sisään.  
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Kuva 34. Sisällönhallintajärjestelmän avulla luotu verkkosovelluksen mallipoh-
ja ja mallipohjan sisältämät elementit 
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Elementtien sijoitteluun käytettiin CSS-tyyliohjeiden sijasta sisällön ku-
vaamiseen tarkoitettua XHTML-merkkauskieltä, koska sovelluksen elementtien 
haluttiin näkyvän samalla tavalla myös vanhoissa web-selaimissa, joissa on 
puutteellinen tai virheellinen tuki CSS-tyyliohjeille. XHTML-merkkauskielen 
käyttäminen elementtien sijoiteluun oli mahdollista ilman ylimääräisiä ylläpito-
ongelmia, koska Etomite-sisällönhallintajärjestelmällä on mahdollista toteuttaa 
yksi mallipohja, joka toimii runkona sovelluksen kaikille verkkosivuille. Malli-
pohjan sisältöelementin sisään on mahdollista luoda PHP-skriptien avulla var-
sinainen verkko-osallistumissovelluksen toiminta.  

Yksittäisistä käytettävyyteen ja luettavuuteen liittyvistä ongelmista haas-
tavin oli kuvaan päällekkäin sijoitettujen symbolien ongelma, jota ei saatu 
suunnittelussa ratkaistua täysin tyydyttävällä tavalla. Ongelmana oli, että jos 
kaksi tai useampi samanlaista symbolia on sijoitettu kuvaa täysin samaan paik-
kaan, vain päällimmäinen symboleista on näkyvissä. Ongelmaan esitettiin usei-
ta ratkaisumalleja, joista yksikään ei ollut käytettävyyden kannalta yksiselittei-
sen selkeä ja toimiva, joten suunnittelussa tyydyttiin ratkaisuun, jossa uusin 
symboli on aina päällimmäisenä. Jos symbolit ovat erilaisia, ongelma on kier-
rettävissä hakemalla kuvaan vain tietyn tyyppiset symbolit. Käytännössä täysin 
samaan paikkaan sijoittuja symboleja arvioitiin tulevan erittäin vähän. 
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Kuva 35. Tehtyjen suunnitteluratkaisujen jakautuminen sisällönhallintajärjes-
telmän ja uuden verkkosovelluksen välillä 

5.5. Toteutus 

Suunnitteluvaiheen jälkeen aloitettiin verkkosovelluksen toteuttaminen. Verk-
kosovellus toteutettiin asentamalla ensin toteutukseen valitut tekniikat kehitys-
ympäristönä toimivalle tietokoneelle. Tuotantokäyttöön tulevasta sovelluksesta 
poiketen kehitysympäristön käyttöjärjestelmänä toimi Linuxin sijaan Windows, 
mutta tämä ei hankaloittanut millään tavalla sovelluksen toteuttamista, sillä 
Apache, MySQL ja PHP toimivat ongelmitta myös Windows-käyttöjärjestelmän 



 62 

  

kanssa. Toteutuksen apuvälineiksi valittiin ilmaiseksi saatavilla olevat 
phpMyAdmin (http://www.phpmyadmin.net/) ja PHP Designer 2005 
(http://www.mpsoftware.dk/phpdesigner.php). PhpMyAdmin on graafinen 
tietokannan hallintatyökalu ja PHP Designer 2005 on erityisesti PHP-
ohjelmointiin soveltuva kehitystyökalu. Lisäksi kuvien muokkaamiseen käytet-
tiin avoimen lähdekoodin GIMP-kuvankäsittelyohjelmaa. 
 Ohjelmointityötä tehdessä erityistä huomiota kiinnitettiin ohjelmakoodin 
uudelleenkäyttöön ja toiston minimoimiseen, hallittavaan ohjelmakoodiin, ver-
sionhallintaan sekä dokumentointiin.  Ohjelma toteutettiin itsenäisistä moduu-
leista, joista jokainen vastaa liitteessä 1 esiteltyjen toimintojen yhtä vaihetta. 
Moduulit käyttävät yhteisiä funktiota, jotta vältyttäisiin turhalta toistolta. Mo-
dulaarinen toteutus mahdollistaa verkkosovelluksen laajentamisen tulevaisuu-
dessa, jos sovelluksen toimintoihin halutaan lisätä uusia vaiheita tai kokonaan 
uusia toimintoja. Ohjelmakoodin hallittavuutta pyrittiin parantamaan käyttä-
mällä runsaasti hyvin lyhyitä funktioita. Lisäksi koko sovellus käyttää vain yh-
tä asetustiedostoa, josta sovelluksen moduulit osaavat hakea tarvitsemansa tie-
dot. Toteutusvaiheessa sovelluksen versionhallinta toteutettiin manuaalisesti 
ilman apuohjelmia varmuuskopioimalla päivittäin toteutettu ohjelmakoodi CD-
levylle päiväkohtaiseen hakemistoon. Isommassa projektissa, jossa toteuttajia 
on enemmän kuin yksi, versionhallintaan olisi panostettava huomattavasti 
enemmän, mutta tällä kertaa hyvin kevyt versionhallinta oli riittävä ratkaisu. 
Toteutuksen yhteydessä dokumentoinnissa keskityttiin ohjelmakoodin sisäi-
seen tekniseen dokumentointiin. Jälkikäteen ajatellen teknisen dokumentoinnin 
apuna olisi ollut järkevää käyttää jotakin apuohjelmaa, kuten phpDocumento-
ria (http://www.phpdoc.org/), jolla on mahdollista muodostaa yhtenäinen 
dokumentointi ohjelmakoodin rakenteiden ja ohjelmakoodin kommenttien pe-
rusteella yhdeksi helppolukuiseksi dokumentiksi. 

Sovelluksen kirjoittaminen eteni toiminto kerrallaan ja vaihe vaiheelta il-
man suurempia ongelmia.  Kohdatut ongelmat liittyivät poikkeuksetta toteutta-
jan puutteellisiin tietoihin, jotka korjaantuivat tutustumalla MySQL:n tai PHP:n 
dokumentaatioon. Ensimmäinen toimiva sovellus tehtiin sekä sovelluksen tes-
tausta että markkinointia silmällä pitäen. Siksi uuden verkkosovelluksen testi-
versio rakennettiin juuri toteuttamisen aikaan ajankohtaisen Tampereen Vuo-
reksen kaupunginosan suunnittelua ajatellen. Kommentoitavaksi kuvaksi testi-
sovellukseen asetettiin suunnitteilla olevan Vuoreksen Mäyränmäen alueen 
havainnepiirros, jotta sovellukseen tutustuminen olisi mahdollisimman help-
poa ja houkuttelevaa. Testisovellus integroitiin heti alusta alkaen osaksi koko-
naista verkkokonsultaatiopalvelua, koska näin jouduttaisiin tekemään myös 
todellisessa osallistumistilanteessa. Testisovelluksen avulla sovellusta oli tar-
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koitus testata ja toisaalta markkinoida potentiaalisille yhteistyökumppaneille, 
jotka olisivat kiinnostuneita kokeilemaan sovellusta. Muutamien yhteydenotto-
jen jälkeen Tampereen kaupunki kiinnostui uudesta osallistumissovelluksesta, 
joka sopi hyvin yhteen kaupungin kaavoituksessa esille nostetun kehityskuva-
ajattelun kanssa. 

 

Kuva 36. Tutkimuksessa toteutetun verkkosovelluksen ensimmäinen testiversio 

5.6. Testaus 

Uuden verkko-osallistumissovelluksen testaus suoritettiin kahdessa osassa. 
Ensin suoritettiin omatoiminen ohjelman testaus, jolla lähinnä varmistettiin, 
että ohjelma toimii oikein ja virheettömästi, mutta käytettävyyteen  liittyvä 
käyttäjäkeskeinen testaaminen suoritettiin vasta toisessa vaiheessa.  Ensimmäi-
sessä vaiheessa sovelluksen toimintalogiikka testattiin käymällä yksitellen 
kaikki sovelluksen toiminnot vaihe vaiheelta läpi tavanomaista osallistumista 
muistuttavaa testiaineistoa käyttäen. Sovelluksen sisältöä testattiin tarkistamal-
la sovelluksen sivupohjan standardinmukaisuus W3C:n HTML- 
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(http://validator.w3.org/) ja CSS-validaattoreilla (http://jigsaw.w3.org/css-
validator/). Lisäksi sovelluksen sisällön turvallisuutta ja alttiutta väärinkäytök-
sille testattiin mm. syöttämällä kommenttikenttiin HTML-merkkauskieltä, 
PHP-ohjelmakoodia, SQL-hakuja ja ylipitkiä merkkijonoja. Sovelluksen toimin-
tojen loogisuuden ja ulkoasun testit käsittivät tässä vaiheessa ainoastaan sovel-
luksen toimivuuden testaamisen eri selaimilla ja selainten asetuksilla. Testatut 
selaimet olivat Internet Explorer 4, Netscape 4 ja niitä uudemmat versiot sekä 
uusimmat versiot Mozilla Firefox- ja Opera-selaimista. Lisäksi varmistettiin, 
että sovellus toimii vaihtelevilla näytöntarkkuuksilla 640 pikselin näytönlevey-
destä ylöspäin. 
 Toinen testausvaihe liittyi käyttäjäkeskeiseen testaamiseen, jota sovelluk-
sen toteuttajan on itse vaikea suorittaa ilman muiden testaajien apua, koska 
sovelluksen kehittäjänä tulee helposti sokeaksi sovellusta vaivaaville käytettä-
vyys- ja saavutettavuusongelmille, jotka useimmiten liittyvät sovelluksen ulko-
asuun tai sisällön loogiseen esittämistapaan. Toinen testausvaihe suoritettiin 
ensin sovelluksesta tehdyn testiversion avulla, joka antoi hyvän kuvan siitä, 
mihin sovellusta voisi oikeassakin osallistumistilanteessa hyödyntää. Testiver-
siota markkinoitiin sellaisinaan useille tahoille ja pyydettiin palautetta sovel-
luksen kehittämiseksi. Samalla haettiin sovellukselle käytännön pilottikohdetta, 
jossa sovellusta olisi mahdollista käyttää johonkin todelliseen suunnitteluon-
gelmaan. Kun Tampereen kaupungin kanssa saatiin sovittua sovelluksen kokei-
lemisesta käytännössä, koottiin muutaman hengen työryhmä suorittamaan 
epävirallisia käytettävyystestejä ja pohtimaan sovelluksen kehittämistä. Ryh-
mään kuuluivat sovelluksen kehittäjän lisäksi, tutkija Jarkko Bamberg Tampe-
reen yliopiston yhdyskuntatieteiden laitokselta sekä kaavoitussihteeri Ulla Tii-
likainen ja suunnittelusihteeri Saija Torniainen Tampereen kaupungilta. Ryh-
män jäsenet tutustuivat sovellukseen itsenäisesti ja kokoontuivat säännöllisesti 
yhteen jakamaan tekemänsä huomiot, joiden perusteella sovellukseen tehtiin 
korjauksia, muutoksia ja lisäyksiä. Muutamia tehdyistä huomioista on kerätty 
kuvaan 37. 
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Kuva 37. Muutamia testausvaiheessa sovelluksesta löydettyjä kehittämisen 
kohteita 

 Myöhemmin toista testausvaihetta vielä jatkettiin käyttöönoton yhteydes-
sä, kun verkko-osallistumissovelluksen käytännön pilottikohde saatiin lyötyä 
lukkoon. Toisen vaiheen testauksen jälkimmäisessä osassa jatkettiin sovelluk-
sen käyttöliittymän ja ulkoasun hiomista. 

5.7. Käyttöönotto 

Verkko-osallistumissovelluksen varsinaiseksi pilottikohteeksi valittiin Nurmi-
Sorilan alue Tampereen Aitolahdessa. Nurmi-Sorilan maaseutumaisiin maise-
miin on suunnitteilla yli 10000 asukkaan asuinalue 17 neliökilometrin kokoisel-
le alueelle [Nurmi-Sorila, 2005]. Tällä hetkellä alueella asuu vain noin 700 asu-
kasta, joten alustavien suunnitelmien mukaan alue tulee muuttumaan maaseu-
dusta luonnonläheiseksi lähiöksi [Nurmi-Sorila, 2005]. Alueen kehittämiseksi 
käynnistetty suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi on vasta alkuvaiheessa. 
Muutoksen tarve on todettu ja vahvistettu, sillä Tampere tarvitsee uuden lapsi-
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perheille sopivan asuinalueen korjaamaan kaupungin vähäistä omakotitalo-
tonttitarjontaa. 

 

Kuva 38. Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueen sijainti kaupunkirakenteessa  

Suunnitteluvaiheen tavoitteena on suunnittelun lähtökohtien asettaminen 
alueen osayleiskaavatyön valmistelun pohjaksi. Liitteessä 2 on tarkempi kartta 
Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueesta. Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto 
päätti 23.5.2005: "Osana osayleiskaavaprosessia muotoutetaan Nurmi-Sorilan 
kehityskuva. Siinä hahmotellaan alueen tulevaisuuden kehitysvaihtoehtoja. 
Kehityskuvatyön tarkoitus on mahdollistaa tavoitteellinen keskustelu sekä eri 
intressiryhmien osallistuminen suunnitteluun jo osayleis-kaavatyön alkuvai-
heessa" [Tampereen kaupungin suunnittelujaosto, 2005]. Merkittävänä kehitys-
kuvan muodostamisen välineenä oli tarkoitus käyttää tässä tutkimuksessa to-
teutettua verkko-osallistumissovellusta. Edellä esitetyn perusteella kuvasta 4 
(kohta 3.1) nähdään, että osallistumisen pilottikohde asettuu suunnittelu- ja 
päätöksentekoprosessin vaiheisiin kaksi ja kolme: lähtökohtien asettaminen ja 
valmistelu. Enemmän kyse on kuitenkin lähtökohtien asettamisesta kuin varsi-
naisesta valmistelutyöstä. Suunnittelujaoston päätöksellä saatiin lopullinen var-
mistus verkko-osallistumisen järjestämiselle, vaikka sen valmistelu olikin aloi-
tettu jo kuukausia aikaisemmin. Nurmi-Sorilan alueen kaavoittamisprosessin 
aloittaminen oli poliittisesti niin herkkä päätös, että ennen virallista päätöstä oli 
koko ajan mahdollista, että sovellusta jouduttaisiin sittenkin kokeilemaan jo-
honkin muuhun vähäpätöisempään kohteeseen. 
 Tampereen Nurmi-Sorilan osallistumiskokeilun taustalla oli kaavoittajien 
aito tiedontarve, jonka tueksi sovelluksella kerättiin kuntalaisilta alueen paikal-
listietämystä. Toiseksi sovelluksella pyrittiin myös aktivoimaan aitoa vuorovai-
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kutusta kuntalaisten keskuudessa sekä kuntalaisten ja kunnan viranomaisten 
välillä. Kolmanneksi verkkosovellus toimi tiedottamisen ja markkinoinnin apu-
välineenä. Kuntalaisille tiedotettiin Nurmi-Sorilan alueeseen liittyvistä kaavoi-
tussuunnitelmista ja tehtiin alue tunnetuksi, jotta tulevat asukkaat ja yritykset 
kiinnostuisivat alueesta. 
 Käyttöönoton yhteydessä verkko-osallistumissovellus personoitiin juuri 
Tampereen Nurmi-Sorilan osallistumista varten. Personoinnin tärkein päätös 
koski sovelluksen avulla kommentoitavia kuvia, joihin käyttäjät voisivat merki-
tä symboleiden avulla alueen paikallistietämystä. Alusta asti kommentoiviksi 
kuviksi haluttiin alueesta viistosti otetut ilmakuvat, mutta ongelmia aiheutti 
Nurmi-Sorilan alueen valtava pinta-ala, jonka vuoksi koko alueen kattamiseksi 
olisi vaadittu yli 50 kappaletta  750 metrin korkeudelta otettua ilmakuvaa. Niin 
suurta kuvamäärää olisi sovelluksella vaikea hallita ja toisaalta myös käyttäjille 
kuvamäärän arvioitiin olevan liian suuri ja työläs kommentoitavaksi. Tästä 
syystä muitakin vaihtoehtoja, kuten tavallisia karttakuvia harkittiin käytettä-
viksi. Ilmakuvat ovat kuitenkin perinteistä karttaa paljon havainnollisempia, 
sillä ne sisältävät paljon karttaa enemmän informaatiota ja yksityiskohtia. Li-
säksi aivan käytännön syistä kuviin merkittävät symbolit erottuvat paremmin 
ilmakuvista. Siksi päädyttiin kompromissiin, jossa kommentoitaviksi kuviksi 
valittiin ilmakuvat, mutta niiden määrä rajattiin 14 kuvaan, jotka kattavat vain 
kaikkein keskeisimmät alueet, kuten Nurmen ja Sorilan asutuskeskittymät sekä 
ranta- ja peltoalueet. Kuvien ulkopuolille jääneet alueet olivat pääasiassa pelk-
kää metsää. Toinen tärkeä päätös oli sovelluksessa käytettävien symbolien va-
linta, joista syntyi nopeasti yksimielisyys, sillä symboleiksi valittiin kaikille taa-
tusti tutut "+", "-" ja "?". 

 

Kuva 39. Verkkosovellukseen valitut symbolit 

Myös luontohavainnoille harkittiin omaa symbolia, mutta se jätettiin pois, kos-
ka luontohavainnot olisi haluttu jakaa useampiin symboleihin, joka taas olisi 
lisännyt symbolien määrän tarpeettoman suureksi. Alueen luontohavainnot 
päätettiin kartoittaa paremmin myöhemmin toteutettavalla sovelluksella, jos 
ensimmäinen sovellus otettaisiin hyvin vastaan. 

Lisäksi käyttöönoton yhteydessä työryhmän kanssa pohdittiin jälleen so-
velluksen toimintalogiikkaa, sisältöä ja ulkoasua. Sovelluksen toimintalogiik-
kaan jouduttiin tekemään yksi merkittävä lisäys, sillä kommentoitaviksi kuvik-
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si valitut ilmakuvat oli pystyttävä sijoittamaan kartalle, jotta sovelluksen käyt-
täjät voisivat paremmin hahmottaa ilmakuvan sijainnin. Siksi sovellukseen oli 
nopealla aikataululla lisättävä karttaselailumahdollisuus, jossa pienestä kartta-
kuvasta voisi valita haluamansa ilmakuvan. Alun perin oli suunniteltu, että 
kommentoiva kuva valittaisiin valikosta eikä kartalta. 

 

Kuva 40. Ilmakuvien karttaselailua verkko-osallistumissovelluksella 

Ennen käyttöönottoa sovelluksen sisältöön tehtiin runsaasti lisäyksiä. So-
vellukseen lisättiin kommentoivat ilmakuvat, symbolit, osallistujilta kysyttävät 
taustatietokysymykset, otsikot ja kaikki tarvittavat ohjetekstit. Osallistujilta ky-
syttävät taustatietokysymykset muodostettiin yhdessä työryhmän kanssa. Pää-
osin kysymykset ja kysymysten vastausvaihtoehdot perustuivat muissa Tam-
pereen kaupungin osallistumishankkeissa hyviksi havaittuihin vaihtoehtoihin. 
Ainoastaan viimeinen kysymys, "Millaisen vaikutelman olet saanut tämän 
verkkosovelluksen hyödyllisyydestä?", lisättiin tämän tutkimuksen toteuttami-
sen vuoksi. 
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Kuva 41. Osallistujien taustatietokysymykset 

Liitteestä 5 löytyvät taustatietokysymysten vastausvaihtoehdot. Suuri osa sisäl-
löstä oli jo valmiiksi mietitty testausvaiheessa, joten työ oli enimmäkseen me-
kaanista tekstin kopiointia. Ulkoasua täydennettiin otsikkokuvalla ja värejä se-
kä pieniä graafisia yksityiskohtia hienosäädettiin aivan käyttöönoton viime 
metreille saakka. 

5.8. Ylläpito  

Täysin valmiin verkko-osallistumissovelluksen käyttöönotto tapahtui 1.6.2005 
Tampereen kaupungin tiloissa järjestetyn lehdistötilaisuuden yhteydessä. Uusi 
sovellus sai hyvän vastaanoton paikallisessa mediassa. Liitteeseen 6 on kerätty 
sovellukseen liittyvät uutiset. Laajasta uutisoinnista ja siitä seuranneesta kiin-
nostuksesta johtuen sovelluksen toiminta oli ensimmäisinä päivinä ajoittain 
hidasta palvelimen kuormittumisen vuoksi, sillä sovellus toimi virtuaalipalve-
limella, jossa oli samaan aikaan muitakin verkkosovelluksia käynnissä. Alun 
jälkeen ruuhka kuitenkin hellitti nopeasti ja sovelluksen toimintanopeus palau-
tui normaaliksi. Tätä tutkimusta kirjoittaessa sovellusta on käytetty nyt yli neljä 
kuukautta, eikä osallistumiskokeilulle ole toistaiseksi määritelty lopetta-
misajankohtaa. Saattaakin olla, että sovellus on toiminnassa niin kauan, kunnes 
koko Nurmi-Sorilan kaavoituksen valmisteluvaihe saadaan valmiiksi. Liitteestä 
3 löytyvän alustavan työohjelman mukaan ensimmäinen suunnitelmaluonnos 
olisi valmis vuoden 2006 lopussa. 

Käyttöönoton jälkeen alkoi sovelluksen ylläpito, jossa on erotettavissa 
kaksi ylläpidon eri puolta: 

1. Tekninen ylläpito: Huolehditaan sovelluksen teknisestä toimivuu-
desta ja tietokannan varmistuksista.  
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2. Osallistumisen ylläpito: Seurataan osallistumista ja poistetaan tai 
muokataan turhat ja asiattomat kommentit. 

Sovelluksen tekninen ylläpito on ASP-palveluntarjoajan eli tässä tutkimuksessa 
sovelluksen kehittäjän vastuulla. Osallistumisen seurannasta huolehtivat yh-
dessä sovelluksen testaamisesta lähtien mukana olleen työryhmän jäsenet. Mi-
tään teknisiä ylläpito-ongelmia ei sovelluksessa ole toistaiseksi ollut, eikä osal-
listumisen ylläpidossakaan ole ollut suuria ongelmia. Vain muutama asiaton 
kommentti on jouduttu poistamaan, joten pelko siitä, että kansalaisjohtoista 
verkkokeskustelua hyödyntävä verkko-osallistuminen olisi tuomittu epäonnis-
tumaan jatkuvien väärinkäytösten vuoksi, on osoittautunut tämän tutkimuksen 
yhteydessä turhaksi. 

 Ylläpitovaiheen jälkeen verkkosovelluksen elinkaaressa on vielä jäljellä 
viimeinen vaihe, hävittäminen. Tässä tutkimuksessa sovelluksen hävittämistä 
ei kuitenkaan voitu tutkia, koska toteutettu innovaatio on edelleen aktiivisessa 
käytössä. 

6. Tulokset 

6.1. Valmis verkko-osallistumissovellus ja osallistumisen tulokset 

Valmis verkko-osallistumissovellus toteutettiin osaksi suurempaa verkkokon-
sultaatiopalvelua, joka sai nimekseen Nurmi-Sorilan plussat ja miinukset. Tässä 
tutkimuksessa toteutettu verkko-osallistumissovellus on palvelun ydin, mutta 
sen lisäksi palvelu sisältää myös muita toimintoja kuten taustatietoja osallistu-
misesta ja osallistumisen kohteesta, keskustelufoorumin, palautteenantomah-
dollisuuden sekä palvelun käyttöohjeet. Koko palvelu on rakennettu saman 
sisällönhallintajärjestelmän varaan kuin verkkosovelluksin, joten palvelun 
kaikkien toimintojen ylläpito onnistuu sisällönhallintajärjestelmästä käsin. 



 71 

  

 

Kuva 42. Verkkokonsultaatiopalvelu: Nurmi-Sorilan plussat ja miinukset 

Palvelun päävalikon linkeistä verkko-osallistumissovelluksen toimintoja 
ovat: merkitse paikat, hae ja kommentoi vastauksia sekä ylläpito. Merkitse pai-
kat -linkistä päästään lisäämään uusia symboleja. Symbolin lisääminen etenee 
neljässä vaiheessa, jotka on esitetty kuvassa 43. 
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Kuva 43. Uuden symbolin merkitseminen 

Hae ja kommentoi vastauksia -linkistä avautuu vastauksien hakutoiminto, jon-
ka avulla voidaan jättää myös oma vastine muiden jättämiin kommentteihin. 
Parhaimmillaan kommenteista on muodostunut parinkymmenen viestin kes-
kusteluja esimerkiksi rantamaisemien käytöstä.  
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Kuva 44. Kommenteista syntyy keskustelua 

Ylläpito-linkki on tarkoitettu vain verkko-osallistumissovelluksen ylläpitäjille, 
joten ylläpitoon päästäkseen käyttäjällä on oltava sisällönhallintajärjestelmän 
selailuun oikeuttava käyttäjätunnus ja salasana. Ylläpito-linkistä ei kuitenkaan 
pääse sisällönhallintajärjestelmän ylläpitoon, vaan vain verkkosovelluksen yl-
läpitoon, jossa on mahdollista tarkastella osallistumisen tilastoja ja suorittaa 
rajattuja hakuja käyttäen hakuehtoina taustatietokysymysten vastauksia. 
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Kuva 45. Ylläpidon laajennettu haku 

Lisää kuvia verkko-osallistumissovelluksesta löytyy liitteestä 4, jossa on käyty 
läpi kaikki sovelluksen toiminnot vaihe vaiheelta kuvaruutukaappausten avul-
la. 

Uuden verkko-osallistumissovelluksen toteuttamiseen ei käytetty ollen-
kaan rahaa, sillä sovelluksen toteuttaminen oli mahdollista ilman kustannuksia 
käyttämällä rakennuspalikoina sopivia avoimen lähdekoodin tekniikoita. 
Myöskään verkkokonsultaatiopalvelun käyttöönoton tiedottamisesta ei aiheu-
tunut kustannuksia. Nurmi-Sorilan plussia ja miinuksia mainostettiin ainoas-
taan sovelluksen käyttöönoton yhteydessä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa 
sekä Tampereen kaupungin verkkosivuilla. Tiedottamisen onnistumisen kan-
nalta oli tärkeää, että media suhtautui kiinnostuneesti ja positiivisesti uutta 
osallistumismahdollisuutta kohtaan. Näin onneksi kävikin, sillä esimerkiksi 
Aamulehdessä sovellus pääsi heti käyttöönoton jälkeisenä päivänä etusivulle 
hieman provosoivalla otsikolla "Kaavoituksesta voi älähtää verkossa" [Urmas, 
2005]. Tamperelainen lähestyi aihepiiriä hyvin asiallisesti kertomalla selkeästi 
uuden verkko-osallistumissovelluksen toiminnasta [Satola, 2005]. Myös paikal-
liset televisio- ja radiokanavat uutisoivat kattavasti uudesta osallistumismah-
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dollisuudesta [Pirkanmaan tv-uutiset, 2005, Ajankohtaista, 2005 ja Sähkeuutiset, 
2005]. Kaikki mediassa olleet uutisoinnit löytyvät liitteestä 6. 

Vajaat neljä kuukautta sovelluksen käyttöönoton jälkeen, 22.9.2005, järjes-
tettiin yleisötilaisuus Nurmi-Sorilan alueen kehittämisestä, jossa kerrottiin väli-
raportti myös verkko-osallistumisen tuloksista. Nurmi-Sorilan verkko-
osallistumissovelluksessa oli vieraillut 1.6 - 22.9.2005 välisenä aikana yli 2500 
uniikkia kävijää, jotka ovat merkinneet kuviin 162 symbolia kommentteineen ja 
jättäneet 258 vastausta kommentteihin.  

 

Kuva 46. Merkityt symbolit (tilanne: 1.6 - 22.9.2005 ) 

Tietokannan mukaan osallistujia oli 195 kappaletta, mutta osallistujien tarkkaa 
määrää ei voi tietää, koska osallistujia ei rekisteröidä. Osa osallistujista on voi-
nut merkitä useita symboleja tai jättää kommentteja useammalla eri käyttöker-
ralla, jolloin sovellus tulkitsee osallistujan joka kerralla eri osallistujaksi. Karke-
asti voidaan kuitenkin arvioida aktiivisten osallistujien määrän olevan noin 150. 
Jos osallistujiksi lasketaan myös kaikki sivuihin tutustuneet tai vain muiden 
kommentteihin tutustuneet passiiviset osallistujat, niin siinä tapauksessa osal-
listujiksi voidaan laskea kaikki yli 2500 sivuilla vieraillutta uniikkia kävijää.  

Verkkoliikennettä sovelluksen ja vierailijoiden välillä oli vajaassa neljässä 
kuukaudessa kulkenut noin kahden gigatavun verran. Palvelimen lokitiedoston 
mukaan vierailijoista 98 prosenttia käytti Windows-käyttöjärjestelmää. Selai-
mista yleisin oli Internet Explorer 74 prosentilla ja toiseksi yleisin Mozilla Fire-
fox 22 prosentilla. Palautetta sovelluksen toimimattomuudesta jollakin tietyllä 
selaimella tai selainversiolla ei ole saatu, joten voidaan olettaa, että saavutetta-
vuudessa ei yhteensopivuuden suhteen ole ollut ongelmia. Erityisryhmien 
käyttöä ei tutkimuksen yhteydessä tutkittu, joten sovelluksen toimivuudesta 
esimerkiksi sokeiden käyttämien tietoteknisten apuvälineiden kanssa ei ole 
varmuutta. 

Verkko-osallistumissovelluksen tulosten arviointi on tässä vaiheessa vasta 
alustava, koska osallistuminen on vielä kesken.  Osallistumisen yhteydessä yh-
tenä taustatietokysymyksenä kysyttiin: "Millaisen vaikutelman olet saanut tä-
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män verkkosovelluksen hyödyllisyydestä?". Aikavälillä 1.6.2005 - 22.9.2005 ky-
symykseen jätti vastaamatta 47 %, mutta vastanneista 53 %:sta peräti 37 % piti 
sovellusta erinomaisen hyödyllisenä ja vielä 52 % hyvin hyödyllisenä. Muuten-
kin sovellus on saanut varsin positiivista palautetta verkkokonsultaatiopalve-
lun palautelomakkeen välityksellä. Kyselyjä on tullut mm. siitä, voiko vastaa-
valla sovelluksella osallistua jatkossa muidenkin kaavoitettavien alueiden 
suunnitteluun. Lisäksi muutamat tahot ovat tiedustelleet sovelluksen käyttä-
mistä omiin osallistumisprojekteihinsa. Taustatietokysymyksen vastausten ja 
saadun palautteen perusteella uusi verkko-osallistumissovellus on vastannut 
hyvin kuntalaisten tarpeeseen päästä osallistumaan mahdollisimman aikaisessa 
suunnittelu- ja päätöksentekoprosessiin helposti ja vaivattomasti. 

 

Kuva 47. Taustatietokysymys: "Millaisen vaikutelman olet saanut tämän verk-
kosovelluksen hyödyllisyydestä?" (tilanne 1.6.2005 - 22.9.2005) 

 Sovelluksella kerättyjä symboleja ja kommentteja on analysoitu vasta alus-
tavasti, joten saatujen tulosten merkittävyydestä ja hyödynnettävyydestä kaa-
voitustyön kannalta ei vielä ole varmuutta. Alustavasti tulokset vaikuttavat 
kuitenkin käyttökelpoisilta, sillä osallistujat ovat ottaneet yllättävänkin asialli-
sesti kantaa Nurmi-Sorilan kehittämiseen, eikä kommentoinnissa ole sorruttu 
asiattomuuksiin tai ajauduttu ohi aiheesta. Yleisvaikutelma tuloksista on, että 
osallistujat ovat jakautuneet Nurmi-Sorilan alueen maalaismaiseman puolusta-
jiin ja tiiviin omakotitalorakentamisen kehittäjiin.  

6.2. Verkko-osallistumissovelluksen elinkaarimalli 

Tutkimuksessa toteutetun verkkosovelluksen toteuttamisen apuna käytettiin 
ohjelmistotuotannossa yleisesti käytettyä vesiputousmallia sovelluksen elin-
kaaren kuvaamiseen ja toteuttamiseen vaiheittain. Tutkimuksessa on kuitenkin 
kyse aivan erityisestä verkkosovelluksesta eli verkko-osallistumissovelluksesta, 
joten verkkosovelluksen elinkaaren mallintamisen lisäksi tarvittiin myös malli 
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verkko-osallistumisen elinkaaren vaiheille. Verkko-osallistumisen elinkaaren 
vaiheista ei ole olemassa mitään yleisesti käytettyä mallia, joten tässä tutkimuk-
sessa verkko-osallistuminen jaettiin seitsemään vaiheeseen, jotka etenevät vesi-
putousmallin tapaan prosessin alusta loppuun: 

1. Lähtökohdat: Otetaan selvää osallistumiseen vaikuttavasta lainsää-
dännöstä, suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin vaiheesta, osallis-
tumisen tasosta ja vuorovaikutusosapuolista. 

2. Menetelmät: Valitaan verkko-osallistumisen menetelmä. 

3. Välineet: Valitaan menetelmän toteuttamiseen soveltuvat välineet. 

4. Tekniikat: Valitaan välineiden toteuttamiseen soveltuvat toteutus-
tekniikat. 

5. Personointi: Päätetään osallistumisen säännöistä eli mm. osallistujil-
ta kysyttävistä taustatiedoista ja niiden käyttötarkoituksesta. Määri-
tellään osallistumisen tarkoitus, osallistumisen ohjeet ja osallistumi-
sen ulkoinen ilme.  

6. Osallistuminen: Päätetään osallistumisen kesto ja ylläpidetään osal-
listumista. 

7. Tulokset: Analysoidaan osallistumisen tulokset.  
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Kuva 48. Tässä tutkimuksessa toteutetun verkko-osallistumisen vaiheet 

Yhdistämällä verkkosovelluksen elinkaari verkko-osallistumisen elinkaa-
reen saadaan tulokseksi risteävä malli, joka muodostaa verkko-
osallistumissovelluksen elinkaaren. Verkko-osallistumissovelluksen elinkaari-
mallia voidaan hyödyntää uusia verkko-osallistumissovelluksia toteutettaessa, 
jolloin voidaan paremmin hahmottaa, mitkä vaiheet liittyvät yhteen, ja mitkä 
vaiheet olisi siten järkevää suunnitella ja toteuttaa yhtäaikaisesti. 
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Kuva 49. Verkko-osallistumissovelluksen elinkaarimalli 

Kuvassa 49 verkkosovelluksen elinkaari etenee ylhäältä alaspäin ja verkko-
osallistumisen elinkaari vasemmalta oikealle. Elinkaaret kulkevat ristiin muo-
dostaen verkko-osallistumissovelluksen elinkaarimallin, jolloin varsinainen 
verkko-osallistumissovellus jää kuvion keskelle. Katkoviivoilla erotetut alueet 
kuvaavat, miten elinkaarten eri vaiheet liittyvät toisiinsa. Tästä seuraa, että 
esimerkiksi uutta verkkosovellusta ideoidessa on otettava huomioon myös 
verkko-osallistumisen lähtökohdat ja menetelmät, jos tarkoituksena on toteut-
taa toimiva verkko-osallistumissovellus. Samaa logiikkaa käyttäen verkko-
osallistumissovelluksen elinkaarimalli voidaan jakaa kuuteen isompaan vaihee-
seen, jotka tässä tutkimuksessa toteutettuun verkko-osallistumissovellukseen 
sovellettuina sisältävät: 

1. Idea - lähtökohdat ja menetelmät: Idea perinteisen seinätauluteknii-
kan muuntamisesta verkkosovellukseksi yhdistettiin maankäytön ja 
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rakentamisen lainsäädäntöön sekä kaavoituksen lähtökohtien aset-
tamiseen verkkokonsultoinnin avulla, jossa pääasiallisina osallistuji-
na ovat kuntalaiset ja kunta. 

2. Esitutkimus, määrittely - välineet: Koska tarvittavia valmiita väli-
neitä halutun verkko-osallistumisen toteuttamiseksi ei löytynyt, uusi 
verkkosovellus toteutettiin räätälöiden avoimen lähdekoodin Etomi-
te-sisällönhallintajärjestelmän varaan. Myös keskustelufoorumeista, 
lomakkeista ja webGIS-järjestelmistä otettiin vaikutteita sovellusta 
määriteltäessä, sillä ASP-liiketoimintaan soveltuva kevyt ja helposti 
muokattava sovellus jaettiin toimintojen mukaisesti neljään itsenäi-
seen osaan, jotka olivat: symbolin lisääminen, vastausten hakeminen 
ja kommentointi, osallistumisen tilastojen tarkastelu ja vastausten 
laajennettu haku. 

3. Suunnittelu, toteutus - tekniikat: Sähköisen seinätaulun toteuttami-
seksi tarvittiin edulliset, mutta silti monipuoliset ja luotettavat tek-
niikat, joten sovelluksen suunnittelussa valittiin toteutustekniikaksi 
avoimen lähdekoodin LAMP-kokonaisuus (Linux, Apache, MySQL, 
PHP). Toteutuksen ja ylläpidon helpottamiseksi sovelluksen toimin-
talogiikka, sisältö ja ulkoasu erotettiin toisistaan erillisiksi kokonai-
suuksiksi. 

4. Testaus, käyttöönotto - personointi: Verkko-osallistumissovelluksen 
toimintaa ja käytettävyyttä testattiin sekä itsenäisesti että työryhmän 
avustuksella. Työryhmä myös personoi uuden sovelluksen käyt-
töönoton yhteydessä Nurmi-Sorilan tilanteeseen sopivaksi ottaen 
huomioon mm. henkilötietolain rajoitukset osallistumisen sääntöjä 
laatiessaan. 

5. Ylläpito - osallistuminen: Verkko-osallistumissovelluksen ylläpito 
jaettiin kahteen osaan, jotka olivat verkkosovelluksen tekninen yllä-
pito ja osallistumisen ylläpito. 

6. Hävittäminen - tulokset: Verkko-osallistumisen avulla kerättyjä lo-
pullisia tuloksia ei vielä ole saatavilla, koska osallistuminen on edel-
leen käynnissä, joten myöskään sovelluksen hävittäminen ei vielä ole 
ajankohtaista. Selvää kuitenkin on, että verkko-osallistumisen päätyt-
tyä luottamuksellisiksi luokiteltavat tiedot on poistettava sovelluk-
sesta ja luovutettava Tampereen kaupungille. 
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7. Tarkastelu 

7.1. Verkko-osallistumissovelluksen arviointi 

Tässä tutkimuksessa toteutetun verkko-osallistumissovelluksen ja sen avulla 
kerättyjen tulosten sekä muiden palautteiden alustavan arvioinnin perusteella 
tutkimuksen primääriongelma onnistuttiin ratkaisemaan, eli sähköinen vastine 
seinätaulutekniikalle saatiin toteutettua tavoitteen mukaisesta. Lisäksi toteutet-
tua verkko-osallistumissovellusta testattiin onnistuneesti käytännössä Nurmi-
Sorilan alueen suunnittelun yhteydessä. Sekä kuntalaiset että paikallinen media 
ottivat uuden verkko-osallistumismahdollisuuden positiivisesti vastaan. Ulkoi-
sesti sovellus toimikin lähes virheettömästi muutamia käytettävyysongelmia 
lukuun ottamatta.  

Kaikille käyttäjille näkyvistä käytettävyysongelmista hankalin oli symbo-
leiden hakutoiminnon kömpelyys, sillä haun tuloksissa ei kerrottu ollenkaan 
kuinka monta symbolia haussa löytyi kustakin ilmakuvasta. Lisäksi verkko-
osallistumissovellusta säännöllisesti käyttävien osallistujien kannalta olisi ollut 
hyödyllistä, että hakutoiminnolla olisi voinut hakea vastauksia tietyltä ajanjak-
solta. Näin olisi mahdollista hakea vain kaikki käyttäjän edellisen vierailun jäl-
keen tulleet symbolit. Hakutoiminnon käytettävyysongelmat juontuivat viime 
tingassa hätäisesti ja liian vähällä suunnittelulla toteutetusta karttaselailuomi-
naisuudesta. 

 

Kuva 50. Ongelma: haun tulokset eivät kerro kuinka monta symbolia kussakin 
kuvassa on 

Toinen kaikkia käyttäjiä koskeva käytettävyysongelma liittyi yleisesti käytet-
tyyn Internet Explorer selaimeen, jonka edellinen-napin käyttö aiheutti sovel-
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luksessa ajoittain hämmentävän "sivua ei löydy" -ilmoituksen, sillä tietotur-
vasyistä Internet Explorerin uudet versiot estävät paluun sisällönhallintajärjes-
telmästä dynaamisesti luoduille sivuille, joiden sisältö on muuttunut.  
 Ylläpitopuolella käytettävyysongelmia oli enemmän ja ne liittyivät poik-
keuksetta osallistumisen tulosten käsittelyyn ja seurantaan. Ongelmat havait-
tiin vasta, kun tarkoituksena oli tehdä väliraportti saaduista kommenteista. Tie-
tokannasta Excel-taulukoksi muunnettujen kommenttien yhdistäminen kuviin 
sijoitettuihin symboleihin vaati valtavasti manuaalista työtä, koska ilmakuvissa 
olevia symboleja oli mahdotonta yhdistää kommentteihin, ellei symboleja käyty 
yksitellen läpi, jolloin yhdistäminen oli mahdollista symbolin id-numeron pe-
rusteella. Yksinkertainen korjaus ongelmaan olisi id-numeron liittäminen sym-
bolin yhteyteen ylläpidon laajennetun haun tuloksissa. 

   

Kuva 51. Id-numeroiden lisääminen symboleiden yhteyteen olisi helpottanut 
huomattavasti ylläpitoa 

Sovelluksen toimintalogiikka sai kiitosta selkeydestään ja ulkoasuunkin 
oltiin pääosin tyytyväisiä. Muutamissa palautteissa ulkoasua pidettiin liian 
vaatimattomana tai yksinkertaisena ja kaivattiin enemmän markkinahenkistä 
näyttävyyttä. Sisällön kritiikki kohdistui poikkeuksetta siihen, että sovelluksel-
la kommentoitavat 14 ilmakuvaa kattoivat vain osan Nurmi-Sorilan osayleis-
kaava-alueesta. Ratkaisuun päädyttiin osin teknisistä syistä ja osin pelättiin 
osallistumisen muodostuvan vaikeasti hahmotettavaksi kuvien määrän ollessa 
useita kymmeniä. Jälkeenpäin ajatellen olisi sittenkin kannattanut säätää sovel-
lus toimimaan paremmin myös kymmenien kuvien kanssa, jolloin olisi vältytty 
epäilyiltä, että kaikkia alueen ilmakuvia ei kaupungin puolesta edes haluttu-
kaan asettaa kommentoitaviksi. 

Jos tässä tutkimuksessa toteutettua verkko-osallistumissovellusta verra-
taan esimerkiksi Al-Kodmanyn [2001] ryhmän kehittämään sovellukseen tai 
Minun Maunulani -peliin [2005], niin idealtaan sovellukset eivät eroa kovin 
paljoa toisistaan, mutta käytettävyydessä, ylläpidettävyydessä ja aktiiviseen 
vuorovaikutukseen kannustamisessa erot ovat selkeät.  

Tässä tutkimuksessa toteutettu verkkosovellus on taustalla olevan sisäl-
lönhallintajärjestelmän ansiosta erittäin helposti muokattavissa ja ylläpidettä-
vissä. Uusien toimintojen lisääminen ei vaadi kuin uuden PHP-skriptin integ-
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roimisen sisällönhallintajärjestelmään, eikä siten jo olemassa olevaan sovelluk-
seen tarvitse välttämättä koskea lainkaan. Sisällönhallintajärjestelmän ansiosta 
myös ylläpito on huomattavasti helpompaa, koska sisällönhallintajärjestelmän 
avulla sovelluksen toimintalogiikka, sisältö ja ulkoasu voidaan erottaa toisis-
taan. Näin sovelluksen yleiskäyttöisyys paranee huomattavasti, sillä sovellus 
on mahdollista personoida helposti sekä ulkonäöllisesti että sisällöllisesti erilai-
siin osallistumistilanteisiin sopivaksi. Lisäksi toteutettu verkko-
osallistumissovellus sisältää kokonaan uusia ominaisuuksia, joista merkittävin 
on muiden osallistujien merkitsemien symboleiden ja kommenttien kommen-
tointimahdollisuus. Kommentointimahdollisuus nostaa osallistumisen tason 
konsultoinnista lähemmäksi aktiivista osallistumista. Kommentointi ei enää ole 
muista osallistujista irrallista kommenttien jättämistä, vaan muistuttaa enem-
män keskustelua. Tässä tutkimuksessa osallistumisen tasoa olisi myös voitu 
nostaa esimerkiksi velvoittamalla kunnan asiantuntijat ja päätöksentekijät 
kommentoimaan kuntalaisten kuviin sijoittamia symboleja, jolloin olisi mah-
dollista päästä melko lähelle aktiiviseksi osallistumiseksi luokiteltavaa osallis-
tumista. Edellä esiteltyjen perusteluiden mukaisesti tässä tutkimuksessa toteu-
tettu verkko-osallistumissovellus on siis uudeksi innovaatioksi luokiteltava 
huomattava parannus verrattuna jo aikaisemmin toteutettuihin sovelluksiin. 

Internetyhtiö Google on mitä ilmeisimmin ollut jo pidempään tämän tut-
kimuksen kanssa samoilla linjoilla, sillä kesällä 2005 Google julkaisi oman 
Google Earth -sovelluksensa, joka perustuu satelliittikuvien ja perinteisen kart-
tapallon yhdistelmään [Google Earth, 2005]. Google Earth -sovellus on asennet-
tava erikseen tietokoneelle, mutta Googlen karttapalvelu 
(http://maps.google.com/) on selainkäyttöinen verkkosovellus, joka on yksin-
kertaistettu versio Google Earth -sovelluksesta [Google Maps, 2005].  Verkko-
sovelluksessa on mahdollista lisätä symboleja ja kommentteja kuviin sekä kes-
kustella merkinnöistä toisten käyttäjien kanssa.  Valitettavasti Suomen alueista 
sovellus ei ainakaan toistaiseksi tarjoa kuin erittäin korkealta otettuja satelliitti-
kuvia, jotka eivät ole erityisen käyttökelpoisia.  
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Kuva 52. Googlen karttapalvelu [Google Maps, 2005] 

Googlen karttapalvelu käyttää Ajaxiksi (Asynchronous JavaScript and 
XML) nimettyä tekniikkaa, jossa Javascriptiä ja XML-kieltä käytetään tiedon 
kuljettamiseen selaimen ja palvelimen välillä. Muu sovellus voi olla toteutettu 
esimerkiksi PHP:llä tai jollakin muulla sopivalla skriptikielellä. Tekniikka mah-
dollistaa nopean reagoinnin käyttäjän toimintoihin siten, että sivulle voidaan 
tehdä muutoksia ilman, että koko sivua täytyy ladata uudestaan. Ajaxin avulla 
verkkosovelluksesta voidaan rakentaa eräänlainen palapeli, jonka osia voidaan 
muuttaa yksitellen. Huomattavista eduista huolimatta Ajax tuo myös muka-
naan aivan uusia haasteita mm. käyttöliittymän suunnitteluun, sillä esimerkiksi 
selaimen takaisin-painike ei toimi oikein Ajaxia käytettäessä. Lisäksi Ajaxiin 
perustuvat verkkosovellukset vaativat aina Javascriptin käyttämistä. Näistä 
ongelmista huolimatta Ajax tulee todennäköisesti yleistymään tulevaisuudessa 
valtavasti verkkosovellusten toteuttamistekniikkana, sillä sen avulla on mah-
dollista tehdä huomattavasti aikaisempaa vuorovaikutteisempia ja sujuvampia 
verkkosovelluksia. 

7.2. Toteutusprosessin arviointi 

Uutta verkko-osallistumissovellusta toteutettaessa käytetystä työmäärästä ei 
pidetty tarkkaa kirjanpitoa, mutta arviolta sovelluksen toteuttamiseen kului 
noin 500 tuntia. Kustannukset olivat työmäärään nähden olemattomat, koska 
verkko-osallistumissovellus on toteutettu kokonaan avoimen lähdekoodin tek-
niikoilla. Mikään ei siten estäisi tekemästä myös itse verkko-
osallistumissovelluksesta avoimen lähdekoodin projektia, jolloin sovellusta oli-
si mahdollista kehittää jatkossa yhteistyössä muiden asiasta kiinnostuneiden 
ihmisten kanssa.  
 Avoimeen lähdekoodiin tukeutuvien sovellusten käyttöön saattaa kuiten-
kin liittyä erilaisia riskejä. Tässä tutkimuksessa törmättiin erityisesti yhteen täy-
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tenä yllätyksenä tulleeseen riskiin. Se ei ole uutta, että monet avoimen lähde-
koodin sovellukset ovat keskeneräisiä, hankalia käyttää tai puutteellisesti oh-
jeistettuja, mutta tämän tutkimuksen yhteydessä paljastunutta jatkuvuuteen 
liittyvää ongelmaa eri ole juurikaan aiemmin käsitelty.  

Tässä tutkimuksessa toteutetun verkko-osallistumissovelluksen ollessa jo 
lähes valmis keväällä 2005 sattui odottamaton käänne. Sovelluksen pohjaksi 
valitun Etomite-sisällönhallintajärjestelmän kehittäminen ilmoitettiin täysin 
yllättäen lopetetuksi, sillä järjestelmän kehittämisestä lähes yksin vastannut 
henkilö oli saanut projektista tarpeekseen ja kertoi tulevaisuudessa keskitty-
vänsä uuden kaupallisen sisällönhallintajärjestelmän kehittämiseen. Etomiten 
käyttäminen ei olisi enää ollut järkevää, jos järjestelmän kehittäminen olisi to-
della loppunut kokonaan. Hetken vaikuttikin siltä, että uusi verkko-
osallistumissovellus jouduttaisiin toteuttamaan uudelleen jonkin toisen sisäl-
lönhallintajärjestelmän avulla. Uudeksi sisällönhallintajärjestelmäksi ehdittiin 
jo valita Mambo (http://www.mamboserver.com/), vaikka se tuntuikin Etomi-
tea huomattavasti huonommalta ratkaisulta. Onneksi tilanne muuttui va-
loisammaksi, kun uudet henkilöt ilmoittivat ottavansa Etomiten kehittämisen 
vastuulleen. Valitettavasti osa järjestelmän aktiivikäyttäjistä oli jo tehnyt epä-
selvästä tilanteesta omat johtopäätöksensä ja lopputuloksena Etomiten kehit-
tämistä jatkoi kaksi kilpailevaa ryhmää, joista toinen antoi sisällönhallintajärjes-
telmän uudeksi työnimeksi MODx (http://www.modxcms.com/). Tämä 
episodi oli hyvä muistutus siitä, että avoimen lähdekoodin tekniikoiden käyt-
tämiseen voi liittyä odottamattomia riskejä, joihin on hyvin vaikea varautua 
ennalta. Tästä syystä sovelluksen toteuttamistapaa kannattaa miettiä huolella. 
 Tutkimuksen kirjallisesta osuudesta ei myöskään käy täysin ilmi se kaoot-
tisuus, jolla suunnittelu- ja kehittämisprosessia vietiin eteenpäin. Jälkeenpäin 
prosessi näyttää paljon suoraviivaisemmalta, kuin se todellisuudessa oli. Vaik-
ka esimerkiksi vesiputousmalli periaatteessa etenee koko ajan eteenpäin, niin 
käytännössä suunnittelu- ja kehittämisprosessi eteni usein yrityksen ja ereh-
dyksen kautta. Kaikesta huolimatta tutkimuksen suuret linjat pysyivät koko 
ajan muuttumattomina. Innovaation toteuttamiselle onkin tyypillistä, että to-
teutus ei aina etene aivan suunnitelmien mukaisesti, vaan uusien ratkaisujen 
yksityiskohtia on välillä hiottava pidempään. Sovelluksen toteutuksen yhtey-
dessä kaoottisuus näkyi myös kehnosti organisoituna testaamisena. Käytettä-
vyyttä testattiin onnistuneesti yhdessä pienryhmän kanssa, mutta sovelluksen 
toimintalogiikan testaus oli liian hajanaista. Toimintalogiikan testaamisen olisi 
pitänyt olla systemaattisempaa. Toisaalta on myönnettävä, että dynaamisesti 
luotavia verkkosivuja on erittäin vaikeaa testata täysin vedenpitävästi, sillä si-
vujen muodostamiseen vaikuttaa niin moni tekijä, että kaikkien yhdistelmien 
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testaaminen on mahdotonta. Tässä suhteessa toteutetun verkko-
osallistumissovelluksen kanssa on ollut hyvää tuuria, sillä sovelluksesta ei käy-
tön aikana ole löytynyt yhtään vakavaa virhettä.  

7.3. Verkko-osallistumissovelluksen elinkaarimallin arviointi 

Tutkimuksen sekundaariongelmana oli muodostaa verkko-
osallistumissovelluksen toteuttamisesta saatujen kokemusten perusteella malli, 
jonka avulla olisi jatkossa helpompi toteuttaa kuntalaisten suoraa osallistumista 
edistäviä verkko-sovelluksia. Verkko-osallistumissovelluksen elinkaarimalli on 
verkkosovelluksen ja verkko-osallistumisen risteytys, joka muodostaa yhtenäi-
sen kokonaisuuden, jonka avulla verkko-osallistumissovelluksia on helpompi 
suunnitella ja toteuttaa. Malli on tarkoituksella melko yleisluontoinen, jotta se 
olisi hyödynnettävissä erilaisia sovelluksia ja osallistumistilanteita varten.  

 Toisaalta mikään ei estä tekemästä mallista yksityiskohtaisempaa versiota, 
jossa esimerkiksi verkko-osallistumisen vaiheet olisi jaettu vielä pienemmiksi 
osiksi. Elinkaaren vaiheiden paikkansapitävyydestäkin voi olla montaa mieltä, 
sillä pelkästään verkkosovelluksen elinkaarimallin pohjalla olevasta vesipu-
tousmallista on valtavasti erilaisia variaatioita. Vesiputousmallia kritisoidaan 
usein sen jäykkyydestä, mutta mallin puolustukseksi on sanottava, että vesipu-
tousmalli löytyy usein myös muiden ohjelmistotuotannon prosessimallien taus-
talta. Toiseksi verkko-osallistumiselle ei edes ole olemassa mitään yleisesti käy-
tettyä elinkaarta. Tässä piilee yksi mallin riskeistä, sillä verkko-osallistumisen 
elinkaaren mallin vaiheet on jaoteltu tässä tutkimuksessa kerättyjen kokemus-
ten perusteella, joten mallin todentamiseksi tarvittaisiin vielä lisää kokemuksia 
muista verkko-osallistumissovellusprojekteista. 

 Verkko-osallistumisen elinkaaren vaiheita voidaan pitää teknisestä näkö-
kulmasta määriteltyinä, ja siten on mahdollista, että verkko-osallistumisen vai-
heet poikkeavat tässä tutkimuksessa käytetyistä, jos verkko-osallistumista on 
käsitelty esimerkiksi Macintoshin [2004] jaon mukaisesti sosiaalisesta tai poliit-
tisesta näkökulmasta. Usein verkko-osallistumista käsittelevissä artikkeleissa 
näkökulma onkin enemmän sosiaalinen tai poliittinen kuin tekninen. Verkko-
osallistumisen tekninen näkökulma jää monesti vain sivuhuomautukseksi, eikä 
verkko-osallistumisen välineiden teknisestä toteutuksesta ole kuin epämääräi-
siä mainintoja. Esimerkiksi muuten varsin kattavassa OECD:n Engaging citi-
zens online for better policy-making -raportissa [OECD, 2003b] on vain ylimal-
kaisia mainintoja verkko-osallistumisen teknisestä puolesta. Tässä tutkimuk-
sessa kehitetty verkko-osallistumissovelluksen elinkaarimalli pyrkiikin liittä-
mään tekniset ratkaisut osaksi verkko-osallistumisprojektien analysointia. 
Verkko-osallistumisen tutkiminen vain sosiaalisesta tai poliittisesta näkökul-
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masta unohtaa kokonaan, että osallistumisen toteuttava sovellus vaikuttaa 
myös merkittävästi osallistumisen onnistumiseen. 

7.4. Jatkotoimenpiteet ja kehittämisen kohteet tulevaisuudessa 

Tämän tutkimuksen oleellisin jatkotoimenpide tulevaisuudessa on Nurmi-
Sorilan paikallistietämystä kartoittavan verkko-osallistumisen tulosten analy-
soiminen osallistumisen päätyttyä. Osallistumisella ei toistaiseksi ole takarajaa, 
joten osallistuminen saattaa jatkua koko Nurmi-Sorilan kaavoituksen valmiste-
lun ajan, joka on useita vuosia kestävä prosessi. Osallistumisen tulosten ana-
lysoinnissa olisi mielenkiintoista tietää mm., poikkeavatko verkko-
osallistumissovelluksen avulla ja tavallisissa yleisötilaisuuksissa kerätyt kom-
mentit toisistaan? Osallistumisen päätyttyä voidaan myös paremmin tehdä 
päätelmiä niistä seikoista, jotka verkko-osallistumissovelluksessa vaativat ke-
hittämistä.  
 Jo tähän mennessä on selvää, että ainakin kuviin on toivottu mahdolli-
suutta piirtää vapaasti viivoja tai kuvioita tärkeiden alueiden tai reittien, kuten 
hirvipolkujen kartoittamiseksi. Nykyiseen toteutukseen piirtotoiminnon lisää-
minen on hankalaa, mutta käyttämällä Ajax-tekniikkaa interaktiivisuutta vaati-
va piirtotoimintokin olisi ehkä mahdollista toteuttaa.  

Lisäksi käyttäjien rekisteröintiä on pohdittava uudelleen. Rekisteröinnillä 
pystyttäisiin paremmin rajaamaan osallistujat esimerkiksi vain tamperelaisiksi 
käyttämällä tunnistamisen apuna sähköistä henkilökorttia tai vastaavaa tunnis-
tusmenetelmää. Vielä sähköiseen tunnistamiseen sopivia välineitä on kuitenkin 
kuntalaisilla niin vähän, että toistaiseksi rekisteröinti ja osallistutumisen rajoit-
taminen ei ole järkevää. Rekisteröitymisen avulla sovellukseen voisi myös lisätä 
yhteisöllisyyttä parantavia elementtejä, kuten osallistumisen nimimerkillä tai 
jopa omalla nimellä. Tällöin tosin osallistumisen luonne muuttuu anonyymistä 
konsultoivasta lähestymistavasta kohti aktiivista osallistumista, jossa vuorovai-
kutusosapuolet tunnistavat toisensa. 

Tulevaisuudessa sovellusta olisi myös mahdollista kehittää siten, että so-
velluksen asetukset tallennettaisiin graafisen käyttöliittymän avulla suoraan 
tietokantaan, jolloin käyttöönotto helpottuisi entisestään. Asetusten tekeminen 
suoraan tietokantaan mahdollistaisi sovelluksen tuotteistamisen kehittämisen 
niin, että toteutettuun verkko-osallistumissovellukseen perustuvien osallistu-
mismahdollisuuksien luominen onnistuisi keneltä tahansa. 

Toteutetun verkko-osallistumissovelluksen tulevien käyttökohteiden 
avulla voitaisiin samalla varmentaa tutkimuksessa kehitetyn verkko-
osallistumissovelluksen elinkaarimallin toimivuutta. Erilaisista lähtökohdista 
toteutettavat verkko-osallistumisprojektit tuovat lisätietoa sekä verkko-
osallistumissovelluksesta itsestään että tässä tutkimuksessa kehitetyn elinkaa-
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rimallin käyttökelpoisuudesta. Jo nyt on käynnissä toinenkin sovelluksella to-
teutettu verkko-osallistumiskokeilu, jossa kerätään Nurmi-Sorilan alueesta 
luontohavaintoja maastokartalle [Nurmi-Sorilan luontohavainnot, 2005]. 

 

Kuva 53. Nurmi-Sorilan luontohavainnot [Nurmi-Sorilan luontohavainnot, 
2005] 

Vaikka tutkimuksessa toteutettu verkkosovellus soveltuu parhaiten suun-
nittelu- ja päätöksentekoprosessin vaiheisiin lähtökohtien asettaminen ja val-
mistelu, mikään ei estä käyttämästä sovellusta muihinkin suunnittelu- ja pää-
töksentekoprosessin vaiheisiin, jos vain sopiva käyttötarkoitus löytyy. Esimer-
kiksi muutoksen tarpeen paljastamiseksi sovellusta voitaisiin käyttää aivan sa-
malla tavalla kuin Nurmi-Sorilan osallistumisen yhteydessä mutta sillä erotuk-
sella, että kommentoitavana olisi alue, jonka kehittämisestä ei olisi vielä ole-
massa virallista päätöstä, kuten Nurmi-Sorilan tapauksessa oli. Verkko-
osallistumisen vuorovaikutusosapuolia ei myöskään tarvitse rajoittaa vain kun-
talaisiin ja kunnan asiantuntijoihin. Mikään ei estä kunnan päätöksentekijöitä 
osallistumasta joko anonyymisti kuntalaisina tai julkisesti päättäjinä. Toteutettu 
sovellus ei rajoita toimijoita, vaan ne riippuvat enemmänkin osallistumistilan-
teesta. Sovellus on suunniteltu ja toteutettu verkkokonsultaatiota silmällä pitä-
en, mutta sovelluksen käyttäminen myös muihin tarkoituksiin on täysin mah-
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dollista. Kuntasektorin ulkopuolella sovellusta olisi mahdollista hyödyntää 
esimerkiksi yrityksissä suunnitteludokumenttien kommentoinnin tai muun 
ryhmätyön apuvälineenä. 
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Liite 1. Verkko-osallistumissovelluksen toiminnot vaiheittain 
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Kuva 54. Tässä tutkimuksessa toteutetun verkkosovelluksen osallistujien toi-
minnot vaiheisiin jaettuina 

 
 
 



 97 

  

& ��� �����

�
��
�������� �
����
 ! 
��	
��
����


����
���������� ����
����� ���

4�

��
��
����*�0�

3��������
���� %
�������
�������

%
��������� 7������	
��


%
�������
���
	
����� 7����

%
������
	
��

�����

�
���
������

%
������������
	
��

�
��

�
�����
	
��
������
(��.������)

%
��������	


$�����
��
��

#������ � �����

&
�

��
�
����

&
�

��
�
����

 

Kuva 55. Tässä tutkimuksessa toteutetun verkkosovelluksen ylläpitäjien toi-
minnot vaiheisiin jaettuina 
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Liite 2. Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alue 

 

Kuva 56. Tampereen Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alue [Nurmi-Sorila, 2005] 
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Liite 3. Nurmi-Sorilan osayleiskaavan työohjelma 

 

Kuva 57. Nurmi-Sorilan osayleiskaavan työohjelma [Nurmi-Sorilan työohjelma, 
2005] 
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Liite 4: Tutkimuksessa toteutettu verkko-osallistumissovellus 

Verkkokonsultaatiopalvelu 

 

Kuva 58. Verkkokonsultaatiopalvelun etusivu 
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Lisää symboli 

 

Kuva 59. Valitse alue 

 

Kuva 60. Symbolin selitysteksti 
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Kuva 61. Klikkaa kuvaa 
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Kuva 62. Valitse symboli, kirjoita kommentti, vastaa taustatietokysymyksiin ja 
lähetä vastaus 
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Kuva 63. Symbolin merkitseminen onnistui 
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Hae ja kommentoi vastauksia 

 

Kuva 64. Hakulomake 

 

Kuva 65. Haun tulosten yhteenveto 
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Kuva 66. Haun tulokset yhdessä ilmakuvassa 
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Kuva 67. Symboliin liitetyn kommentin tarkastelu 
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Kuva 68. Kommenttiin vastaaminen 



 109 

  

 

Kuva 69. Kommenttiin vastaaminen onnistui 
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Ylläpito: Kirjaudu sisään ja ulos 

 

Kuva 70. Kirjaudu sisään 

 

Kuva 71. Ylläpitovalikko 

 

Kuva 72. Kirjaudu ulos 
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Ylläpito: Tarkastele tilastoja 

 

Kuva 73. Osallistumisen tilastot: merkityt symbolit ja osallistujien taustatiedot 
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Ylläpito: Hae vastauksia (laajennettu haku) 

 

Kuva 74. Laajennettu vastausten haku 
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Kuva 75. Laajennetun haun tulosten tarkastelu 
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Liite 5. Osallistujilta kysytyt taustatietokysymykset vastausvaih-
toehtoineen 
 
Sukupuoli 
Nainen 
Mies 
 
Ikäryhmä 
alle 15 
15 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
Yli 74 
 
Ammatti 
Yrittäjä 
Maatalousyrittäjä 
Toimihenkilö 
Työntekijä 
Työtön 
Opiskelija 
Koululainen 
Kotiäiti/isä 
Eläkeläinen 
Muu 
 
Asuinpaikka ja -aika 
Nurmi-Sorila: yli 20 v. 
Nurmi-Sorila: 5-20 v. 
Nurmi-Sorila: alle 5 v. 
Muualla Tampereella 
Muualla Pirkanmaalla 
Muualla Suomessa 
Ulkomailla 
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Asumismuoto 
Asun yksin 
Lapseton pari 
Lapsiperhe 
Muu aikuistalous 
 
Olen kiinnostunut Nurmi-Sorilasta ensisijaisesti, koska olen alueen... 
Asukas 
Kesäasukas 
Maanomistaja 
Vapaa-ajan viettäjä 
Työntekijä / yrittäjä 
Mahd. tuleva asukas 
Yleinen kiinnostus 
 
Millaisen vaikutelman olet saanut tämän verkkosovelluksen hyödyllisyydes-
tä? 
Erinomaisen 
Hyvän 
Tyydyttävän 
Välttävän 
Heikon 
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Liite 6. Uusi verkko-osallistumissovellus mediassa 
 

 

Kuva 76. Tampereen kaupungin verkkosivut 1.6.2005 
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Kuva 77. Aamulehti 1.6.2005 [Urmas, 2005] 
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Kuva 78. Tamperelainen 4.6.2006 [Satola, 2005] 

 

 

Kuva 79. Uutispäivä Demari 2.6.2005 [Uusi verkkosovellus kaavoituksesta ko-
keiluun, 2005] 
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Kuva 80. Teisko-Aitolahti -lehti 9.6.2005 [Kaavoittaja kerää paikallistuntemusta, 
2005] 
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Kuva 81. TV-Tampereen Pirkanmaan tv-uutiset 1.6.2005 [Pirkanmaan tv-
uutiset, 2005] 

 

 

Kuva 82. MTV 3 tekstikanava 2.6.2005 [Verkkosovellus auttaa kaavoittajaa, 
2005] 

 

 

Kuva 83. Tampereen radion lähetykset: Ajankohtaista 1.6.2005 ja Sähkeuutiset 
5.7.2005 [Ajankohtaista, 2005 ja Sähkeuutiset, 2005] 

 

 


