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Tutkimuksessa selvitin, miten kansalaisjärjestöjen projekteissa hyödynnetään informaatioteknolo-
giaa. Kysymykseen liittyy oletus, että informaatioteknologiaa voi projekteissa käyttää enemmän tai 
vähemmän hyvinvointia edistävästi – jopa haitallisesti.   
 
Menetelmänä käytin tapaustutkimusta, jossa aineistona oli kahden projektin internetistä löytyvä 
materiaali. Toisen projektin kohderyhmä oli vanhukset ja toisen nuoret. Analysoin aineistoja muun 
muassa käsitekarttojen avulla. Operationalisoinnin alussa selvitin projektin julkilausuttujen tavoit-
teiden valtasuhteita ja -muotoja. Seuraavaksi sitä, miten valtarakenne näkyy käytetyssä informaa-
tioteknologiassa. Lopuksi arvioin hyödyn vallankäytön näkökulmasta. 
 
Valtasuhteissa vanhukset olivat selkeästi projektin toimenpiteiden kohteina. Sen sijaan nuoriso-
projektissa nuoret olivat myös aktiivisia toimijoita. Valtarakenteen epätasapaino toistui valtamuo-
doissa. Käytettävä informaatioteknologia ei ollut innovoivaa vaan tavanomaisia (pääosin sosiaali-
sen median) sovellutuksia internetissä. Nuorisoprojektissa niiden käyttö pääasiassa vahvisti nuor-
ten sekä hallinnoijaorganisaation asemaa suhteessa projektiin toimijana. Sama koski nuorten toi-
mijuutta, kun kohteena oli organisaatio. Vanhusprojektissa internetin hyödyntäminen oli tulkittava 
useassa kohdin epäonnistuneeksi.  
 
Mikäli projekteissa halutaan hyödyntää informaatioteknologiaa, niin silloin sen käyttö pitää huo-
mioida toiminnan tavoitteiden määrittelyssä.  Esimerkiksi valtasuhteiden avulla tavoitteita voitai-
siin tarkentaa niin, että käytettävät apuvälineet toisivat todellista hyötyä päämäärättömän kokei-
lun sijaan. Projekteissa hukataan resursseja, jos suunnitelmissa on vain maininta möhkälemäisestä 
informaatioteknologiasta mutta vasta toteutuksessa kokeillaan mitä se voisi olla. Näin toimien in-
formaatioteknologian hyödyntäminen voi jäädä pinnalliseksi ja vajavaiseksi. Se voi jopa estää ta-
voitteiden toteuttamista. 
 
 
 
 
Asiasanat: informaatioteknologia, kansalaisjärjestö, projekti, valta. 
 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSITY OF TAMPERE 
School of Social Sciences and Humanities 
 
SMEDBERG, JARI: The Use of Information Technology in Civic Organisation Projects 
Master’s Thesis, 69 p., appendices 1 p.. 
Social Policy 
Supervisor: Petri Virtanen 
April 2012 
 
 
In this study, I researched how civic organisation projects utilise information technology. This in-
cludes the presumption that in a project environment information technology can be used to im-
prove, or in some cases hinder, well-being. 

For my research I used a case study available on the internet. It included two projects: the target 
groups being the elderly and the young, respectively. I analysed the projects by using concept 
maps amongst other things. Through operationalisation, I researched the power relations of the 
projects’ aims found in their public statements.  I then studied how the power structure is re-
flected in the information technology that is being used by the aforementioned projects. Lastly, I 
assessed how useful the technology is for the exercising of power.  

In regards to power relations, the elderly were clearly the object of the project’s actions. In con-
trast, in youth projects, the youth acted as more dynamic agents. This imbalance repeated itself 
consistently. The information technology being used was not innovative, but mundane in its 
mostly social media applications on the internet. The use of information technology in the youth 
project served mainly to fortify the position of both the youth and the governing organisation as 
actors in relation to the project. The same held true for youth agency in relation to the organisa-
tion. In projects for the elderly, the use of internet had to be largely interpreted as failed.  

If projects wish to make use of information technology, its use must be acknowledged when set-
ting operational goals. For example, with the use of power relations, the goals could be con-
structed in a way so that available technological aids would provide bona fide benefits as opposed 
to aimless experimentation. If project plans only have vague references to information technology 
which are then experimented with in execution, there will be a significant loss of resources. In 
doing so, the use of information technology can in some cases be superficial and insufficient. It can 
even interfere with meeting set goals. 
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1 JOHDANTO 

 

Erään sosiaalisen median sivuston johtohahmon ura alkoi yhdyskuntatyöntekijänä; työssään hän oli 

huomannut, mitä ihmisten joukkovoimalla voi saada aikaan. Myöhemmin hänen sivustolleen oli 

luonut oman profiilin yli miljoona henkilöä. Sivustolla oli yksinkertaisia apuvälineitä, joilla 

kannustettiin yhteisöllisyyteen. Lisäksi siellä kerättiin rahaa ja organisoitiin toimintaa ennen 

kokemattomalla tehokkuudella. Mihin tämä lopulta johti?  Tuliko johtohahmosta internet-mil-

jonääri? Ei tullut – hän pysyi johtohahmona. Hänestä tuli Yhdysvaltain presidentti. 

 

Internetillä oli merkittävä rooli Barack Obaman presidenttikampanjassa vuonna 2008. Netin kautta 

kerätyt summaltaan pienet – mutta lukuisat – lahjoitukset olivat kampanjan perusta (McCormick & 

Dorning 2008). Ruohonjuuritason toimijoiden aktivointi ja yhteisöllisyyden luominen eivät kuiten-

kaan päättyneet kampanjaan. Obaman hallinnon kulmakiveksi oli nousemassa kansalaisten 

osallistuminen, jossa internetille varattiin keskeinen rooli (The White House 2009). 

 

Edellisessä esimerkissä on kyse strategiasta, jossa tavoitteisiin pyrittiin luomalla vahva yhteisö 

perinteisen poliittisen koneiston rinnalle. Tämän joukkovoiman valjastaminen oli mahdollista vain 

ja ainoastaan informaatioteknologian avulla. Voisiko samankaltainen vallan uusjako ”koneistolta” 

yhteisölle toteutua myös sosiaalisen politiikan toimijoilla? Esimerkiksi kansalaisjärjestöissä – 

niissähän uskotaan olevan ”mielenkiintoisia tehtäviä sosiaalipolitiikasta valmistuneille” (Tampereen 

yliopisto 2011).  

 

Itseäni kysymys on vaivannut jo paljon ennen Obaman valintaa. Oikeastaan se alkoi siinä vaiheessa, 

kun ensimmäisen kerran pääsin internetiin vuonna 1996.  Muutama vuosi myöhemmin, 2000-luvun 

alussa, kokeilin eräässä projektissa internetin hyödyntämistä neuvoloiden perhevalmennuksen 

kehittämisessä ja isien innostamisessa.  Aika oli vielä väärä: Web 2.0:n1 ideoita, ja siitä kummun-

nutta termiä sosiaalinen media, ei oltu edes artikuloitu. Myöhemmin kehitin Web 2.0 -konseptin 

mukaisen Isäwiki-sivuston vastaiskuna sosiaali- ja terveysministeriön virallisille isäsivuille. Sivus-

ton ideana oli tuottaa informaatioarvoltaan laajempaa mutta vahvasti vuorovaikutteista sisältöä il-

maiseksi – joukkovoimalla. Vaikka joukkovoimaa en sivustolle saanutkaan, niin siitä huolimatta 

käsitykseni internetin uusista mahdollisuuksista sosiaalipolitiikan alalla vain vahvistuivat. 

                                                 
1  Tim O’Reilly (2005) määritteli artikkelissaan What is Web 2.0? hänen ja Dale Doughertyn aivoriihen tuloksia. Kyse 
Web 2.0:ssa on internetin uudesta vaiheesta, jossa olennaista on mm. sosiaalinen sisällöntuotanto ja -jakelu, tiedon 
vapaa ja esteetön jakaminen sekä päätösvallan hajauttaminen. 
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Viime vuosina olen seurannut internetin hyödyntämisen kehittymistä interaktiivisen median, vuoro-

vaikutteisen teknologian, tietojenkäsittelyopin ja sosiaalityön informaatioteknologian opintojen 

kautta. Tuona aikana informaatioteknologia on ottanut valtavia harppauksia. Myös internetin päi-

vittäisen käytön osuus väestöstä on noussut 72 prosenttiin ja internetyhteys on peräti 82 prosentilla 

kotitalouksista (Suomen virallinen tilasto 2011). Kehityksestä huolimatta olen havainnut harvoin, 

että kansalaisjärjestöissä haluttaisiin tai uskallettaisiin kokeilla vaihtoehtoisia toimintatapoja infor-

maatioteknologiaa hyödyntäen.  

 

Halusin kumota arkihavaintoni lukemalla tutkimuksen kansalaisjärjestöjen vapaaehtoistyöstä (Pessi 

& Oravasaari 2010). Innovaatiotoiminnan kohdalla orastava puutumukseni kaikkosi kirjoittajien 

riemastukseen: ”Järjestöjen vapaaehtoistoiminta on siis toden totta täynnä innovaatioita!” (Mt., 93). 

Tutkimuksen tarkoittamat innovaatiot eivät kuitenkaan liity teemaani kuin muutamin osin. Kysely-

aineiston vastauksissa mainittiin uusien työkalujen hyödyntämisenä ”ATK ja netti”. Innovaatioina 

olivat monissa järjestössä uudet tai päivitetyt internet-sivut (mt., 96).  Vapaaehtoisten rekrytoinnis-

sakin yllättävän harvoissa vastauksissa painotettiin internetin uusia mahdollisuuksia (mt., 101). 

 

Internetin merkitys alkoi korostua vasta siinä vaiheessa, kun tutkimuksessa tiedusteltiin millaisia 

uusia trendejä on havaittavissa. Neljästä esiin nousseesta teemasta kaksi liittyi internetiin: yhteisöl-

lisyys internetin kautta sekä uudenlaiset toimintatavat (erityisesti projekteissa ja internetissä) nuor-

ten saamiseksi mukaan toimintaan (mt., 123). Edelliseen kohtaan mainittiin liittyvän asioita, kuten 

 ”Keskustelupalstat, facebook, internetin tuomat trendit.” 

 ”Nettiryhmät ja niihin liittyvä yhteisöllisyys ja vapaaehtoistoiminta tulevat lisääntymään 

ja tuovat varmasti uusia trendejä ja toimintatapoja.” 

 ”Ehkä vapaaehtoistoiminta lisääntyy sosiaalisen median kautta kuten internetin välityk-

sellä.” (Mt., 124). 

 

Tutkimuksen perusteella näyttäisi, että ainakin vuonna 2010 informaatioteknologian hyödyntämi-

nen ei ollut kovin yleistä, mutta sen mahdollisuudet olivat noteerattu. Vaikka tutkimuksessa kyse oli 

vapaaehtoistyöstä, niin sen arvo on merkittävä, sillä 79 prosenttia järjestöistä ilmoittaa toimintansa 

perustuvan joko kokonaan tai tärkeiltä osin juuri vapaaehtoistyöhön (mt., 25). 
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1.1 Informaatioteknologian käyttöönotto järjestöissä 

 

Olen yrittänyt selittää sosiaalialan kansalaisjärjestöjen hidasta lämpenemistä informaatioteknologiaa 

kohtaan kahdella seikalla. Ensinnäkin heikolla tietotekniikan osaamisella (viitteitä tästä mm. 

sosiaalityöntekijöiden osalta Hakola 2006). Järjestötieto-hankkeen (Martikainen 2012) alkukartoi-

tuksessa järjestötoimijat ilmoittivat hallitsevansa tietokoneen peruskäytön (tekstinkäsittely, interne-

tin käyttö, sähköposti yms.), mutta vaativampi käyttö sekä erityisohjelmien osaaminen oli vähäi-

sempää. Joku kommentoi teknologian hallintaan liittyviä kysymyksiä muun muassa näin: "on vai-

kea vastata kysymyksiin, kun emme ymmärrä mitä nämä asiat tarkoittavat".  Kysely tehtiin vuosien 

2007–2008 vaihteessa.  

 

Toinen syy voisi olla se, että järjestötoimijat, edellisestä johtuenkin, kuuluvat diffuusioteorian 

(Kaasinen 2005) mukaisesti asenneryhmään, jota luonnehditaan myöhäisiksi omaksujiksi (skeptisiä 

ja perinteisiä). Järjestötieto-hankkeen (Martikainen 2012) kartoitus tukee tätäkin näkemystä mutta 

vain osassa järjestöjä: kiinnostus sähköisiä palveluita kohtaan sekä valmius niiden käyttämiseen 

olivat korkeita nuorisokasvatusjärjestöissä (78 % ilmoitti kiinnostuksensa olevan vähintään melko 

korkea) ja alhaisia vanhusjärjestöissä (29 %). Vastaavasti kiinnostus oli korkeampaa järjestöissä, 

joissa oli palkattua työvoimaa.  

 

Edellä mainitsemani tutkimukset ovat muutaman vuoden takaa, joten alan epäillä omia havaintojani 

paikkansapitämättömiksi. Ehkä kiinnostus informaatioteknologiaan on realisoitunut sitä hyödyntä-

viksi toimiksi. Teknologian käyttöönottoon vaikuttavat kuitenkin muutkin tekijät kuin osaaminen ja 

halukkuus. Eräs viime vuosien nopean kehityksen mukana tuomia huomioita on se, että uudet tek-

nologiat saavat mediassa aikaiseksi ylimitoitettuja odotuksia suhteessa vanhempaan mutta käyttö-

kelpoiseen ja toimivaan tekniikkaan. Näitä odotuksia ruokkivat sekä median että riskipääomara-

hoittajien kiinnostus. Tutkimusyhtiö Gardnerin (2012) kehittämä Hype Cycle -käyrä kuvaa kehityk-

sen yli-innokkuudesta pettymykseen ja jälleen uuden alun kautta siirtymisen vakaalle linjalle. Kuvi-

ossa 1 esitetään miten teknologian näkyvyys esimerkiksi mediassa vaihtelee kypsyysasteen mukaan. 

Alussa innostus uutta teknologiaa kohtaan kasvaa nopeasti. Tällöin on kyse positiivisesta hypestä 

eli äärimmäisyyksiin viedystä tuotteen tai palvelun mainostamista, johon kuuluu tiedon välittämi-

nen mahdollisimman paljon, aikaisessa vaiheessa, monella tavalla ja laajalle.  

 

Jossain vaiheessa saavutetaan huippukohta (Peak of Inflated Expectations). Tällöin esiintyy joitakin 

menestystarinoita, jotka saavat paljon huomiota. Tässä vaiheessa teknologia halutaan ottaa käyttöön 
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muun muassa siksi, että se on muodikasta ja käyttöönottajataho on ”ajan hermolla”.  Helposti voisi 

kuvitella, että juuri tällöin projekteissa suunnitellaan tai haaveillaan teknologian kokeilua. Käyt-

töönotto saattaa olla kuitenkin hankalaa sen kehittymättömyyden tai epäluotettavuuden vuoksi ja 

aiheuttaa siksi ylimääräisiä kustannuksia esimerkiksi ylläpidossa.  

 

 

 
KUVIO 1 Hype Cycle -käyrä (kuvan lähde: Gartner 2012). 

 

Mentäessä kohti aallonpohjan pettymystä (Trough of Disillusionment) on kyse negatiivisesta hy-

pestä. Tällöin median (ja sijoittajien) kiinnostus häipyy. Vaarana kansalaisjärjestöjen projekteissa 

voisi tällöin olla, että teknologiaa ei haluta käyttää vain siksi että se on ”epämuodikasta”.  Kaiken 

kaikkiaan tällaisessa tilanteessa taistelevat keskenään halu innovoida ja toisaalta heikko käsitys 

käytettäväksi halutun teknologian luonteesta sekä tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Lisämausteen 

tilanteeseen tuo se, että todelliset käyttäjät voivat hyödyntää teknologiaa toisin kuin mihin se on 

edes tarkoitettu. Myös valaistumisen (Slope of Enlightenment) ja tasaantumisen (Plateau of Pro-

ductivity) vaiheisiin saattaa mielestäni liittyä teknologian käyttöönottoon kuuluvia ongelmia. 

Kyse voi olla rajoittavasta rakenteistumisesta, jolloin esimerkiksi sosiaalisen median viihdekäyttö 

valaistuu järjestöjen toimijoille selkeänä mutta yhteisöllisenä strategiana sen mahdollisuuksia ei 

edes haluta huomata! 
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1.2 Tutkimuksen eteneminen 

 

Luvussa 2 Valta pohdin teoreettisesti valtakäsitettä, johon näkökulmani ja analyysi pohjautuvat. Tä-

män jälkeen esittelen Ivan Illichin käsityksen siitä, miten valtarakenteisiin olisi mahdollista puuttua. 

Illichin oppimisverkko-ajatuksen arvo on kasvanut nimenomaan allegoriana internetille. 

 

Luvussa 3 Tutkimustehtävän tarkentaminen luonnehdin sosiaalipoliittisen mielenkiintoni aiheeseen 

sekä tutkimuskohteen. Tutkimuskohteesta selvennän projektien toimintaympäristöä kansalaisjär-

jestöissä sekä sitä, miten aihepiirini liittyy, tai voisi parhaimmillaan liittyä, informaatioteknologiaan 

ja hyvinvointiin. Lopullisen tutkimustehtävän alakysymyksineen muotoilen luvun loppupuolella 

ennen tulosten arvioitua merkitystä.    

 

Tutkimusaineistona käytettävien projektien valintaprosessin ja ne projektit, joihin lopulta päädyn 

esittelen luvussa 4 Menetelmä ja aineisto. Samalla selvitän käyttämäni analyysin periaatteet.  

 

Luvuissa 5 Senioriverkko ja 6 Street Team analysoin projektien julkilausuttuja tavoitteita sekä niissä 

hyödynnettävää informaatioteknologiaa. Nämä luvut eivät kuitenkaan ole pelkästään analyysiä vaan 

niihin kietoutuu myös tulkinta, jolloin voi puhua tutkimustuloksista.  

 

Lopuksi luvussa 7 Johtopäätökset pyrin tekemään syvällisempää synteesiä tutkimuksesta ja sen 

tuloksista. 
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2. VALTA 

 

Tämän tutkimuksen kannalta vallalla on keskeinen merkitys. Uuden informaatioteknologian 

väitetään purkavan hierarkioita ja hajottavan valtaa kansalaisille (Lappalainen 2005, 54). Kun 

projekteissa otetaan käyttöön tai kokeillaan jotain uutta, on kyse pyrkimyksestä saada aikaan 

muutos. Tähän muutokseen on saatava muiden osallisten hyväksyntä. Ainakin heidän on muutettava 

toimintaansa tavalla tai toisella. 

 

Tässä luvussa tarkennan vallan käsitettä, jotta voin käyttää sitä jatkossa analyysissä. Tarkastelen 

myös valtaa organisaation tiedon käytön näkökulmasta. Lopuksi esittelen Ivan Illichin näkemykset 

oppimisverkoista, joka on eräänlainen utopia valtarakenteiden ravistelusta, mutta internetin kehitty-

misen myötä Illichin arvostus on noussut huomattavasti 

 

 

2.1 Vallan käsite 

 

Vallan käsite on hyvin ristiriitainen; tässä tutkimuksessa käsite yksinkertaistetaan englannin kielen 

power to ja power over merkityksiin. Tällöin viitataan kykyyn saada aikaan jokin tietty asiantila tai 

kykyyn aiheuttaa jotakin tahdon toteuttamisena. Se voidaan käsittää jonkin olion ominaisuutena, 

mutta kun valtaa käytetään, ei kyse ole vain oliosta, joka sitä käyttää. Se on myös kahden toimijan 

välinen suhde. Nämä toimijat voivat olla niin yksilöitä kuin ryhmiä ja organisaatioitakin. Keskeinen 

kysymys kahden toimijan suhteessa on: miksi kohde toimii vallankäyttäjän tahdon mukaisesti? 

Vastauksen perusteella voi myös luokitella vallan muotoja (Ylikoski 1999). Dennis H. Wrong 

(1980, 24) jakaa vaikutuksen mukaisesti vallan muodot seuraavasti (kuvio 2): 

 
KUVIO 2 Vallan muodot. 

Vaikutus

tarkoitukseton tarkoitettu = valta

pakotta-
minen

fyysinen

väkivaltainen väkivallaton

psyykkinen

manipu-
lointi

vakuut-
telu

auktori-
teetti

pakot-
tava

palkit-
seva legitiimi kompe-

tentti
henkilö-

kohtainen
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Petri Ylikoski (1999) on muotoillut Wrongin esityksen pohjalta näkemyksen, jossa vallan muo-

doissa on kyse  

 Voimankäytöstä 

 Manipuloinnista  

 Pakottamisesta 

 Palkitsemisesta  

 Legitiimistä auktoriteetista 

 Kompetentista auktoriteetista  

 Henkilökohtaisesta auktoriteetista  

 Rationaalisesta argumentaatiosta/vakuuttelusta 

 

Käsitykseni on, että projekteissa vallankäyttö on julkilausutusti joko palkitsemista, kompetenttia 

auktoriteettia tai rationaalista argumentaatiota. Toki muutkin muodot voivat olla käytössä joko yk-

sittäisenä muotona tai usean muodon hienovaraisena yhdistelmänä. Esimerkiksi se, että alussa mai-

nitsemassani projektissa yhteistyö neuvoloiden kanssa ei toiminut projektin haluamalla tavalla, taisi 

hyvinkin johtua palkitsemisen sijasta pakottamisesta. Pakottaminen saattoi olla terveydenhoitajien 

kokemus vallan käytöstä joko projektin taholta tai heidän esimiehiltään. Projektin taholta rationaali-

nen argumentaatio oli kohdistunut esimiehiin mutta ei osallisiin terveydenhoitajiin. Terveydenhoi-

tajilla oli täysi vapaus, pakottamisesta huolimatta, olla tottelematta2. 

 

Päinvastoin kuin pakottaminen, palkitseminen3 perustuu siihen, että jotkut vaihtoehdot tehdään 

muita houkuttelevimmiksi. Kyse on positiivisesta sanktioinnista.  Jotta A saisi B:n toimimaan jo-

tenkin, täytyy A:n vakuuttaa B kyvystään palkita toiminnasta. B:n pitää kaiken lisäksi uskoa, että A 

on sen halukas tekemään. Palkitseminen epäonnistuu, jos  

 A ei onnistu kommunikoimaan todellista tahtoansa 

 B ei vakuutu A:n kyvystä palkita 

 B ei usko A:n palkitsevan 

 B haluaa toimia toisin palkitsemisesta huolimatta 

(Wrong 1980, 44-49; Ylikoski 1999) 

 

                                                 
2 Esimerkiksi mentaalisella tasolla vaikka fyysisesti siihen olisivat näyttäneet suostuneensa. Mentaalisella tasolla kyse 
olisi ollut vain vapaapäivästä arkirutiineista eli työnantajan suorittamasta palkitsemisesta. 
3 Wrongilla (Wrong 1980, 44) palkitseva auktoriteetti (Authority by Inducement). 
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Kompetentissa auktoriteetissa4 kohde (B) uskoo auktoriteetilla (A) olevan sellaisia kykyjä ja tietoja, 

joiden vuoksi B luottaa, että A toimii parhaalla mahdollisella tavalla edistääkseen B:n hyvinvointia 

tai tavoitteita (vrt. Illichin asiantuntijavaltaan luvussa 3.3). Usko riittää siihen, että auktoriteetilla on 

suurempi kompetenssi määrätä ja päättää – todellinen tietämys ja taito ovat sivuseikkoja. Todelli-

suudessa auktoriteetin ei edes tarvitse olla asiantuntija. (Wrong 1980, 52-60; Ylikoski 1999) 

Kompetentin auktoriteetin tapauksia näkee kansalaisjärjestöissä esimerkiksi niin sanottujen sateen-

varjoprojektien yhteydessä, jolloin yksi projekti toimii useammalle pienemmälle projektille kokoo-

jana ja yhtenäisen todellisuuden tuottajana. Projektin asema ei välttämättä perustu suurempaan asi-

antuntemukseen vaan uskoon siitä, että isommat resurssit saaneessa projektissa on mahdollisuus 

palkata parhaat asiantuntijat. Tämä koskee myös projekteja, jotka toteutetaan järjestön hierarkiassa 

ylemmillä tasoilla (keskustoimisto vs. piiri vs. paikallisyhdistys).  

 

Rationaalinen argumentaatio tai vakuuttaminen poikkeaa edellisestä siten, että B hyväksyy A:n 

kommunikaation sisällön omien arvostuksien ja tavoitteiden mukaisiksi. B:tä ei rajoita (ainakaan 

periaatteessa) rangaistukset, palkkiot tai velvollisuudet. Hänellä on vapaus esittää A:lle vasta-ar-

gumentteja, jolloin vakuuttajan ja vakuutettavan suhde kääntyy toisin päin. (Ylikoski 1999) Tällai-

nen suhde näkyy selkeimmin RAY:n projektihakemuksissa, mutta käytännössä on ainoa mahdolli-

nen vallan muoto tasa-arvoiselle yhteistoiminnalle. Herää kysymys, onko rationaalisessa argumen-

taatiossa lainkaan epäsymmetristä valtasuhdetta vai ainoastaan valtaan kuulumatonta vastavuoroista 

kommunikaatioita. Wrongin (1980, 32-34) mukaan kyse on kuitenkin tavasta saada aikaan aiottuja 

vaikutuksia ja siksi kuuluu vallan määritelmän alaan. Käytännön toiminnassa vakuuttamiskyvyn 

epätasapaino on selkeämmin nähtävissä: joillakin on parempi kyky argumentoida tai retorisoida 

asioita. 

 

 

2.2 Organisaation valta 

 

Julkisen vallan analyysin kautta voidaan hahmottaa myös projektien toteuttajatahojen valtaa. Koska 

valta ei ole lain suomaa toimivaltaa, niin vaihtoehdoksi jää vaikutusvalta, jonka muotoja projek-

teissa voivat olla Markku Kiviniemeä (2012a) mukaillen: 

 Valmisteluvalta (esim. aloitteet ja voimavarojen allokointi) 

 Toimeenpanovalta (toteutustavan valinta) 

                                                 
4 Competent Authority (Wrong 1980, 52-60). 
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 Symbolinen valta (arvostukset, merkitykset, uskottavuus) 

 Asiantuntijavalta (tieto, erikoistuminen) 

 Verkostovalta (yhteyksien hallinta)  

 

Vaikutusvalta järjestöissä perustuu ensisijaisesti yhteistoimintaan muiden kanssa. Valtaa voivat ra-

joittaa rationaalisuuden rajat. Rajoitetun rationaalisuuden ajatuksen mukaan kyky havainnoida ja 

valita vaihtoehdoista on rajallinen. Rajoitteita ovat Kiviniemen (Kiviniemi 2012b) mukaan mm.  

 Epätäydellinen informaatio 

 Ongelmien vaikeaselkoisuus 

 Inhimillisen tietojenkäsittelyn rajat 

 Käytettävissä oleva aika 

 Ristiriitaiset käsitykset arvoista, tavoitteista 

  

Koska organisaatioissa toiminta tapahtuu tiedon avulla, pitää tietojärjestelmän olla toimiva. Toimi-

valla tietojärjestelmällä pyritään häivyttämään epätäydellisen informaation rajoitetta. Tällöin tieto-

ympäristön täytyy olla sellainen, että organisaatio, kaikilla tasoilla, pystyy ohjaamaan toimintaa 

tiedon avulla. Tiedon voi käsittää tietohierarkiana (kuvio 3). Tieto kasvaa hierarkisesti, jolloin vii-

sauden avulla on mahdollisuus palata takaisin aina dataan asti (Nylander, Ståhle & Nenonen 2003, 

5-7). Valtasuhteessa ongelmia esiintyy sitä enemmän, mitä suljetumpia datan, informaation ja 

tietämyksen metaelementit ovat. 

 

 

KUVIO 3 Tietohierarkia (mukaillen Nylander ym. 2003, 5-7). 
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2.3 Valtakahleiden katkominen - oppimisverkot 

 

Atlantis, El Dorado ja Shangri-La ovat myyttisiä utopioita. Sointula ja Uusi Jerusalem suomalaisia 

utopioiden kokeiluja. Utopiat kuuluvat myös kriittisen sosiaalipolitiikan kohteisiin (Levitas 1990) ja 

niitä voi pitää vastakohtana vallan ihmisyyttä tuhoavalle ääri-ilmentymälle, totalitarismille. 

 

Tällaisia olivat erityisesti Ivan Illichin (1972) ja Paolo Freiren (1972) esittämät ideat 

ihanneyhteiskunnasta, jossa kaikilla on demokraattiset mahdollisuuden ja oikeudet osallistua sekä 

toteuttaa kansalaisuuttaan ja ihmisyyttään. Freiren ajattelussa keskeisiä asioita ovat olleet pohdinnat 

vallasta ja alistettujen ryhmien valtauttamisesta, emansipaatiosta, oikean tietoisuuden mahdollisuu-

desta ja oikeaksi arvioimisen oikeutuksesta (Hakala 2007, 65). Freiren vahva vaikutus näkyy myös 

sosiokulttuurisessa innostamisessa (animation socioculturelle). Sen avulla mm. vahvistetaan niitä 

yhteisöön kuulumisen tunteita, jotka saavat ihmiset liikkeelle yhteisten tavoitteiden suuntaan. Se on 

ihmisten herkistämistä ja yhteenjohdattamista (yhteisötyötä) sekä inhimillisen ja solidaarisen yh-

teiskunnan rakentamista yhdessä. (Kurki 2000, 335) 

 

Tiedon vapauttaminen sitä hallitsevista kahleista oli myös Ivan Illichin ajattelussa. Illichin päätuo-

tannon (mm. Deschooling Society) punaisena lankana oli arkiajattelun vastainen sosiologia (coun-

terintuitive sociology).  Yksinkertaisuudessaan sillä tarkoitetaan yleisesti hyväksytystä ja käytössä 

olevasta tiedosta poikkeavaa ajattelua (Saurén 2008, 5). Hänen utopiansa siitä, miten oppiminen voi 

tapahtua vapaana instituutioista ja samalla tuottaa uudenlaista yhteiskuntamallia, kiteytyi käsittee-

seen oppimisverkko (learning web) (mt., 2).  Tavoitteena oli uudenlainen ihmiskuva, jossa ihminen 

on autonominen, poliittisesti tiedostava ja maailmanlaajuiseen tasa-arvoon pyrkivä. Vastakkainen 

kuva olisi riippuvuus orjista (eli koneista), joita ihminen pyrkii kaikin tavoin hallitsemaan (mt., 

122).  

 

Vaikka oppimisverkot olivat oppimisjärjestelmän kritiikkiä ja kouluttoman yhteiskunnan utopia, 

niin Illichiä pidetään jopa Web 2.0:n ja sosiaalisen median intellektuaalisena perustajahahmona 

(Suoranta 2008) tai ainakin edelläkävijänä, joka ennusti WWW:n (Hart 2001, 71). Internetin lisäksi 

oppimisverkkoihin sisältyy mielenkiintoisia näkemyksiä myös organisaatioiden, vallan ja rakentei-

den uusintamisen kannalta. Siinä missä koulua on pidetty vahvana sosiaalisen kontrollin välineenä, 
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on internet (ja erityisesti WWW) saanut anarkistisen kahleista vapauttajan roolin ilman mielen-

osoituksia ja pippurisuihkeita5 (mt., 70-71). 

 

Illichin (1972, 113-119) mukaan  kasvatuksella on kolme yksilöä ja yhteisöä palvelevaa tarkoitusta: 

1. Tarjota oppia kaikille sitä haluaville ajasta ja iästä riippumatta. 

2. Voimaannuttaa tiedon ja taidon omaavat jakamaan tietoaan edelleen niille, jotka haluavat 

oppia. 

3. Antaa jokaiselle niin haluavalle mahdollisuus tiedottaa ja julkistaa näkemyksensä yleisölle.  

Tämän saavuttamiseksi vaaditaan asenteiden, käytettävissä olevien apuneuvojen ja jokapäiväisen 

elämänlaadun ja rakenteen yhtäaikainen muutos. Hänen mukaansa tarvitaan verkostoja, jotka ovat 

vapaasti käytettävissä ja suunniteltu levittämään tasavertaisia mahdollisuuksia oppimiseen ja ope-

tukseen. Rakenteiden muuttamiseen on mahdollisuus, mutta silloin on vapautettava: 

 Välineiden saanti (lopettaa asiantuntijoiden ja instituutioiden kontrollin). 

 Taitojen jakaminen (vapaus harjoittaa taitoja ja opettaa). 

 Kriittiset ja luovat kyvyt (kokoontumisen vapaus). 

 Pakko muokata toiveensa vastaamaan vakiintuneita ammatteja ja niiden tarjoamia palveluk-

sia (vertaistuki, opettajien, neuvojien ja tukijoiden valitsemisen vapaus). 

 
Opiskelija (kansalainen) voi määrittää ja saavuttaa omat tavoitteensa neljän verkon avulla6: 
 

 Opintovälineverkko 

 Taitojen vaihdon verkko 

 Vertaisten yhteensaattaminen (vertaistoimintaverkko) 

 Vapaiden kasvattajien verkosto (opetusympäristöverkko) 

 

Oppimisverkoissa kyse on utopiasta, joka ei ole toteutunut ainakaan oppimisjärjestelmissä. Kyse on 

myös utopiasta, joka on tarkoitettu palvelemaan yhteiskuntaa. Illich (2004, 73; sit. Saurén 2008, 

126-127) esittää yhteiskunnan palvelemiselle vastakysymyksen: ”Miksi rakentaa siltoja, jotka eivät 

johda mihinkään, sen sijaan että ensin johdettaisiin poliittisen ja taloudellisen järjestelmän muutos?”  

ja jatkaa, että vasta-argumentti ”…aliarvioi koulutusjärjestelmän poliittisen ja taloudellisen luonteen 

                                                 
5 Vaikka vuoden 2011 arabikevät ja Vallataan Wall Street  -tapahtumat johtivat väkivaltaan, niin silti sosiaalisen median 
rooli yhdistäjänä on ilmeisesti ollut sananmukaisesti vallankumouksellinen. 
6 Kokosin liitteeseen 1 yhteenvedon Illichin oppimisverkon yksityiskohdista.  
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ja koulun haastamiseen sisältyvät poliittiset mahdollisuudet”. Sauren toteaa väitöskirjansa tulok-

sissa oppimisverkkomallin olevan samalla vastalause vallitsevalle asiantuntijavaltaiselle institutio-

nalisoidulle rakenteelle, josta koulu on vain esimerkki (Sauren 2008,196). Ihmisten elämänlaatu ei 

ole riippuvainen asiantuntijoiden johdolla opituista salaisuuksien määrästä, ja asiantuntijavaltaa 

ylläpitävästä oletuksesta voi vapautua, kun ”…kyvykkäät henkilöt ottavat muutoksen hoitaak-

seen...” (Illich 2004, 24, 47; sit. Saurén 2008, 130). 

 

Löytyykö näitä kyvykkäitä henkilöitä tästä tutkimuksessa? Ja keitä he mahdollisesti olisivat? Sala-

tun tiedon haltijat eli sosiaalisen median guruiksi itseään ja toisiaan kutsuvat rahan haistajat eivät 

täyttäne vaatimuksia. 
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3 TUTKIMUSTEHTÄVÄN TARKENTAMINEN 

 

Johdannon perusteella voin olettaa, että sosiaalialan järjestöillä on halu hyödyntää informaa-

tioteknologiaa toiminnassaan. Informaatioteknologialla (jatkossa myös IT) tarkoitan tässä tutkimuk-

sessa laajasti kaikkea tietokoneilla ja tietoliikenteessä tapahtuvaa toimintaa. Se on osa tietojärjes-

telmän kokonaisuutta, johon kuuluvat myös ihminen ja IT:n käyttöympäristö.  

 

Ennen lopullista tutkimustehtävän määrittelyä perustelen tarkemmin sosiaalipoliittista mielenkiin-

toni aiheeseen sekä rajaan kohteen kansalaisjärjestöjen projekteiksi. Informaatioteknologian hyö-

dyntämismahdollisuuksista esittelen pari tapaa miten IT:n avulla on pyritty parantamaan hyvin-

vointia. 

 

 

3.1 Sosiaalipoliittinen mielenkiinto 

 

Palataan ajassa taaksepäin aina 70-luvun alkuun. Tuolloin Ivan Illich (1972) kysyi kirjassaan Kou-

luttomaan yhteiskuntaan (Deschooling Society): miten lisätään jokaisen mahdollisuuksia muuttaa 

elämäänsä jokainen hetki oppimisen, osallistumisen ja harrastuneisuuden hetkiksi? (Mt., 113–114) 

Vastaus oli, että tarvitaan verkostoja, jotka ovat vapaasti käytettävissä ja suunniteltu levittämään 

tasavertaisia mahdollisuuksia oppimiseen ja opetukseen (mt., 116). Kirjan kirjoittamisen aikaan 

ensimmäinen yhteys kahden eri paikassa olevan tietokoneen kesken oli jo otettu. Internetin merkit-

tävin palvelumuoto Word Wide Web (WWW) kehitettiin kuitenkin vasta parikymmentä vuotta 

myöhemmin. Viimeistään tänä päivänä internet Web 2.0 -konsepteineen ja sosiaalisine medioineen 

on tehnyt näistä Illichin oppimisverkoista todellisia.  

 

Viime vuosina sosiaalinen media, ja erityisesti Facebook sen kirkkaimpana ilmenemismuotona, on 

lumonnut huomaansa ikäryhmän toisensa jälkeen. Kun tein käyttäjätunnuksen Facebookiin vuonna 

2006, yritin etsiskellä omaan ikäluokkaani (60-luvulla syntyneet) kuuluvia kavereita. En löytänyt 

ketään ja heitin Facebookin jäähylle hyödyttömänä. Tällä hetkellä vanhat opiskelukaverini ovat 

muun ohella Facebook-kavereitani, ja käyttäjien lisääntyessä Facebook on alkanut tuntua tarpeelli-

semmalta.7 Illichin kysymystä myötäillen voin yhtyä Stephen Downesin (2005) väitteeseen, ettei 

                                                 
7 Suomessa Facebookin käyttäjiä on sosiaalisen median tilastointiin erikoistuneen Socialbakersin mukaan yli kaksi 
miljoonaa, ja nopeimmin kasvava ryhmä on viimeisen kolmen kuukauden aikana ollut 45–54 -vuotiaat (Socialbakers 
2012). 
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Web 2.0 -konsepti ole teknologinen vaan sosiaalinen vallankumous! Onko sosiaalialalla varaa jäädä 

sosiaalisesta vallankumouksesta syrjään? Tilanne on mielestäni vastaavanlainen, jos sosiaalipoliiti-

kot olisivat jättäneet työväenkysymyksen reilu sata vuotta sitten rautatieinsinöörien vastuulle. Sosi-

aalipolitiikkaa voi myös tehdä. Se on sosiaalipolitiikan – tehtävä. 

 

Pertti Lappalainen (2005, 59) toteaa, että informaatioteknologia on muuttanut valtasuhteita radikaa-

listi kansalaisten oma-aloitteellisuuden ja itseorganisoitumisen kautta. Tässä yhteydessä on pakko 

tähdentää, etten pidä esimerkiksi internetiä artefaktina, joka sinällään parantaa ihmisten hyvinvoin-

tia. Välissä on oltava hyvää tarkoittava toimija. Tällainen sosiaalipoliittinen toimija voi olla kan-

salaisjärjestö ja heidän eräs toiminnan organisoimismuoto eli projekti. Kyse on kuitenkin ennen 

kaikkea siitä, ymmärtääkö tämä toimija sen, mikä informaatioteknologian käytössä on hyvinvointia 

edistävää. Vai käsitetäänkö IT:n käyttö lähtökohtaisesti aina hyvinvointia edistäväksi silloin, kun 

sitä käytetään hyvää tarkoittavan toimijan aloitteesta.  

 

Varsinaisen tutkimustehtävän lisäksi minulla on aiheeseen sosiaalipoliittis-metodologinen mielen-

kiinto: miten toiminta ja toimien kohde operationalisoidaan niin, että sen voi yhdistää käytettävän 

teknologian hyödyllisyyden tai hyvinvoinnin edistämisen arviointiin. Ajatuksenani on, että sosiaali-

poliittisen ja tietojärjestelmänäkökulman voisi näin yhdistää mielekkäällä tavalla ja siten ainakin 

yrittää tuoda ammatillista hyvinvointiulottuvuutta informaatioteknologiaan.  

 

 

3.2 Kohde 

 

3.2.1 Kansalaisjärjestöjen projektit 

 

Tarkennan tutkimuskohteeni sosiaalialan kansalaisjärjestöjen projekteihin. Projekteissa on niin ra-

kenteellisesti kuin taloudellisestikin paremmat mahdollisuudet kokeilla ja ottaa käyttöön uusia me-

nettelytapoja. Projekteihin keskittyminen ei kuitenkaan yksikertaista tutkimusaihetta, vaan sen 

vuoksi rakenteisiin tulee lisää huomioitavia tekijöitä. Projektin toimintaympäristö käsittää projektin 

kohderyhmän, henkilöstön, mahdolliset vapaaehtoiset, yhteistyökumppanit ja projektin hallinnoija-

organisaation. Näiden lisäksi on välillisiä toimijoita, jotka on otettava projektin toiminnassa huomi-

oon enemmän tai vähemmän.  
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Kuviossa 4 esitän projektin kannalta olennaiset toimijat ja heidän väliset suhteet käsitekarttana. Kä-

sitekarttaa luetaan nuolien mukaisessa järjestyksessä, jolloin laatikoissa olevista aiheista ja niiden 

välissä olevasta määritteestä muodostuu propositio. Propositio eli väitelause voi olla joko tosi tai 

epätosi. 

 

 
 

KUVIO 4 Projektin toimintaympäristö. 

 

Käsitekartassa IT:n hyödyntäminen on tässä vaiheessa tarkoituksellisesti jätetty yksinäiseksi propo-

sitioksi (projekti hyödyntää informaatioteknologiaa). Tutkimuksen tuloksena IT:n roolin pitäisi 

tarkentua ja monipuolistua käsitekartan esityksestä. 

 

Usein projektinhallintaoppaissa ja raporteissa projekteista annetaan monoliittinen kuva, mutta käy-

tännön toiminnassa paljastuu erilaisia ristiriitaisuuksia. Intressien ristiriitaisuudet saatetaan retori-

soida selkeästi mutta rakenteiden kohdalla tilanne ei välttämättä ole sama. Informaatioteknologian 

käyttö, johtuen jo sen nopeasta kehittymisestä, on aina järjestön muiden rakenteiden uusintamista.  

Uusintaminen voi olla lähtöisin halusta kokeilla teknologiaa ilman erityistä tarkoitusta (ks. ed. po-

sitiivinen hype) tai lähtökohtana voi olla uusien asiakkaiden saanti, tavoitteiden toteuttaminen tai 

joku muu seikka. Toisaalta päämäärätön kokeilunhalu voi johtaa vanhojen rakenteiden vahvistumi-

seen: ”kokeiltiinhan me, mutta ei siitä hyötyä ollut”.  Rakenteellisten muutosten arviointi vaatisi 
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projektin toimintaympäristön syvällisen tarkastelun, johon ei tämän tutkimuksen puitteissa ole 

mahdollisuutta. Hedelmällisempää onkin keskittyä tahoihin, joihin IT:n käytöllä  

a) pyritään vaikuttamaan tai  

b) tosiasiallisesti vaikutetaan.  

Tällöin kyse on projektin toimintaympäristön valtasuhteista – muutosvoimasta ja sen käytöstä.  

 

 

3.2.2 Informaatioteknologian hyvät käytännöt 

 

Aiemmin määrittelin informaatioteknologian koskemaan kaikkea tietokoneilla ja tietoliikenteessä 

tapahtuvan toiminnan. Tämä vapaus tarkoittaa sitä, että en keskity tässä työssä IT:aan teknologian 

näkökulmasta vaan sen tarjoamiin palveluiden, sovellutusten tai innovaatioiden hyödyntämiseen. 

Toisin sanoen erotan selkeästi teknologian sekä sen todellisen käyttötavan ja -kontekstin.  Käyttö-

tapa voi esimerkiksi olla aivan muunlainen kuin mihin teknologia on alun perin tarkoitettu; tuotteen 

tai palvelun suunnittelijan käsitteellisellä mallilla ei ole tällöin vastaavuutta käyttäjän mentaaliseen 

malliin. 

  
Jotta tästä ”kaikesta tietokoneilla tapahtuvasta toiminnasta” saisi edes jonkinlaisen kuvan, niin esit-

telen kaksi käytännön toteutuksen, joissa IT:aa on osattu hyödyntää hyvin tai siihen on pyritty löy-

tämään hyvinvointia edistävä näkökulma. Molemmat toteutukset liittyvät myöhemmin esiteltävien 

tämän tutkimuksen projektien aihealueeseen läheisesti. 

 

 

3.2.2.1 Kony 2012 –kampanja 

 

Invisible Children –niminen voittoa tavoittelematon järjestö pyrkii lopettamaan lapsisotilaiden 

käytön Joseph Konyn johtamassa sissiliikkeessä. Järjestö teki videon, jonka myötä Joseph Konysta 

tehtiin kuuluisa. Kony haluttiin tehdä kuuluisaksi nimenomaan sotarikollisena ja siten saattaa oi-

keuden eteen. (Invisible Children 2012a) Videon julkaisu sinällään ei ole kiinnostava tempaus. 

Kiinnostavaksi järjestön kampanjan tekee tapa, jolla video saatiin leviämään räjähdysmäisesti ym-

päri maailmaa. 

 

Järjestö jakoi videon 20.2.2012 videopalvelu Vimeoon. Kolmen ensimmäisen päivän aikana videon 

näytettiin vain 7 kertaa. Vielä 4.3.2012 videota katseltiin 8 kertaa päivän aikana mutta sitten tapah-
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tui jotain. Seuraavana päivänä kertoja oli 58 000, sitä seuraavana peräti 2 700 000 ja kolmen päivän 

kuluttua julkaisusta jo 8,2 miljoonaa näyttökertaa. (Vimeo 2012) Videopalvelu YouTubeen video 

lisättiin 5.3.2012; se oli samalla virallinen Kony 2012 –kampanjan avauspäivä. Pian alkoi selvitä, 

että kyseessä oli ainutlaatuisen nopeasti levinnyt viraalivideo8, sillä kuusi päivää myöhemmin 

katselukertoja oli reilusti yli 100 miljoonaa! (Visible Measures Blog 2012a; Visible Measures Blog 

2012b) 

 

Miksi video levisi näin nopeasti? Olin vähän ennen videon julkaisua ihmetellyt eräälle kansainväli-

sen Punaisen Ristin web-toimittajalle, miksi heidän todella hienosti tehdyt videot eivät tavoita suu-

ria massoja9. Miten oli mahdollista, että Punaiseen Ristiin verrattuna tuntematon järjestö sai tehtyä 

yhdestä miehestä kuuluisan hetkessä. Samaan olisi pystynyt todennäköisesti vain Barack Obama 

ilmoittamalla Osama Bin Ladenin jälkeen seuraavan Yhdysvaltojen kohteen olevan Joseph Kony.  

 

Perimmäinen syy onnistumiseen on, että järjestö tunsi sosiaali-

sen median logiikan, ja heillä oli hyvin suunniteltu, pitkäjäntei-

nen strategia sitä varten (esimerkiksi kuvan 1 tyyppisen materi-

aalin pitäisi alkaa levitä maailmalla 22.4.2012). Tuija Aalto 

(2012) uutisoi interaktiivisen median konferenssista tutkija Da-

nah Boydin luennosta, jonka mukaan ennen kampanjan julis-

tamista järjestö oli tehnyt vuosia työtä kouluissa ja luonut ym-

pärilleen vahvan verkoston. Tämän verkosto koostuu nykyisistä 

college-opiskelijoista, joita pyydettiin levittämään linkkiä ja 

sanaa videosta.10 Näin ollen:   

 

”Mikroblogi Twitterin algoritmi reagoi siihen, että eri 

puolilta, näennäisesti toisistaan riippumattomista suun-

nista, tuli sama viesti. Siksi se nousi hetkessä puhutuim-

pien aiheiden ’trending topics’ kärkilistalle”. (Aalto 

2012) 

 

                                                 
8 Viraalivideot ovat nopeasti tavalliselta käyttäjältä toiselle linkitysten avulla leviäviä videoita. 
9 The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)  -YouTube-kanavalla on 632 videota 
mutta katselijoita vain 1,9 miljoonaa eli vain vähän yli 3000 katselijaa videota kohden.(IFRC 2012) 
10 Gilad Lotan (2012) osoittaa millaisista klustereista todellisuudessa oli kyse. 

KUVA 1 Juliste yleisölle 
jaettavasta materiaalista , 
joka kuuluu kampanjan 
jatko-osaan. (Invible 
Children 2012). 
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Danah Boydin (2012) mukaan järjestö osasi hyödyntää hyvin yhteisöpalveluja (Facebook ja Twit-

ter) ja blogipalvelua (Tumblr). Tämän lisäksi kampanjasivustolla pystyi parilla hiiren painalluksella 

haastamaan mukaan poliitikkoja, kulttuurihenkilöitä ja poptähtiä. Näin julkisuuden henkilöt saivat 

nuorilta faneiltaan tuhansittain painostusviestejä. 

 

Video sai 4.4.2012 jatko-osan: KONY 2012: Part II - Beyond Famous. Vielä 5.4.2012 näytti siltä, 

että järjestön lento päättyi kuin kananmunien myynti pääsiäisenä, sillä katsomiskertoja oli vain vä-

hän yli 300 – 2 päivää myöhemmin luku oli kuitenkin jo yli miljoonan. (Invisible Children 2012b) 

 

 

3.2.2.2 Social Accessibility Project  

 

Näkövammaiset (vrt. vanhusväestö) joutuvat käyttämään internetiä esimerkiksi ruudunlukuohjel-

man avulla tai erityisellä laitteella (braille), joka muuttaa tekstin pistekirjoitukseksi. Jos sivua ei ole 

tehty HTML-suositusten mukaisesti, ei lukuohjelma osaa välttämättä lukea tietoa oikein. Myös 

web-sivuihin upotetut kuvat ovat näkövammaisille hankalia. Tämän takia kuvien tietosisältö tulisi 

ilmaista vaihtoehtoistekstien avulla (HTML:n attribuutilla). Ongelma nivoutuu myös käyttäjiin, 

joilla vamman vuoksi hiiren normaali käsittely on vaikeaa tai peräti mahdotonta. Tällöin sivuston 

on oltava käytettävissä myös näppäimistön11 tai muun syöttölaitteen kautta.  Edellisten lisäksi myös 

kognitiivisista ongelmista kärsivät tarvitsevat selkeitä ja ytimekkäitä sivuja, joissa on paljon kuvia, 

kuvaajia ja listoja selkeyttämässä asiaa. Selkeys saattaa kuitenkin olla pilvilinna, mikäli sivu ei ole 

toteutettu standardin mukaisesti.  

 

IBM:n (IBM Research 2009; IBM 2012) projektissa internetsivujen esteettömyyttä pyrittiin paranta-

maan yhteisöllisesti erityisen apuohjelman välityksellä. Kun apua tarvitseva käyttäjä kohtasi epäva-

lidin sivuston, pystyi hän selaimen yhteydessä olevalla painikkeella ilmoittamaan ongelmasta (ku-

vio 5). Havaitut ongelmat välitettiin selaimen lisäosalla vapaaehtoisille. Kukin vapaaehtoinen aut-

taja sai poimia listasta haluamansa tehtävän tai tehdä juuri sillä hetkellä vierailemilleen sivuille 

koodiin tarvittavat korjaukset. Näin korjattu sivu näkyi jatkossa käyttäjille oikein (korjattua koodia 

ei tietenkään voinut lisätä alkuperäiseen vaan se tuli autetulle käyttäjälle IBM:n palvelimilta). 

                                                 
11 Mikäli lukija ihmettelee, miksi hiiren käyttö ei onnistu mutta näppäimistön käyttö onnistuu, niin mainittakoon, että 
olemassa on myös katseohjattuja järjestelmiä joissa näppäimistön kirjaimia voi osoittaa katseella. 
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KUVIO 5 Järjestelmän toiminta (kuvion lähde: IBM Research 2009). 

 

 

3.3 Lopullinen tutkimustehtävä 

 

Tämän tutkimuksen pääkysymys on: 

Miten projekteissa hyödynnetään informaatioteknologian mahdollisuuksia?  

 

Mahdollisuuksia ei täsmennetä etukäteen vaan ne voivat olla mitä tahansa IT:n käyttöä. Keskeisiä 

ovat aiotut ja toteutetut toimenpiteet. Tällöin ymmärrän IT:n käytön joko muutosvoimana tai aina-

kin muutosvoimaa synnyttävänä. Muutosvoimaan liittyy myös valta, joka voi olla vallan käyttöä eli 

proaktiivisuutta tai vallan kohteena olemista eli reaktiivisuutta (Kiviniemi 2012a). Miten-kysymyk-

seen nivoutuu ajatus siitä, että informaatioteknologiaa voi projekteissa käyttää enemmän tai vä-

hemmän hyvinvointia edistävästi – jopa haitallisesti. 

 

Pääkysymystä selvitän tavoitteiden ja toteutuksen kautta määrittelemällä seuraavat tutkittavat ala-

kysymykset: 

1. Kuka pyrkii vaikuttamaan keneen projektin julkilausutuissa tavoitteissa ja toiminnoissa? 

2. Miten julkilausuttu tavoite näkyy informaatioteknologian käytössä? 

3. Mikä on käytetyn informaatioteknologian vaikutus tavoitteiden ja toimien kannalta? 
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3.4 Tulosten arvioitu merkitys 

 

Tulosten ensisijainen merkitys liittyy tietoon, millä tavalla hyödynnettävä informaatioteknologia 

tulisi ottaa huomioon projektien tavoitteiden ja toimintojen määrittelyissä. Toiminnan kehittäminen 

kokeiluista kohti systemaattista hyödyntämistä vaatii sen, että vaikutukset osataan arvioida pitkällä 

tähtäyksellä. Tulosten avulla projektitoimintaa voisi kehittää siten, että siinä hyödynnetään rohke-

asti, ennakkoluulottomasti ja tarkoituksen mukaisesti IT:aa. Tällöin tiedon lisääntymisen kautta 

voisi yhteensovittaa refleksiivisesti sosiaalipoliittisen ja tietojärjestelmien näkökulmat. Näkökulmat, 

joissa yhdistyisi samalla toiminnan järkiperäinen ohjaaminen (tietäminen miten asiat ovat) ja toi-

minnan suunta (kyky rationalisoida toimintaa) (Ilmonen 1994, 333). Merkitysten sisäistämisen li-

säksi tutkimus voisi auttaa kansalaisjärjestöjä merkitysten ilmaisemisessa eli reflektiivisyydessä. 

 

Vaikka yleisellä tasolla tulosten vaikutusten esittely on retoriikkaa (sen arkikäyttömerkityksessä), 

niin omalla ammatillisella tasolla uskon tulosten antavan näkemystä syvällisempään tietojärjestel-

män tarkasteluun ja auttavan kehittämään parempia tietojärjestelmiä myös sosiaalialalle. 
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4. MENETELMÄ JA AINEISTO 

 

Tutkimuksessa haluan ymmärtää toiminnan merkitystä ja siksi valitsen strategiaksi tapaustutkimuk-

sen. Erikssonin ja Koistisen (2005, 4–5) mukaan tapaustutkimus kannattaa valita lähestymistavaksi, 

jos jokin ehdoista täyttyy: 

• ’Mitä-’, ’miten-’ ja ’miksi-’kysymykset keskeisiä. 

• Tutkijan kontrolli tapahtumiin on vähäistä. 

• Aiheesta vähän empiiristä tutkimusta. 

• Kohteena tämän ajan elävässä elämässä oleva ilmiö. 

  

Yhteiskuntatieteelliselle tapaustutkimukselle on tyypillistä jonkin kriteerin, kuten aika tai paikka, 

mukaan määräytyvän ilmiön tutkiminen (Creswell 1998, 61; sit. Eriksson & Koistinen 2005, 4). 

Tässä tutkimuksessa keskityn tapauksiin, jotka ovat tämän hetkistä todellisuutta ja näyttäytyvät in-

ternetissä vuoden 2012 maalis–huhtikuun vaihteessa asiakirjoina, valintoina, sovellutuksina tai ta-

pahtumavirtana eli ymmärrän ilmiötä toiminnan merkityksen kautta. Yhteistä tapauksille on se, että 

ne ovat RAY:n rahoittamia käynnissä olevia projekteja, joissa hyödynnetään tavalla tai toisella 

informaatioteknologiaa.  

 

Toinen metodologinen valinta näkyi jo kuvioissa 3 ja 4 eli käsitekartan käyttö. Käsitekartoilla 

havainnollistan monimutkaisia sisältöjä sekä niiden välisiä vuorovaikutus- tai riippuvuussuhteita. 

Kartoista on hyötyä ajattelun edistämisessä ja ennakkokäsitysten hahmottamisessa (Kaivola 2008). 

Käytän tekniikkaa laadullisessa analyysissä, koska se tuottaa rikasta, yksityiskohtaista ja tarkkaa 

tietoa tekijän ajattelusta (Åhlberg 1990, 73). Karttojen avulla voi reflektoida kokemuksia ja  

rakentaa  uusia syvempiä merkityksiä (Novak & Gowin 1995, 1). Kartoissa käsitteet ovat sijoitettu 

laatikoihin ja niihin liittyvät väittämät yhdistetään nuolilla, joka kuvaa lukusuuntaa. Käsitteiden 

välissä on yhteyttä kuvaava määre, kuten esimerkiksi propositio projekti hyödyntää informaatiotek-

nologiaa kuviossa 4 aiemmin. Käsitekartoiksi pystytään muuttamaan kaikki ajatukset, jotka voidaan 

ilmaista puheena tai kirjoituksena; vastaavasti takaisinprosessointi onnistuu ilman, että mitään 

olennaista alkuperäisestä asiasisällöstä katoaa (Kaivola 2008). Käsitekarttojen käyttö 

tutkimusmenetelmänä  on erityisen perusteltua tässä tutkimuksessa siksi, että informaation määrä ja 

kompleksisuus on tavallista tekstiä suurempi. Kokonaisuuksia ei ole ajateltu esitettäväksi 
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perinteiseen tekstuaaliseen muotoon puettuna vaan ne ovat esitetty internetille tyypillisesti 

hypertekstuaalisessa muodossa. Käsitekartat olen tehnyt ilmaisella CmapTools -ohjelmalla12. 

 

 

4.1 Projektien valinta 

 

Tutkittavien tapausten valinnassa tärkein kysymys pitäisi olla: mitä voimme oppia tästä 

tapauksesta? (Stake 1995, 4).  Ensimmäiseksi on kuitenkin löydettävä sosiaalialan projekteja, joissa 

käytetään informaatioteknologiaa. Valitsen projektien joukosta muutaman tapaustutkimusta varten, 

jolloin varsinainen aineisto koostuu siitä materiaalista, mitä projektista on saatavissa. Tiedonsaannin 

varmistamiseksi teen aluksi rajauksen, että projektien on oltava parhaillaan käynnissä. Käynnissä 

olevien projektien tietoja voi tarvittaessa tarkentaa projektihenkilöstöltä. Mikäli olisin ottanut 

mukaan päättyneitä projekteja, olisin saattanut joutua turvautumaan myös projektin raportteihin. 

Raporttien luotettavuutta tutkimuksen kannalta pidän kyseenalaisina, sillä raportin funktio on muun 

ohella näyttää rahoittajalle, että kyseinen hallinnoijaorganisaatio kykenee tulokselliseen toimintaan 

jatkossakin. Valittavista tapaustutkimuksista on saatava kaikki tarvittava tieto internetistä. Kyse on 

projektin avoimuudesta, joka on myös vallankäyttöä: ”tieto on valtaa” -merkitys vähenee ja samalla 

muiden asianosaisten rangaistus- ja palkitsemisvalta lisääntyy. Esimerkiksi projektin kohderyhmällä 

on suurempi mahdollisuus reagoida projektin toimenpiteisiin joko osallistumalla tai olemalla 

osallistumatta. 

 

Tutkimukseen valitut tapaukset keräsin RAY:n avustustietokannasta (RAY 2012). Tein haun 

valitsemalla avustuslajiksi projektiavustuksen sekä näytettäväksi vain myönnetyt avustukset. Vuo-

siksi valitsin kaikki vuodet eli 2000–201213. Kopioin tietokannasta hakemani projektit (4063 

kappaletta) taulukkolaskentaohjelmaan, jonka avulla jatkoin suodatusta (kuvio 6).  

 

                                                 
12 Ohjelman voi ladata osoitteesta http://cmap.ihmc.us/download/ (IHMC 2012). 
13 Noin usean vuoden valitseminen saattaa tuntua turhalta mutta joissain tapauksissa projekteja on ryhmitetty kuulu-
vaksi saman kokonaisuuden alle (esimerkiksi jatkoprojektit) ja avustuksia on saatettu myöntää projektiin useassa vuosi-
ryppäässä, jolloin niiden välissä on ollut tauko (lopulta tällaisia oli kuitenkin vain 7 projektia). 



KUVIO 6 Projektien suodatusprosessi

 

Aluksi poistin projektit, jotka eivät ole saaneet vuodelle 2012 rahoitusta ja jotka aloittavat vasta 

vuoden 2012 aikana. Jäljelle jääneet 297 projektia ovat siis ennen vuotta 2012 käynnistyneitä ja yhä 

käynnissä olevia projekteja (projek

avustusten käyttötarkoitusten sanafrekvenssit ja aiheeseen liittyviä sanoja löytyi 41 kappaletta, joten 

jatkoin työläimpään vaiheeseen.

 

Niiden projektien poiminta, joissa 

lyhyisiin käyttötarkoitusteksteihin. Projekti saattaa hyödyntää tieto

seen tarkoitukseen 

saation internetsivuston ja etsin

nen vihje oli esimerkiksi projektin erillinen internetsivusto, Facebook

projektin esittelyteksteistä. Tehtävää helpotti se, että ti

järjestösivulle, jossa oli hyperlinkki kyseisen järjestön internetsivustolle. Projektin esittelysivu to

teuttajaorganisaation sivuilla ei 

useamman sivun kokonaisuuteen

ristä. Osassa projek

lelle, mikäli kehittämi

vielä julkaisematta mutta sen merkitys tulee ole

esimerkiksi selkeä maininta projektin toteutus

 

Tämän toisen vaiheen suodatuksen tein sen takia, että sais

käytöstä. Itselleni olikin melkoinen yllätys, että vain 78 projektia oli panostanut jollain tasolla in

formaatioteknologiaan (kuvio 7

niille projekteille, joissa ei hyödynnetä informaatioteknologiaa (tässä ei ole huomioitu pro

keston vaikutusta). 

Kaikki 
projektit 
vuosilta 
2000-2012

4063
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Projektien suodatusprosessin eteneminen

Aluksi poistin projektit, jotka eivät ole saaneet vuodelle 2012 rahoitusta ja jotka aloittavat vasta 

vuoden 2012 aikana. Jäljelle jääneet 297 projektia ovat siis ennen vuotta 2012 käynnistyneitä ja yhä 

käynnissä olevia projekteja (projektikaudet vaihtelivat 2

avustusten käyttötarkoitusten sanafrekvenssit ja aiheeseen liittyviä sanoja löytyi 41 kappaletta, joten 

jatkoin työläimpään vaiheeseen. 

Niiden projektien poiminta, joissa hyödynnetään IT

lyhyisiin käyttötarkoitusteksteihin. Projekti saattaa hyödyntää tieto

 olekaan saanut rahoitusta. Näin ollen kävin

vuston ja etsin sieltä vihjettä mahdollisesta

merkiksi projektin erillinen internetsivusto, Facebook

teksteistä. Tehtävää helpotti se, että ti

, jossa oli hyperlinkki kyseisen järjestön internetsivustolle. Projektin esittelysivu to

teuttajaorganisaation sivuilla ei ollut riittävä osoitus IT:

kokonaisuuteen, joissa muun muassa kerrotaan 

Osassa projekteja kehitettiin jo aiemmin tehtyjä internetsivustoja, joten ne jätettiin ulkopuo

lelle, mikäli kehittämisen tavoitetta ei ilmaistu selkeästi. Joissain

vielä julkaisematta mutta sen merkitys tulee olemaan projektin toteutuksessa 

esimerkiksi selkeä maininta projektin toteutussuunnitelmassa).

Tämän toisen vaiheen suodatuksen tein sen takia, että sais

käytöstä. Itselleni olikin melkoinen yllätys, että vain 78 projektia oli panostanut jollain tasolla in

formaatioteknologiaan (kuvio 7).  Rahoitus sitä vastoin näyttäisi 

teille, joissa ei hyödynnetä informaatioteknologiaa (tässä ei ole huomioitu pro

 

•Käynnissä 
olevat

•Poistettu 
vuoden 
2012 uudet 
projektit

297

23 

n eteneminen. 

Aluksi poistin projektit, jotka eivät ole saaneet vuodelle 2012 rahoitusta ja jotka aloittavat vasta 

vuoden 2012 aikana. Jäljelle jääneet 297 projektia ovat siis ennen vuotta 2012 käynnistyneitä ja yhä 

udet vaihtelivat 2–7 vuoden välillä). Tässä vaiheessa tarkistin 

avustusten käyttötarkoitusten sanafrekvenssit ja aiheeseen liittyviä sanoja löytyi 41 kappaletta, joten 

hyödynnetään IT:aa, ei voinut perustua tieto

lyhyisiin käyttötarkoitusteksteihin. Projekti saattaa hyödyntää tietotekniikkaa, vaikka ei juuri kysei

saanut rahoitusta. Näin ollen kävin läpi jokaisen projektin hakijaorgani

sieltä vihjettä mahdollisesta tietotekniikan hyödyntämisestä. Tällai

merkiksi projektin erillinen internetsivusto, Facebook-sivut tai se saattoi löytyä 

teksteistä. Tehtävää helpotti se, että tietokannan tiedoista pääsi suoraan RAY:n 

, jossa oli hyperlinkki kyseisen järjestön internetsivustolle. Projektin esittelysivu to

iittävä osoitus IT:n hyödyntämisestä vaan vaadin panostuksen 

muun muassa kerrotaan projektin tavoit

teja kehitettiin jo aiemmin tehtyjä internetsivustoja, joten ne jätettiin ulkopuo

sen tavoitetta ei ilmaistu selkeästi. Joissain tapauksissa internetsivusto oli 

maan projektin toteutuksessa huomattava

suunnitelmassa).   

Tämän toisen vaiheen suodatuksen tein sen takia, että saisin viitteellisen kuvan projektien IT:

käytöstä. Itselleni olikin melkoinen yllätys, että vain 78 projektia oli panostanut jollain tasolla in

Rahoitus sitä vastoin näyttäisi olevan jopa 5 prosenttia suu

teille, joissa ei hyödynnetä informaatioteknologiaa (tässä ei ole huomioitu pro

•internet-
sivu

•FB-sivu
•yms. vihje

78 2

 

 

Aluksi poistin projektit, jotka eivät ole saaneet vuodelle 2012 rahoitusta ja jotka aloittavat vasta 

vuoden 2012 aikana. Jäljelle jääneet 297 projektia ovat siis ennen vuotta 2012 käynnistyneitä ja yhä 

). Tässä vaiheessa tarkistin 

avustusten käyttötarkoitusten sanafrekvenssit ja aiheeseen liittyviä sanoja löytyi 41 kappaletta, joten 

tietokannasta saatuihin 

tekniikkaa, vaikka ei juuri kysei-

jokaisen projektin hakijaorgani-

hyödyntämisestä. Tällai-

sivut tai se saattoi löytyä 

äsi suoraan RAY:n 

, jossa oli hyperlinkki kyseisen järjestön internetsivustolle. Projektin esittelysivu to-

n hyödyntämisestä vaan vaadin panostuksen 

projektin tavoitteista ja päämää-

teja kehitettiin jo aiemmin tehtyjä internetsivustoja, joten ne jätettiin ulkopuo-

tapauksissa internetsivusto oli 

huomattava (asiasta 

teellisen kuvan projektien IT:n 

käytöstä. Itselleni olikin melkoinen yllätys, että vain 78 projektia oli panostanut jollain tasolla in-

olevan jopa 5 prosenttia suurempi 

teille, joissa ei hyödynnetä informaatioteknologiaa (tässä ei ole huomioitu projektin 

Tapaustut-
kimukseen 
valitut 
projektit
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KUVIO 7 Vuonna 2012 käynnissä olevien projektien panostus informaatioteknologiaan. 

 

Johdannossa kerroin Järjestötieto-hankkeen tutkimuksessa, jonka mukaan nuorisokasvatusjärjes-

töissä kiinnostus ja valmiudet sähköisiä palveluja kohtaan ovat korkeita ja alhaisia vanhusjärjes-

töissä (Martikainen 2012). Katsotaanpa millainen tilanne on käynnissä olevissa projekteissa: 

 

 
KUVIO 8 Informaatioteknologian hyödyntämisen prosenttiosuudet toimialaluokittain.  

 

Nyt IT:n käytön prosenttiosuus näyttää olevan suurin (36 %) nimenomaan vanhustyössä. Nuoriso-

kasvatuksen projekteissa hyödynnetään suhteellisesti vasta kolmanneksi eniten (32 %).  

 

Tämä ei vielä selvennä sitä, minkälaisia mahdollisuuksia verkkosivustot tarjoavat asiakkailleen. 

Kyse siitä, miten asiakkaiden toimintamahdollisuudet (valta) muuttuvat IT:n avulla on yhä auki. Jat-

koin tarkastelua ja tiukensin seulaa: projektilla täytyy olla selkeä missio jonkinlaiseen informaatio-

teknologian hyödyntämiseen, jolla edesautetaan asiakkaiden hyvinvointia tai organisatorista kehittä-

mistä. Jotkut projektit olisivat voineet täyttää kriteerin myöhemmin, sillä verkkopalvelu oli vasta 

suunnitteluasteella tai avautumassa myöhemmin kevään 2012 aikana. Tällaisia projekteja olivat 

73 %

27 %
Projektit joissa ei ole 
eritystä panostusta
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esimerkiksi Aivovammaliiton hallinnoima Aivovaurio-nettineuvola -hanke ja Väestöliiton Per-

henetti-hanke.   

 

Tarkennetulla kriteerillä jäljelle jäi lopulta vain 3 projektia, joista yhdestä projektista (Viestintä ja 

Vertaistoiminta Verkkoon -projekti) jouduin luopumaan oman aikatauluni takia. Projektin toteutus 

oli kahdesta jäljelle jääneestä poikkeava lukuisten kumppanuussuhteidensa vuoksi ja siksi, että koh-

deryhmänä oli muut järjestötoimijat. Informaatioteknologian hyödyntämisen kannalta projekti sen 

sijaan olisi ollut mielenkiintoinen, sillä siinä hyödynnettiin muun muassa virtuaalisia vertaisryhmiä 

Second Life -virtuaalimaailmassa.  

 

 

4.2 Valitut projektit 

 

Tapaustutkimuksen aineistoksi valitsin lopulta kaksi projektia: 

 Senioriverkko (http://www.senioriverkko.com/) 

 Street Team (http://www.yad.fi/streetteam/)  

Street Teamin pääkohderyhmä on nuoriso ja Senioriverkon vanhukset. Projektit poikkeavat muu-

toinkin toisistaan, sillä Street Team on jatkohanke, jossa kehitetään aiemmin aloitettua toimintaa. 

Tämä on samalla projektin viimeinen vuosi. Senioriverkko on kahden eri projektin yhteistyön tulos: 

tieto- ja viestintätekniikka toteutetaan yhteistyössä Käpyrinne ry:n Vahvaksi verkossa -projek-

tin kanssa (Senioriverkko 2012c). Senioriverkko -projekti päättyy vuonna 2012. 

 

Esittelen molempien projektien yhteenvetotiedot tiiviisti. Tarkoitus on, että lukija saa käsityksen 

sellaisena kuin se on projektin internetsivuilla kerrottu. Suodatusvaiheessa projektien esittelytekstit 

näyttivät tuskastuttavan terävästi sen, että mitä paremmin projektin tavoitteet ja toteutus ovat mie-

titty, sitä selkeämpi ja ytimekkäämpi on esittelyteksti. Esitän myös RAY:n taloudellisen panostuk-

sen projekteihin. 
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4.2.1 Senioriverkko 

 

 

KUVA 2 Kuvakaappaus Senioriverkon internetsivuilta (Senioriverkko 2012c). 

 

Mistä projektissa on kyse? Projektia hallinnoi Itä-Helsingin Lähimmäistyö Hely ry ja se toteutetaan 

yhteistyössä Käpyrinne ry:n Vahvaksi verkossa -projektin kanssa. Kohderyhmä ovat vanhukset. 

Senioriverkon internetsivulla projektia esitellään näin: 

 

”Tietotekniikalla tietoa, taitoa ja iloa. Itä-Helsingin Lähimmäistyö Hely ry toteut-

taa Senioriverkko-projektin vuosina 2011 -2013. Projekti aloitti toimintansa maaliskuussa 

2011. Rahoittajana on Raha-automaattiyhdistys RAY. 

Projektin päätavoitteena on ikääntyvien turvallisuuden ja osallisuuden ylläpitäminen sekä 

edistäminen.         

Projektissa edistetään mm. verkkoviestintäympäristöjen sekä muun tieto- ja viestintäteknolo-

gian käyttämistä ikääntyvän arjessa. Lisäksi edistetään iäkkäiden omaa aktiivisuutta lieventä-

mään turvattomuuden tunnetta ja yksinäisyyttä. 

Toiminnassa painotetaan tieto- ja viestintätekniikan peruskansalaistaitojen lisäk-

si käytettävyyttä sekä esteettömyyttä. 

Projektin tieto- viestintätekniikan toiminnot toteutetaan yhteistyössä Käpyrinne ry:n Vahvaksi 

verkossa-projektin kanssa.” (Senioriverkko 2012c) 
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RAY:n avustustietojen mukaan Senioriverkko oli hakenut rahoitusta vuodelle 113 000 euroa mutta 

suunnitelmaa on jouduttu muuttamaan vastaamaan 100 000 euron rahoitusta (taulukko 1). Avustus-

summa ensimmäiselle vuodelle on hieman pienempi kuin vuonna 2011 aloittaneilla uusilla projek-

teilla (keskiarvo oli 108675 euroa (RAY 2012)). 

 

TAULUKKO 1 RAY:n avustustiedot Senioriverkko-projektille. 

Vuosi Avustus € Haettu € 
2011 100 000 113 000 
2012 100 000  
2013 100 000  

Yhteensä 300 000  
Lähde: (RAY 2011a) 

 

Koska projektin tieto- ja viestintätekniikan toiminnot kerrotaan toteutettavan yhteistyössä Vahvaksi 

verkossa  -projektin kanssa, niin taulukossa 2 esitetään vielä avustukset sille: 

 

TAULUKKO 2 RAY:n avustustiedot Käpyrinne ry:n Vahvaksi verkossa –projektiin. 

Vuosi Avustus € Haettu € 
2011 100 000 126 000 
2012 100 000  
2013 100 000  

Yhteensä 300 000  
Lähde: (RAY 2011b) 

 

Vahvaksi verkossa -projektista ei ole saatavissa aineistoa, joka vaikuttaisi tähän tutkimukseen. Kes-

kityn jatkossa yksinomaan Senioriverkon tarjolla olevaan aineistoon. Vuoden 2012 maalis–

huhtikuun tilanteen mukaan aineistoa on saatavissa seuraavista lähteistä: 

 

1. Internetsivut ( http://www.senioriverkko.com/) 

2. Twitter-sivut (https://twitter.com/#!/senioriverkko) 

3. Facebook-sivut (https://www.facebook.com/senioriverkko) 
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4.2.2 Street Team 

 

 

KUVA 3 Kuvakaappaus Street Teamin internetsivuilta (Street Team 2012). 

 

Mistä projektissa on kyse? Projektin hallinnoija, YAD Youth Against Drugs ry (jatkossa YAD), 

kertoo internetsivuilla projektista näin: 

 

”YAD Street Team on RAY:n rahoittama kolmivuotinen projekti (2010 - 2012), jonka tavoit-

teena on kehittää matalan kynnyksen vapaaehtoistyömallia nuorten huumeiden vastaiseen 

kansalaistoimintaan.   

Street Teamissa voi toimia kuka tahansa yli 13-vuotias, missä päin Suomea tahansa, juuri sillä 

työpanoksella kuin haluaa ja juuri silloin kuin haluaa. Hankkeen keskiössä on Street Teamin 

nettisivut, joiden kautta toimintaa hallinnoidaan. 

Street Team tarjoaa jäsenilleen erilaisia tehtäviä, joita voi tehdä esimerkiksi internetissä ja sen 

eri foorumeilla sekä kaduilla, kaupoissa ja kodeissa. Kaikkialla siellä, missä nuoret itse liik-

kuvat. Palkinnoksi Street Teamiläiset saavat pisteitä ja pisterajoja ylittäessään heitä palkitaan. 

Street Teamin toiminnan tavoitteena on, että suorittamalla tiimille suunniteltuja tehtäviä, pal-

veluun rekisteröityneet levittävät myös omissa vertaisverkostoissaan YADin edustamia arvoja 

ja asenteita sekä herättävät keskustelua huumeista. Street Team -toiminnan on myös tarkoitus 

luoda huumetyölle myönteistä imagoa ja tarjota uudenlaista tapaa viestiä huumeista nuorten 

parissa. 
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Street Teamia on pilotoitu YADissa jo vuodesta 2007 lähtien ja todettu se ajantasaiseksi va-

paaehtoistyön malliksi muun YADin toiminnan rinnalle.” (YAD 2012) 

 

Street Team –projektin pilottihanke käynnistyi jo 1.1.2007 (Piispa 2011, 16). RAY:n rahoitusta 

projekti sai kuitenkin vasta vuonna 2010 (RAY 2010b). Rahoitus mahdollisti projektille mm. vaki-

tuisen työntekijän sekä  

”…merkittävästi laajemman ja tarkemmin suunnitellun sisällön, kuten uudet nettisivut, 

sosiaalisten medioiden (kuten Facebookin) hyödyntämisen ja ohessa kulkevat muut, Street 

Teamia tukevat kampanjat.” (Piispa 2011, 16). 

Street Teamin rahoitus (taulukko 3) on kuitenkin huomattavan pieni verrattuna muiden samana 

vuonna aloittaneiden keskimääräiseen avustukseen (131770 euroa14 (RAY 2012)). Toisaalta asia on 

ymmärrettävä niin, että Street Team projektilla oli jo paljon valmista ja rahoitustarve oli siksi pie-

nempi. 

 

TAULUKKO 3 RAY:n avustustiedot Street Team -projektista. 

Vuosi Avustus € Haettu € 
2009 0 79 000 
2010 75 000 77 000 
2011 90 000  
2012 90 000  

Yhteensä 255 000  
Lähteet: (RAY 2009; RAY 2010a) 

 

Street Team projektin tarjolla oleva aineisto maalis–huhtikuun vaihteessa vuonna 2012: 

1. Internetsivut: http://www.yad.fi/streetteam/ 

Street Teamin internetsivut ovat projektin keskeinen elementti. 

2. Ylläpidon blogi: http://yadstreetteam.wordpress.com/ 

Tiedotuskanava ylläpidolta osallistujille (eli ”striibailijoille”), blogissa on kommentointimah-

dollisuus. 

3. Facebook-sivut: https://www.facebook.com/YADstreetteam 

4. Late avautuu -blogi:  http://latelehikoinen.wordpress.com/ 

                                                 
14 Vuonna 2010 avustuksen saajia oli poikkeuksellisen vähän ja joukossa oli neljä yli 500 000 €:n avustuskohdetta. 
Vaikka hajontaan eniten vaikuttavat suurimmat avustukset poistaisikin, niin keskiarvo on yli 105 000 €. 
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Street Teamin markkinoimiseksi perustettu blogi, jossa seurataan myöhemmin kuvitteelliseksi 

paljastuvan henkilön elämää.  

5. Myspace-sivusto: http://fi.myspace.com/yadstreet-team 

6. Dia-esitys: http://www.slideshare.net/JanneYad/yad-street-team 

7. Arviointi I (Piispa 2011) 

8. Arviointi II (Piispa 2011b) 

9. Pro gradu –opinnäyte: projektin työntekijän tekemä opinnäyte Street Teamista (Paananen 

2012) 

 

 

4.3 Aineiston analysointi 

 

Analyysissä on kolme vaihetta, jossa viimeinen on edellisten synteesi (kuvio 9). Vaikka vaiheet 

esitetään tässä selkeästi toisistaan erotettuna, niin projektien analyysissä (luvut 5 ja 6) on tarkoituk-

senmukaisempaa yhdistää vaiheet II ja III. Lukujen yhteenvedoissa keskitytään vaiheeseen III. 

 

KUVIO 9 Analyysin vaiheet. 

 

Vaihe I. Julkilausutuissa tavoitteissa ja toimissa teen ensimmäisenä käsitekartan niiden tietojen 

pohjalta, joita kyseinen projekti on antanut internetsivuillaan. Ajatuksena on, että internetsivuille 

projektit olisivat tiivistäneet missionsa. En halunnut käyttää projektisuunnitelmia, koska ne ovat 

laadittu rahoittajaa tai hallinnoijaa varten. Tämä muuttaisi tutkimuksen asetelman valtanäkökulmaa 

peliksi, jota käydään kolmiossa rahoittaja–hallinnoija–projekti. Missioiden tiivistäminen ei aina 

ollut yksiselitteistä internetsivuillakaan: esimerkiksi projektissa, jonka jätin viime hetkellä tarkas-

telusta pois, kerrottiin, että "Toiminnassa pilotoidaan myös verkkopohjaisten ratkaisujen pilotoi-

mista osana livetoimintaa". Vastaavissa tapauksissa laaja projektiaineistoon tutustuminen selvensi 

VAIHE III:
Arvio IT:n 

hyödyllisyydestä

VAIHE I:
Julkilausutut tavoitteet ja toimet

VAIHE II:
Toiminta IT:aa hyödyntäen
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virkkeitä. Käsitekartan jälkeen tiivistän julkilausutut tavoitteet ja toimet vielä taulukoksi, jossa esi-

tän tulkintani valtasuhteesta eli toimijasta  ja oliosta, johon kulloisenkin toimenpiteen pitäisi koh-

distua. Valtasuhde selviää välillä selkeästi käsitekartasta mutta välillä valtasuhteen määrittelyssä on 

hyödynnettävä aineistoa laajemmin tai tulkittava tilannetta omien projektikokemusten kautta. Val-

tasuhdetta tarkennan määrittelemällä valtamuodon. 

 

Vaihe II. Toisessa vaiheessa tarkastelen syvällisemmin informaatioteknologiaa ja sen hyödyntä-

mistä projekteissa.  

 

Vaihe III. Edellisten vaiheiden pohjalta teen arvioni siitä, miten IT hyödyntää valtasuhteen koh-

detta. Vertaan käytettyä informaatioteknologiaa ja vaiheen I valtasuhdetta.  Senioriverkko-projek-

tissa (luku 5) lähtökohtana ovat valtasuhteet, joita vertaan informaatioteknologiaan ja Street Team -

projektissa (luku 6) käytetyt informaatioteknologiat, joita vertaan valtasuhteisiin (lähtökohtaerot 

perustellaan tarkemmin kyseisissä kohdissa). Arviossani käytän viisiportaista asteikkoa: --, -, 0, 

+,++. Miinukset (-- ja -) tarkoittavat sitä, ettei IT:lla ollut vaikutusta valtasuhteen kannalta. Nollalla 

(0) kuvataan vaikutusta, jota on vaikea arvioida. Plussalla (++ ja +) merkitään vaikutusta joka on 

merkittävä kohteelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

5. SENIORIVERKKO 

 

Tässä luvussa analysoin Senioriverkko-projektia aiemmin esittelemäni prosessin mukaisesti. Se-

nioriverkossa on paljon erilaista toimintaa, joissa kaikissa ei hyödynnetä informaatioteknologiaa ja 

jotka ovat esitetty päällekkäisinä. Käyn tavoitteet ja toiminnot läpi normaalisti käsitekarttoina mutta 

taulukoista karsin tarpeettomat kohteet.  

 

Selvyyden vuoksi olen jakanut luvun alalukuihin, joissa käsitellään erikseen julkilausutut tavoitteet 

ja toimet. Toimilla tarkoitan erilaisia toiminnallisia kokonaisuuksia, joita projektissa on eritelty.  

 

 

5.1 Julkilausutut tavoitteet ja toimet 

 

5.1.1 Tavoitteet 

 

Senioriverkko -projektissa (tilanne 30.3.2012) tavoite on määritelty verbeillä ylläpitää ja edistää. 

Molemmat koskevat vanhuksia (ikääntyvät ja iäkkäät). Tavoitteet käsitekarttana: 

 

 

KUVIO 10 Senioriverkon tavoite ja kohderyhmä käsitekarttana esitettynä. 

 

Ylläpidossa on kyse turvallisuudessa ja osallisuudesta, jota pyritään projektissa myös edistämään. 

Edistäminen tarkoittaa tukemista, myötävaikuttamista ja auttamista – ylläpitäminen on huolehti-

mista jatkumisesta (Nurmi, Rekiaro  & Rekiaro 1996). Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että turvalli-
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suutta ja osallisuutta pyrittäisiin esimerkiksi lisäämään. Eikö informaatioteknologia pysty siihen vai 

onko vanhusten turvallisuus jo riittävällä tasolla15.  Valtasuhteen tulkitsen käytettävissä olevien 

tietojen pohjalta yksinkertaisesti siten, että projekti on toimija ja vallankäytön kohteena ovat van-

hukset. Toisena ja kolmantena edistämisen kohteena ovat verkkoviestintäympäristöjen ja muiden 

informaatio- ja viestintäteknologioiden käyttäminen arjessa (vanhusten). Tämä on tulkittavissa niin, 

että verkkoviestintäympäristöt ovat ensisijaisia ja niiden lisäksi voidaan käyttää teknologioita, jotka 

eivät välttämättä liity internetiin. Niiden käyttöä kuitenkin edistetään vanhusten arjessa. Myös tässä 

on selkeä valtasuhde, jossa projekti on vallan käyttäjä. Neljäntenä edistämisen kohteena on iäkkäi-

den oma aktiivisuus, jonka avulla lievennetään turvattomuuden tunnetta ja yksinäisyyttä. Turvatto-

muuden tunne ja yksinäisyys viittaisivat joko siihen, että projekti tarjoaa ryhmiä vanhuksille tai lie-

ventäminen tapahtuu teknologian avulla. Oma aktiivisuus kohdistuu siihen, että toisaalta vanhusten 

toimijuutta halutaan tukea mutta toisaalta vanhukset ovat myös toimijoita.  

 

Eräänä tavoitteena on painottaa: 

 tieto- ja viestintäteknologian peruskansalaistaitoja 

 esteettömyyttä 

 käytettävyyttä 

Esteettömyyden ja käytettävyyden huomioiminen ovat sellaisia, että niiden kautta vanhusten mah-

dollisuudet toimia pitäisi lisääntyä eli ne ovat vanhusten kannalta proaktiivisia. Nämä on kuitenkin 

ymmärrettävä periaatteiksi, joita toteutetaan toiminnassa. Siksi lopullinen tulkinta on valtasuhde, 

jossa toimija on projekti ja toiminta suuntautuu projektiin. Toimijat ja valtasuhteet esittelen taulu-

kossa 4 siten, että kukin teko kohdistuu yhteen tai useampaan toimijaryhmään ja niiden yhteydessä 

on selvennys mitä teko koskee. Taulukon oikeassa reunan kaksi saraketta kertovat toimijan ja val-

tasuhteen kohteen. Täsmennyksenä taulukkoon 4 ja myöhempiin vastaaviin mainittakoon, että val-

tasuhteesta ei voi olla kyse silloin, kun sekä subjekti että objekti ovat samoja (taulukoissa merkitty 

harmaammalla tekstillä). Kyse silloin on vastuusuhteesta. Esimerkiksi projekti katsoo olevansa 

vastuussa siitä, että käytettävyyden ja esteettömyyden periaatteista pidetään huolta omassa toimin-

nassa. Vastaavasti vanhuksilla on oman aktiivisuuden kautta vastuu yksinäisyyden ja turvattomuu-

den lieventämisessä. 

 
                                                 
15 Ilmaisu on mielenkiintoinen. Yksi selitys sille voisi olla, että muille vanhusten kanssa toimiville tahoille 
(yhteistyökumppanit) ei haluta osoittaa proaktiivista vallankäyttöä. Heille ei haluta osoittaa epäluottamusta huonosti 
hoidetusta vanhusten turvallisuuden ja osallisuuden tilasta. Tällöin kuitenkin käy niin, että projekti onkin vallankäytön 
kohteena: yhteistyökumppanit rajoittavat ainakin projektin julkilausuttuja tavoitteiden ilmaisua. Edellinen tulkinta vaa-
tisi tuekseen esimerkiksi haastatteluita, joten jatkossa teen tulkinnat saatavan tiedon pohjalta. 
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TAULUKKO 4 Senioriverkon tavoitteiden valtasuhteet. 

Senioriverkko Teko Keneen kohdistuu Mitä Toimija Valtasuhde 

Tavoite 

edistää 
vanhukset 

IT:n käyttöä arjessa projekti -> vanhukset 

lieventää yksinäisyyttä ja 
turvattomuutta  
oma aktiivisuus 

projekti  -> vanhukset 

vanhukset -> vanhukset 

ylläpitää ja 
edistää 

turvallisuus, osallisuus projekti -> vanhukset 

painotetaan 
projekti 

käytettävyyttä 
esteettömyyttä projekti 

-> projekti 

vanhukset IT:n peruskansalaistaitoja -> vanhukset 

 

 

Tavoitteissa määrittyy selkeä valtasuhde, jossa projekti on toimija ja vanhukset toimenpiteiden 

kohteina. Tässä vaiheessa asia näyttää triviaalilta mutta tarkennetaan analyysiä yksityiskohtaisem-

pien toimintojen (ja niiden tavoitteiden) kautta. Valtamuodot ovat IT:n peruskansalaistaitojen pai-

notusta lukuun ottamatta kompetenttia auktoriteettia. Näin ollen tavoitteiden asettelussa luotetaan 

siihen, että vanhukset uskovat projektilla olevan sellaisia kykyjä ja taitoja, joilla vanhukset saadaan 

mukaan toimintaan. Se, onko projektissa näitä kykyjä informaatioteknologiassa, selvinnee myö-

hemmin. Informaatioteknologian peruskansalaistaitojen painottamista voi pitää valtamuodoltaan 

rationaalisena argumentaationa tai vakuutteluna, koska toimintaan mukaan tulevien vanhusten ole-

tetaan hyväksyvän sen omien arvojensa mukaisena. Palkitsemisena sitä ei voi pitää, sillä kyse on 

tavoitteesta, jossa painotetaan. Se ei vielä riitä palkitsemiseen vaan tekona pitäisi olla esimerkiksi 

perustaitokurssin järjestäminen 

 

 

5.1.2 Toiminnot 

 

Analysoitavat toiminnot Senioriverkossa ovat: 

 ABC tieto- ja viestintätekniikkaan 

 Tietoiskut ja luennot 

 Verkostotoiminta 

 Tiedotus ja viestintä 

 Helppokäyttöohjelmat, apuvälineet sekä laitteet ja käytettävyystestaukset 
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ABC tieto- ja viestintätekniikkaan -toiminto näyttää käsitekarttana seuraavanlaiselta (kuvio 11). 

 

 

 

KUVIO 11 Senioriverkon ABC tieto- ja viestintätekniikkaan -toiminto käsitekarttana. 

 

Tässä kohdassa on päällekkäisiä osioita edellisen kanssa (luku 5.1.1). Ainoastaan IT:n ja yhteisöjen 

käytön edistäminen ja opastaminen arkea helpottavissa palveluissa ovat uusia. Molemmat toimet 

viittaavat projektin aktiiviseen toimijuuteen, jossa kohteina ovat vanhukset (taulukko 5).  

 

TAULUKKO 5 Senioriverkon ABC tieto- ja viestintätekniikkaan -toiminnon valtasuhteet. 

ABC… Teko Keneen kohdistuu Mitä Toimija Valtasuhde 

Toiminta edistää vanhukset IT:n ja yhteisöjen käyttöä projekti -> vanhukset 

opastaa vanhukset 
arkea helpottavien palvelujen 
löytämisessä ja käyttämisessä 

projekti -> vanhukset 

 

 

Projektin valtasuhde opastuksen osalta perustuu palkitsemiseen. Projekti tarjoaa vaihtoehdon nykyi-

selle arjelle ”arkea helpottavien palvelujen löytämisellä”. IT:n ja yhteisöjen käytön edistämisessä 

kyse on ilmeisen selvästi rationaalisesta argumentaatiosta ja vakuuttamisesta, koska vanhukset 

osallistuessaan projektiin omaavat tietyn arvostuksen IT:aa kohtaan ja siksi hyväksyvät projektin 

kommunikaation sisällön. Vanhukset voivat siis vapaasti esittää toiminnasta vasta-argumentin, 

jolloin valtasuhde kääntyy toisin päin.  

 

 

Tietoiskut sekä luennot -toiminnoissa (kuvio 12) linjat tavoite–poistaa ja tavoite–herättää ovat mer-

kitty vihreällä (mustavalkokuvassa vaaleammalla), jotta yhteys propositiossa olisi selkeä. 
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KUVIO 12  Senioriverkon tietoiskut sekä luennot –toiminto käsitekarttana. 

 

Taulukossa 6 toiminto on esitetty valtasuhteella täydennettynä. Uutena toimijana ovat yhteis-

työtahot. Toimija on laitettu sulkeisiin sen takia, että itsenäisesti yhteistyötahoilla ei ole valtaa vaan 

se liittyy, kuten nimikin sanoo, yhteistyöhön projektin kanssa. Muutoin valtasuhteet ovat samanlai-

set kuin edellä. 

 

TAULUKKO 6 Senioriverkon tietoiskut sekä luennot -toiminnon valtasuhteet. 

Tietoiskut… Teko Keneen kohdistuu Mitä Toimija Valtasuhde 

Toiminta 
järjestetään vanhukset tapahtumia 

projekti 
-> vanhukset 

(yhteistyötahot) 
poistaa vanhukset pelkoa projekti -> vanhukset 

herättää vanhukset 
innostusta käyttää 
IT:aa. 

projekti -> vanhukset 

 

Pelon poistaminen saattaa tuntua mahdottomalta tehtävältä, mutta sen ilmaiseminen kertoo paljon 

projektin asenteesta ja näkemyksestä suhteessa vanhusten IT:n käyttöön. Vallan käyttönä tämä on 

mielenkiintoinen: pelko rakentuu sosiaalisesti myös projektin julkilausumana toteamuksena. Pelko 

on – ja sitä pitää poistaa. Ikääntyvien IT:n käytön tutkimuksissa pelko on ainainen vieras (mm. 

Mäensivu 2003, 104; Pennala 2010, 34–35; Sankari 2004, 82–84). Tämä siitä huolimatta, että pelko 

ei välttämättä ole kokonaisvaltainen elämää rajoittava tunne vaan partikulaarinen, esimerkiksi tieto-

koneen rikkoontumiseen tai ohjelman vieraskielisyyteen liittyvä, huolestuneisuus. Joka tapauksessa 

tässä yhteydessä pelon poistaminen tarkoittaa palkitsemisesta, koska peloton suhtautuminen IT:aan 

on aina houkuttelevampi vaihtoehto. Koska kyse, otsikon mukaisesti, on tietoiskuista sekä luen-

noista, perustuu vallanmuoto muissakin kohdissa palkitsemiseen. Näin lähinnä siksi, että osallistu-
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minen on vapaaehtoista; se ei perustu esimerkiksi ammattitaidon kartuttamiseen (yksittäisillä toi-

minnan kohteilla saattaa olla asiasta erilaisia näkemyksiäkin mutta tässä kohde ajatellaan homo-

geeniseksi olioksi). 

 

Verkostotoiminnan käsitekartassa on neljä erillistä tekoa (kuvio 13). 

 

 
KUVIO 13 Senioriverkon verkostotoiminta käsitekarttana. 

 

Niistä saadaan taulukon 7 mukaiset valtasuhteet. Toimivan yhteistyön osalta valtasuhde on vuoro-

vaikutteinen: molemmat ovat sekä proaktiivisia että reaktiivisia. Sanamuodolla ”saada” ilmeisesti 

lievennetään projektin toimenpiteiden valtasuhdetta muihin toimijoihin – se saattaa jopa tarkoittaa 

sitä, että projekti suostuu olemaan vallan kohteena. Yhteisten toimintatapojen löytämisessä ja toi-

mintojen juurruttamisessa kohteena on myös organisaatio (hallinnoija), sillä toiminta hyödyntää 

jatkossa juuri hallinnoivaa organisaatiota. Projekti käyttää tällöin valtaa organisaatiota kohtaan, 

koska vain ja ainoastaan sen toimilla toimintatapoja voi löytää ja juurruttaa. 

 

TAULUKKO 7  Senioriverkon verkostotoiminnan valtasuhteet. 

Verkostotoim. Teko Keneen kohdistuu Mitä Toimija Valtasuhde 
Toiminta 

kehittää projekti 
sisällöllistä toimin-
taa 

projekti -> projekti 

saada 
yhteistyötahot, 
projekti 

toimiva yhteistyö 

projekti -> yhteistyötahot 
projekti -> projekti 
yhteistyötahot -> projekti 

löytää 
yhteistyötahot, 
organisaatio 

yhteisiä toimintata-
poja 

projekti -> yhteistyötahot 
projekti -> organisaatio 

edesauttaa 
yhteistyötahot, 
organisaatio 

toimintojen juurrut-
tamista 

projekti -> yhteistyötahot 
projekti -> organisaatio 
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Yhteistyön osalta kyse on vastavuoroisesta palkitsemisesta. Palkitsemista on muissakin kohdissa, 

joissa on kyse vaikuttamisesta yhteistyötahoihin. Projektin suhde organisaatioon on kuitenkin jo 

lähtökohtaisesti erilainen. Siinä molemmilla täytyy olla samanlaiset arvostukset ja tavoitteet, koska 

projekti on hallinnoijan asettama. Toisin sanoen valta pohjautuu rationaaliseen argumentaatioon tai 

vakuuttamiseen. 

 

Tiedotus ja viestintä käsitekartaksi muotoiltuna (kuvio 14). 

 

 

KUVIO 14 Senioriverkon tiedotus ja viestintä käsitekarttana. 

 

Helppokäyttöohjelmat, apuvälineet sekä laitteet ja käytettävyystestaukset näyttävät käsitekartaksi 

muotoiltuna kuvion 15 mukaisilta. 

 

 

KUVIO 15 Senioriverkon helppokäyttöohjelmat, apuvälineet sekä laitteet ja käytettävyystestaukset 
käsitekarttana. 
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Kuvioiden 14 ja 15 toiminnat ovat yhdistetty valtasuhteiksi taulukkoon 8. Uutena subjektina mu-

kana ovat kaupalliset toimijat, jotka tarjoavat tuotteitaan testattavaksi projektille omilla ehdoillaan. 

Kaupalliset toimijat ovat merkitty toimijoiksi silloin, kun ne eroavat selkeästi yhteistyötahoista.  

 

TAULUKKO 8  Senioriverkon  tiedotus ja viestintä,  helppokäyttöohjelmat, apuvälineet sekä 
laitteet ja käytettävyystestaukset valtasuhteina. 

Tiedotus… Teko Kenelle kohdistuu Mitä Toimija Valtasuhde 

Toiminta viestitetään vanhukset (pääsäänt.) tapahtumat ja toiminta projekti -> vanhukset 

etsitään projekti tietoa ja osaamista projekti -> projekti 

mukana tes-
taamassa 

vanhukset 
projekti 

laitteet ja ohjelmistot 

projekti -> vanhukset 
projekti -> projekti 
kaupalliset 
toimijat 

-> projekti 

 

 

Tapahtumien toiminnasta viestiminen on vallan muotona palkitsemista (vrt. tietoiskut sekä luennot -

kappale). Laitteiden ja ohjelmien testauksessa kohteina olevat vanhukset ja projekti uskovat, että 

toimijolla on sellaisia kykyjä ja taitoja, joihin he luottavat ja uskovat toimijoiden edistävän hyvin-

vointia. Kyse on siis kompetentista auktoriteetista. 

 

 

5.1.3 Yhteenveto Senioriverkon valtasuhteista 

 

Käsitekartassa (kuvio 16) valtasuhteet esitetään nuoliviivalla toimijasta kohteeseen. Valtasuhteen 

välissä näytetään vallan muoto ja suhteiden lukumäärä (viivan paksuus kuvaan myös suhteiden 

määrää).  
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KUVIO 16  Senioriverkon valtasuhteet käsitekarttana. 
 

Valtasuhteet keskittyvät oletetusti kohderyhmään eli vanhuksiin. Päätoimijanakin on luonnollisesti 

projekti. Projekti näyttää vaikuttavat jonkun verran myös yhteiskumppaneihin (myös vastavuoroista 

vaikutusta).  Projektin suhde vanhuksiin on muodoltaan pääasiassa palkitsemista ja kompetenttia 

auktoriteettia. Sen sijaan rationaalinen argumentaatiota ja vakuuttamista on vähemmän. Asian voi 

tulkita niin, että vastavuoroista kommunikaatiota ei syystä tai toisesta haluta projektissa käyttää. 

Tämä näkyy myös siinä, että vanhukset ovat selkeästi kohteina, eivät toimijoina. Mielenkiintoista 

valtasuhteissa on kaupallisten tahojen kiinnostus projektista ja sen kautta vanhuksista. Myöhemmin 

selviää näkyykö tämä myös toiminnassa. 

 

 

5.2 Informaatioteknologian hyödyntäminen Senioriverkossa 

 

Senioriverkossa analyysin perustana on projektissa käytettävä informaatioteknologia, jota peilataan 

tavoitteisiin ja toimintaan (kuvio 17).  
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KUVIO 17  Senioriverkko-projektin analyysin lähtökohta. 

 

Valitsin tämän lähtökohdan siksi, että tavoitteiden ja toiminnan lukumäärällinen suhde käytettäviin 

sovellutuksiin on suurempi, joten joukko-opillisesti näiden yhdistelmä selviää helpommalla aloit-

tamalla vertailu pienemmästä. Senioriverkon internetsivujen rakennetta (tilanne 30.3.2012) seurail-

len keskityn materiaaliin16, jotka löytyvät sivuilta kohdista: 

 

 MeSoMessa –  http://www.senioriverkko.com/8 (tilanne 30.3.2012)   

o Pupilli-blogi – http://pupilli.blogspot.com/ (tilanne 1.4.2012) 

o Facebook-sivu – http://fi-fi.facebook.com/senioriverkko (tilanne 2.4.2012)   

o Twitter-sivut – https://twitter.com/#!/Senioriverkko (tilanne 2.4.2012)  

o YouTube-kanava – http://www.youtube.com/user/senioriverkko (tilanne 2.4.2012)   

 Avuksi arkeen – http://www.senioriverkko.com/15 (tilanne 1.4.2012)   

  

Sivukartassa (kuvio 18) on esitetty tutkimuksessa käytettävät osiot Senioriverkon internetsivuilta. 

Analyysin kannalta tärkein on MeSoMessa -sivun alisivut. Kartasta on himmennetty sivut, joilla ei 

ole tutkimuksen kannalta mitään merkitystä. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
16 Tarkka lukija saattaa ihmetellä vastaavuutta luvun 4.2.1 aineiston esittelyyn. Senioriverkon sivuston rakenne on 
muuttunut toiminnan kehittymisen myötä. Jätin tämän muutoksen näkyville tähdentämään tapaustutkimuksen ajallisuu-
den merkitystä 

informaatioteknologian 
sovellutukset

Tavoitteet Toiminta
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KUVIO 18 Senioriverkon internetsivujen sivukartta ja siitä analyysissä käytettävät osat. 

 

 

5.2.1 Pupilli-blogi 

 

Pupilli-blogin analyysi perustuu 1.4.2012 tilanteeseen. Blogin esittelyssä todetaan tarkoituksesta ja 

toteutuksesta seuraavanlaisesti 

”Mitä haasteita tulee esiin kun tietotekniikkaa opetetaan iäkkäille näkövammaisille. Blogissa 

tuntojaan purkavat Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry:n Senioriverkko -projektin Satu Velt-

heim ja Minna Leskinen sekä Käpyrinne ry:n Vahvaksi verkossa -projektin Miia Piho ja Mirja 

Hetta.” (Pupilli 2012) 

Blogissa oli kolme lyhyttä kirjoitusta. Vallan näkökulmasta tarkasteltuna niitä ei ole kirjoitettu niin-

kään kohderyhmään ja yhteiskumppaneihin päin vaan ne on käsitettävä eräänlaisina projektin si-

säisten tuntojen ilmaisuna. Yksi asia blogissa nousee ylitse muiden: esteettömyyteen ja käytettä-

vyyteen ei ole kiinnitetty huomiota. Projektin tavoitteessahan aiottiin painottaa juuri näitä seikkoja. 

Kuitenkin sivuston tekstin ja taustan kontrasti on näkövammaisia ajatellen heikko (teksti harmaa, 

tausta harmaa). Tämän lisäksi tekstin fontti on pientä, eikä sivustossa ole erillistä apuvälinettä jolla 



tekstiä voisi suurentaa.

matta puute on projektin kannalta ikävä

 

 

5.2.2 Facebook-tili

 

Analyysi on tilanteen 2.4.2012 mukainen. 

joten ne ovat myös samoja

mista Facebook-tilille.

 

 

5.2.3 Twitter-tili 

 

Analyysi on tilanteen 

”Virtuaalista hyvinvointia ikäihmisille. Itä

verkko-projektin (puikoissa Satu Veltheim ja Minna Leskinen).

KUVA 4  Kuvakaappaus Senioriverkon Twitter

 

Esittelyn perusteella projektin henkilökunta vastaa Senioriverkon päivityksi

ilman Twitteriin kirjautumista. Vanhuksilla on ainakin yksi oma Twitter

(Hoviviisaat 2012),

 

KUVA 5  Kuvakaappaus Hoviviisaiden Twitter

43

tekstiä voisi suurentaa. Vaikka ajattelisi, että blogia ei ole tarkoitettu vanhuksille, niin siitä huoli
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on tilanteen 2.4.2012 mukainen. Päivitykset tulevat pääsääntöisesti Twitter
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Vaikka ajattelisi, että blogia ei ole tarkoitettu vanhuksille, niin siitä huoli

n kiusallinen. 

Päivitykset tulevat pääsääntöisesti Twitter

kuin Twitterin päivitykset. Päivitykset ovat nähtävissä ilman kirjautu

Senioriverkon Twitter-tilin  esittelyssä todetaan:

Helsingin Lähimmäistyö Hely ry toteuttaa Seniori

projektin (puikoissa Satu Veltheim ja Minna Leskinen).” (Senioriverkko 2012b)

 

tilistä (Senioriverkko 2012b). 

Esittelyn perusteella projektin henkilökunta vastaa Senioriverkon päivityksistä. Päivitykset näkyvät 

ilman Twitteriin kirjautumista. Vanhuksilla on ainakin yksi oma Twitter

kirjoittamia päivityksiä. 

 
tilistä (Hoviviisaat 2012). 

 

Vaikka ajattelisi, että blogia ei ole tarkoitettu vanhuksille, niin siitä huoli-

Päivitykset tulevat pääsääntöisesti Twitter-tilin kautta, 

äivitykset ovat nähtävissä ilman kirjautu-

esittelyssä todetaan: 

Helsingin Lähimmäistyö Hely ry toteuttaa Seniori-

(Senioriverkko 2012b) 

stä. Päivitykset näkyvät 

ilman Twitteriin kirjautumista. Vanhuksilla on ainakin yksi oma Twitter-tili, Hoviviisaat 



Senioriverkon Twitter

sistä suurin osa (kuvio 19

46 % päivityksistä).

KUVIO 19  Senioriverkon toiminta Twitterissä.
mukaiseen suurusjärjestykseen
 

Tuotteiden esittelyissä oli sekä kaupallisia että

myös muutamia päivityksiä, jotka oli lähettänyt tuotteen tarjoaja. Senioriverkon oman toiminnan 

esittelyn ja tiedotuksen osuus päivityksistä oli noin kolmannes. Asiaksi (

päivitykset (pääasiassa hyperlinkit muihin sivuihin), joissa kerrot

viä uutisia. Vuorovaikutusta (4 %) oli viestintä muiden tahojen kanssa ja teknistä infoa (4 %) ohjeet 

jonkin laitteen käytöstä

 

 
KUVA 6  Kuvakaappaus  tuotteiden esittely 

 

Senioriverkko seuraa 896 eri tahon päivityksiä. Näistä ei voi kuitenkaan tehdä mitään

siä tämän tutkimuksen kannalta. Sen sijaan 209 Senioriverkon Twitter

ovat mielenkiintoisia. Huomioni kiinnittyi siihen, että seuraajissa on paljon sosiaalisen median pii

ristä ennestään tuttuja nimiä. Kävin läpi seu

18 %

15 %

13 %

4 % 4 %
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Senioriverkon Twitter-tilillä oli ajalla 5.1.–1.4.2012 yhteensä 148

sistä suurin osa (kuvio 19) oli tulkittava tuotteiden esittelyiksi ja viihteellisiksi l

päivityksistä).  
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päivitykset (pääasiassa hyperlinkit muihin sivuihin), joissa kerrot

viä uutisia. Vuorovaikutusta (4 %) oli viestintä muiden tahojen kanssa ja teknistä infoa (4 %) ohjeet 

jonkin laitteen käytöstä tai toiminnasta. 
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1.4.2012 yhteensä 148 päivitystä eli twiittiä.  Päivityk

tuotteiden esittelyiksi ja viihteellisiksi l

 
 Selitteet ovat järjestetty toiminnan lukumäärän 

ilmaisia tuotteita ja ohjelmia (kuva 6

myös muutamia päivityksiä, jotka oli lähettänyt tuotteen tarjoaja. Senioriverkon oman toiminnan 

esittelyn ja tiedotuksen osuus päivityksistä oli noin kolmannes. Asiaksi (15 %) tulkitsin sellaiset 

päivitykset (pääasiassa hyperlinkit muihin sivuihin), joissa kerrottiin informaatioteknologiaan liitty

viä uutisia. Vuorovaikutusta (4 %) oli viestintä muiden tahojen kanssa ja teknistä infoa (4 %) ohjeet 

 
päivityksistä (Senioriverkko 2012b)

Senioriverkko seuraa 896 eri tahon päivityksiä. Näistä ei voi kuitenkaan tehdä mitään

siä tämän tutkimuksen kannalta. Sen sijaan 209 Senioriverkon Twitter-tilin seuraajaa (followers) 

ovat mielenkiintoisia. Huomioni kiinnittyi siihen, että seuraajissa on paljon sosiaalisen median pii

raajat 14.2.2012 tilanteen mukaisesti (tuolloin oli 139 
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raajat 14.2.2012 tilanteen mukaisesti (tuolloin oli 139 
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seuraajaa) ja tulos oli, että 65 prosenttia seuraajista oli joko yrityksiä, yrittäjiä tai IT-ammattilaisia 

(kuvio 20). Toimittajia oli 10 prosenttia ja loput 25 prosenttia oli sellaisia, joita ei ainakaan selvästi 

pystynyt luokittelemaan mitenkään. Jos ajatellaan, että luokkaan muut kuuluvat olisivat kaikki van-

huksia, niin ovatko loput 75 prosenttia jollain tavalla ammatillisesti vanhuksista kiinnostuneita. 

Ainakaan he eivät ole sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Johtopäätöksenä rohkenen todeta, että 

vanhuus ja informaatioteknologia näyttäisi olevan kiinnostava aihe muille kuin sosiaali- ja terveys-

alan ammattilaisille. 

 
KUVIO 20  Senioriverkon seuraajat Twitterissä (tilanne 14.2.2012:  139 seuraajaa). 

 

Valtasuhteessa projekti–vanhukset Twitterin merkityksen arvio on koottu taulukkoon 9. 

 

TAULUKKO 9  Twitterin merkityksen arvio: valtasuhde projekti–vanhukset. 

projekti -> vanhukset Arvio Perustelu 

edistää 
IT:n käyttöä arjessa  --  Arjen toiminnot jääneet viihteen varaan. 
IT:n ja yhteisöjen 
käyttöä 

-  Yhteisönä ei näytä toimivan. 

opastaa 
arkea helpottavien 
palvelujen löytämisessä 
ja käyttämisessä 

-  Palveluja esitellään, muttei arkea helpottavia. 

poistaa pelkoa 0 
 Ei voi arvioida mutta ei ole myöskään mitään, joka 

varsinaisesti lisäisi pelkoa. 

herättää innostusta käyttää IT:tä 

+ 
 Päivityksiä voi seurata ilman Twitter-tiliä. 
 Erityyppisiä päivityksiä. 
 Toimii hyvin myös mobiililaitteilla. 

- 
 Käyttöliittymä on tylsä, aineisto (multimodaalisuus) 

erottuu huonosti toisistaan. 

viestitetään tapahtumat ja toiminta + 
 Lyhyet viestit tavoittavat käyttäjiä. 
 Facebook-liitännäinen lisää vaihtoehtoja viestien 

lukemiseen. 
 

20 %

19 %

9 %17 %

10 %

25 %

Yrittäjä

Yritys

IT-ammattilainen

SoMe-aktiivi

Toimittaja

Muut
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Twitterissä olisi voinut huomioida arjen tapahtumia enemmänkin. Esimerkiksi päivitys, jossa kom-

mentoidaan karjalanpiirakoiden leipomista, sisälsi viimeisessä virkkeessä mainion tehtävän myös 

muille senioriverkkolaisille: 

”Senioriverkon Hesassa viikonloppua viettävä tyyppi katselee vesikielellä kuvasta kun toinen 

leipoo maalla piirakoita. Ohje etsittävä!” 

Ilmeisesti arjen näkökulma opastuksessa on ajateltu koskevat ryhmätilanteita, sillä siinäkään ei 

Twitteriä ole hyödynnetty. Sama koskee yhteisöllisyyden luomista; mediumia ei ole käytetty niin, 

että voisi todeta projektin edistävän yhteisöjen hyödyntämistä suhteessa vanhuksiin. Se, miten 

Twitterin avulla herätetään innostusta käyttää IT:aa, on kaksijakoinen. Toisaalta Twitterin kautta 

saa jaettua tietoa nopeasti ja helposti mutta toisaalta Twitter saattaa tuntua tylsältä välineeltä muun  

muassa siksi, että se tukee huonosti multimodaalisuutta eli eri aisteihin perustuvaa päivitysten seu-

raamista. Facebookin kautta päivityksiä seurattaessa tämä ongelma lievenee. 

 

TAULUKKO 10 Twitterin merkityksen arvio: valtasuhde projekti–yhteistyötahot. 

 

 

Projektin yhteistyötahoihin liittyvistä toimista ei Twitterin käytössä ole näkyvissä merkkejä (tau-

lukko 10). Toimivaan yhteistyöhön sen sijaan olisi olemassa kaikki mahdollisuudet, koska useita 

potentiaalisia yhteistyötahoja on ilmaantunut projektin Twitter-tilin seuraajaksi (taulukko 11). 

 

TAULUKKO 11  Twitterin merkityksen arvio: valtasuhde yhteistyötahot–projekti. 

Yhteistyötahot -> projekti Arvio Perustelu 

saada toimiva yhteistyö 0  Mahdollisuudet olemassa 

 

 

 

 

 

Projekti -> yhteistyötahot Arvio Perustelu 

saada toimiva yhteistyö 0  Mahdollisuudet olemassa. 
löytää yhteisiä toimintatapoja -  Ei merkkejä ainakaan tarkasteluajankohtana. 
edesauttaa toimintojen juurruttamista -  Ei merkkejä ainakaan tarkasteluajankohtana. 
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5.2.4  YouTube -kanava ”Iäkkäät ja rohkeat” 

 

Analyysissä käytetään kanavan tilannetta 2.4.2012. Videoita on yhteensä kuusi kappaletta, kana-

valla 2 tilaajaa ja videoiden näyttökertoja on kertynyt 544.  Videoissa kommentointimahdollisuus 

muttei vielä yhtään kommenttia (Senioriverkko 2012a). 

 

 

KUVA 7 Kuvakaappaus videotarjonnasta (Senioriverkko 2012a). 

Videotarjonta on toistaiseksi vähäistä mutta koostin niistä alla olevaan taulukkoon 12 kuvauksen ja 

olettamani tarkoituksen.  

 

TAULUKKO 12  Videotarjonta. 

 Mitä Tarkoitus 

Surffaillen Kuvasarja läppärin käytöstä verkkopankissa Mainos? 
Anjan virtuaa-
linen päivä 

Kuvasarja Anjan päivästä tietokonetta hyödyn-
täen ”Näin Anja (83 vuotta) käyttää tietotek-
niikkaa ja sosiaalista mediaa hyödyksi arjessa.” 
mm. villasukan kudontaohjeet ja linkin twiitta-
minen ystäville. 

Esittelee monipuolisesti tietotek-
niikan mahdollisuuksia käyttäjän 
kuvina. Hyvä mainos mahdollisuuk-
sista mutta kuvista tehty mykkä vi-
deo on tylsä. 

Rohkea Anja 1 ”Anjan pohdintoja iPadista.” Lyhyt video mutta äänitys epäon-
nistunut. 

Rohkea Anja 2 ”Anja kokeilee kuinka iPadin SmartCover toimii” Ei näytä kovin yksinkertaiselta? 
Virtuaalinen 
värityskirja 

” Kosketusnäytöllä voi iäkäskin värittää ja piir-
tää.” 

Hyvä esittely iPadin yksinkertaisesta 
ja helposta käytöstä. 

Virtuaalinen 
piano 

” Kosketusnäytöllä onnistuu pianonkin soitto” Hyvä esittely iPadin yksinkertaisesta 
ja helposta käytöstä. 
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Kaikissa videoissa17 pääosassa on vanhus. Videot ovat joko still-kuvista (liikkumattomista) koostet-

tuja (äänettömiä) videoita tai videokameralla kuvattuja. Videot ovat teknisesti kömpelöitä muun 

muassa äänen suhteen mutta se ei vähennä niiden arvoa, sillä YouTubessa kotikutoiset videot ovat 

aina olleet suosittuja. Tällainen kotikutoisuus jopa kaventaa projektin valtasuhdetta käyttäjiin. 

 

Videot liittyvät valtasuhteeseen projekti–vanhukset. Videokanavan hyödyntäminen sopii hyvin 

edistämään ja opastamaan IT:n käyttöä arjessa. Esimerkiksi videossa ”Anjan virtuaalinen päivä” oli 

useita arkea helpottavia palveluita. Videoiden avulla saavutetaan helposti esimerkin voima: jos 83–

vuotias Anja, niin miksi en minäkin. Innostusta IT:n käytön herättämisessä edustivat hyvin videot, 

joissa esiteltiin virtuaalisen värityskirjan ja pianon käyttöä. Pelon poistamisessa IT:n käytöstä ei 

onnistuttu yhtä hyvin kuin edellisissä vaikkakin videoista kaksi oli nimetty ”Rohkea Anjaksi”.  

Still-kuvien vuoksi itse toimintojen käyttö jäi videoissa epäselväksi; asioita ikään kuin tapahtui it-

sestään. Lisäksi Rohkea Anja 2 -videossa iPad SmartCoverin käyttö ei ollut luottamusta herättävä 

vaan haparoivaa. 

 

Kaiken kaikkiaan videokanava voisi hyödyntää monissa projektin tavoitteissa ja toiminnoissa. Ai-

nakaan vielä projekti ei ollut hyödyntänyt videokanavaa täysimääräisesti. Mielenkiintoista olisi 

nähdä millaisia videoita vanhukset tuottaisivat vertaistueksi muille vanhuksille. Arviot perustelui-

neen on koottu taulukkoon 13. 

 

TAULUKKO 13  YouTube-kanavan merkityksen arvio: valtasuhde projekti–vanhukset. 

projekti -> vanhukset Arvio Perustelu 

edistää IT:n käyttöä arjessa +  Esimerkin voima. 
opastaa arkea helpottavien 

palvelujen löytämi-
sessä ja käyttämisessä 

+  Anjan virtuaalisessa päivässä tuli esiin useita arkea 
helpottavia palveluita. 

poistaa pelkoa 0  Videoista kaksi oli nimetty tyyliin ”Rohkea Anja” 
 Valitettavasti osa videoista oli still-kuvista, jolloin itse käyttö 

jäi epäselväksi. 
 Rohkea Anja 2 -videossa iPad SmartCoverin käyttö ei ollut 

luottamusta herättävä vaan haparoivaa. 
herättää innostusta käyttää 

IT:tä 
+  Videot virtuaalisesta värityskirjasta ja pianosta olivat 

innostavia ja yksinkertaisia. 
 Esimerkin voima: jos 83-vuotias Anja, niin kyllähän minäkin… 

 

                                                 
17 Videoita ei ole eritelty lähteisiin. Kaikki videot löytyvät samasta lähteestä. 
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5.2.5. Avuksi arkeen 

 

Osion tarjonta oli suhteellisen vaatimatonta ainakin analyysihetkellä. Sivuille on vain koottu hyper-

linkkejä muiden tuottamaan materiaaliin. Alla yhteenveto tarjonnasta: 

 

Apuvälineitä ja ohjeita: 

 Ei projektin tuottamaan materiaalia. 

 Hyperlinkit Näkövammaisten keskusliiton sivuille 

Ohjelmat ja laitteet: 

 Ei projektin tuottamaan materiaalia. 

 Kaupallisien tuotteiden esittely (SenioriPC, Siisseli, Pieni piiri) 

o SenioriPC:n koekäyttöpaikat 

Ilmaisohjelmat: 

 Ei projektin tuottamaan materiaalia. 

 Lista ilmaisista ohjelmistoista.  

 ” Ei lisenssiä, ei ylihintaa ja toimii hyvin. Turvallista ja laadukasta. Voit ladata ohjelmat 
osoitteesta http://www.valo-cd.fi/” 

 

Avuksi arkeen -osiossa projektilla ei ole omaa materiaalia. Hyperlinkit Näkövammaisten keskus-

liiton sivuille tarjoavat valmiita apuvälineitä arkeen, ja myös kaupallisten tuotteiden esittely hyö-

dyntänee vanhusten IT:n käyttöä. Vanhusten oman aktiivisuuden ja innostuksen herättämisen kan-

nalta projektin toimet eivät ole onnistuneet ilmaisohjelmien esittelyssä. Projekti on luottanut palve-

lun tuottajan (VALO – vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot) tarjontaan ja esittelyteksteihin.  

Miksi ilmaisohjelmat ovat sivulla? Saatiinko näin vain helposti jotain sisältöä?  Sinällään oli hyvä, 

että esitellään ilmaisohjelmia mutta halutaanko projektissa korostaa, että maksulliset palvelutuotta-

jat tekevät helpompia ohjelmia.  Toimitaanko tässä lopulta yrittäjien puolesta? Projektissa olisi 

voitu miettiä esiteltävien ohjelmien tarvetta. Olisiko silloin tarjonnassa ollut esimerkiksi vektorigra-

fiikkaohjelma tai ohjelma nimeltä WINSCP, jonka esittelytekstissä todetaan kyseessä olevan ”FTP-, 

SFTP- ja SCP-asiakasohjelma jokapäiväiseen tiedostonsiirtoon”. Nämä termit eivät lisää selkeyttä 

vanhuksille, päinvastoin, aiheuttavat hämminkiä. Esittelyteksteissäkään projektin toiminnan peri-

aatteet eivät näy vaan tekstit ovat kirjoitettu ohjelmia jo tuntevalle, ei vasta-alkajille.  Ohjelmissa on 

sellaisia, jotka sopivat huonosti vasta-alkajille joko käytön vaikeuden takia tai tarkoituksen takia 

(koodareiden ohjelmat). Taulukossa 14 on osion tiivistetty arvio.  
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TAULUKKO 14  Avuksi arkeen -osion merkityksen arvio: valtasuhde projekti-vanhukset. 

projekti -> vanhukset Arvio Perustelu 

edistää 

lieventää yksinäisyyttä ja 
turvattomuutta  0 

 Tarjolla ainoastaan Pieni piiri –sovellutus, pyrkii seuran 
löytämiseen vanhuksille. IT:n ja yhteisöjen käyttöä 

oma aktiivisuus -- 

 Ilmaisohjelmissa ei ole tehty esikarsintaa. Mukana 
esimerkiksi vektorigrafiikkaohjelma. 

 Ilmaisohjelmissa selitystekstit eivät ole vasta-alkajia 
varten. Esimerkiksi: Mitä on vektorigrafiikka, moniko sen 
tietää? Onko vasta-alkajille sopiva? 

edistää IT:n käyttöä arjessa  -  Kts. edellinen 

opastaa 
arkea helpottavien 
palvelujen löytämisessä 
ja käyttämisessä 

+ 
 Näkövammaisille tarkoitetut apuvälineet ja ohjeet hyviä. 
 Kaupalliset tuotteet ja palvelut pyrkivät tähän. 

poistaa pelkoa 0 
 Kts. kohta ”oma aktiivisuus” 
 SenioriPC:n ja Pienen piirin esittelytilaisuudet hälventävät 

pelkoa. 

herättää innostusta käyttää IT:tä -  Kts. kohta ”oma aktiivisuus” 

 

 

 

5.3 Yhteenveto informaatioteknologian hyödyntämisestä Senioriverkossa 

 

Projektin IT:aa hyödyntävässä toiminnassa oli viitteitä kolmenlaisista valtasuhteista: projekti pyrki 

vaikuttamaan vanhuksiin ja yhteistyötahoihin sekä yhteistyötahot projektiin. Informaatioteknologi-

alla ei näyttäisi olevan merkitystä projektin ja yhteistyötahojen suhteissa. Sen sijaan vanhusten 

osalta projekti pääosin vahvisti informaatioteknologialla vanhusten asemaa. Vanhusten valta 

suhteessa toimijaan kasvoi Twitterin avulla viestinnän ja innostuksen herättämisen kautta. YouTube 

-videokanavan hyödyt näkyivät parhaiten IT:n käytön edistämisessä arjessa, opastuksessa arkea 

helpottavien palveluissa sekä innostuksen herättämisessä. Avuksi arkeen -osiossa projekti luotti 

valmiiseen materiaaliin ja tarjosi Näkövammaisten palveluliiton kautta opastusta arkea helpottaviin 

palveluihin (taulukko 15).  
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TAULUKKO 15  Informaatioteknologialla positiivinen vaikutus. 

Positiivinen vaikutus 

herättää innostusta käyttää 
IT:tä 

 Päivityksiä voi seurata ilman Twitter-tiliä. 
 Erityyppisiä päivityksiä. 
 Toimii hyvin myös mobiililaitteilla. 

Twitter 
viestitetää
n 

tapahtumat ja toi-
minta 

 Lyhyet viestit tavoittavat käyttäjiä. 
 Facebook-liitännäinen lisää vaihtoehtoja viestien luke-

miseen. 

edistää IT:n käyttöä arjessa   Esimerkin voima. 

Video 
opastaa 

arkea helpottavien 
palvelujen löytä-
misessä ja käyttä-
misessä 

 Anjan virtuaalisessa päivässä tuli esiin useita arkea 
helpottavia palveluja. 

herättää innostusta käyttää 
IT:tä 

 Videot virtuaalisesta värityskirjasta ja pianosta olivat 
innostavia ja yksinkertaisia. 

 Esimerkin voima: jos 83-vuotias Anja, niin kyllähän 
minäkin… 

opastaa 

arkea helpottavien 
palvelujen löytä-
misessä ja käyttä-
misessä 

 Näkövammaisille tarkoitetut apuvälineet ja ohjeet hyviä. 
 Kaupalliset tuotteet ja palvelut pyrkivät tähän. 

Avuksi 
arkeen 
 

 

Huomattava kuitenkin on, että toteutus ei ollut ainakaan projektin tässä vaiheessa parasta mahdol-

lista. Monin paikoin hyödyllistä olisi, jos projekti tarkastelisi informaatioteknologian hyödyntämistä 

suhteessa omiin julkilausuttuihin tavoitteisiinsa ja tarkoitettuihin toimintoihin. Tämä oli selkeintä 

Avuksi arkeen -osiossa ja videoissa (taulukko 16). 

 

TAULUKKO 16  Informaatioteknologialla neutraali vaikutus. 

Neutraali vaikutus   

edistää 

lieventää yksinäi-
syyttä ja turvatto-
muutta   Tarjolla ainoastaan Pieni piiri -sovellutus, pyrkii seuran 

löytämiseen vanhuksille. Avuksi 
arkeen 
 

IT:n ja yhteisöjen 
käyttöä 

poistaa pelkoa 

 Kts. kohta ”oma aktiivisuus”. 
 SenioriPC:n ja Pienen piirin esittelytilaisuudet 

hälventävät pelkoa. 
 Videoista kaksi oli nimetty tyyliin ”Rohkea Anja”. 
 Valitettavasti osa videoista oli still-kuvista, jolloin itse 

käyttö jäi epäselväksi. 
 Rohkea Anja 2 –videossa iPad SmartCoverin käyttö ei 

ollut luottamusta herättävä vaan haparoivaa. 

Video 
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Pahin negatiivinen vaikutus projektin toimilla oli vanhusten oman aktiivisuuden ja IT:n arkikäytön 

edistämisessä sekä innostuksen herättämisessä. Valmiin materiaalin käyttäminen, ilman suodatta-

mista vanhusten näkökulmasta, on projektilta harkitsematon toimi. Projektin kannattaisi myös lisätä 

aktiivisesti Twitteriin linkkejä, joissa pääsee vanhusten arkea esitteleviin palveluluihin (taulukko 

17). 

 

TAULUKKO 17  Informaatioteknologialla negatiivinen vaikutus. 

Negatiivinen vaikutus 

edistää 

oma aktiivisuus 
 Ilmaisohjelmissa ei ole tehty esikarsintaa. Mukana 

esimerkiksi vektorigrafiikkaohjelma. 
 Ilmaisohjelmissa selitystekstit eivät ole vastaalkajia 

varten. Esimerkiksi: Mitä on vektorigrafiikka, moniko 
sen tietää? Onko vasta-alkajille sopiva? 

Avuksi 
arkeen 
 

IT:n käyttöä ar-
jessa 

herättää 
innostusta käyttää 
IT:tä 

 Kts. kohta ”oma aktiivisuus”. 

edistää 

IT:n käyttöä ar-
jessa  

 Arjen toiminnot jääneet viihteen varaan. 

Twitter 

IT:n ja yhteisöjen 
käyttöä 

 Yhteisönä ei näytä toimivan. 

opastaa 

arkea helpottavien 
palvelujen löytä-
misessä ja käyttä-
misessä 

 Palveluja esitellään muttei arkea helpottavia. 

 
 

Kaiken kaikkiaan projekti voisi saavuttaa julkilausutut tavoitteet ja toimenpiteet käytössä olevan 

informaatioteknologiapaletin avulla, mutta ei siinä kovin hyvin onnistu. Facebookin käyttö saattaisi 

olla Twitterin sijaan huomattavasti merkittävämpi yhteisöllisten elementtien vuoksi. Lisäksi 

projektissa kannattaisi huomioida paremmin käytettävyys- ja esteettömyysnäkökohdat, sillä ne 

painottuvat erityisen paljon kohderyhmän eli vanhusten osalla. 
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6. STREET TEAM 

 

Tässä luvussa analysoin Street Team -projektin julkilausuttuja tavoitteita ja toimia sekä niihin liitty-

vää informaatioteknologian käyttöä. Senioriverkkoon verrattuna Street Teamilla on selvästi yhtenäi-

sempi ja vakaampi kokonaisuus. Tämän vuoksi projektin analysoiminen on Senioriverkko-projek-

tiin verrattuna huomattavasti yksinkertaisempaa. Analyysi on tehty samojen vaiheiden kautta kuin 

edellinen mutta tällä kertaa tavoitteiden ja toimien sekä IT:n välisen suhteen tarkastelunäkökulma 

on päinvastainen.  

 

 

6.1 Julkilausutut tavoitteet ja toiminta 

 

Street Team  -projekti (tilanne 30.3.2012) saattaa näyttää käsitekartan (kuvio 15) perusteella seka-

valta mutta se on kuvitteellista. Kartta osoittaa, että projekti on yhtenäinen kokonaisuus, jossa osat 

ovat muotoutuneet hyvin kokonaisuudeksi.  

 

 

 
 

KUVIO 21  Street Teamin tavoite, toiminta ja kohderyhmä käsitekarttana esitettynä. 
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Street Team -projektin käsitekartassa on kaksi erillistä osiota:  

1. Yleinen tavoite ja 
2. toiminta, jolla sitä toteutetaan. 

Yleisessä tavoitteessa korostuu organisaation toiminnan kehittäminen eli toiminnan uskotaan tuot-

tavan sellaisia tuloksia, että se vaikuttaisi organisaatioon. Organisaation osalta näyttäisi olevan kyse 

reaktiivisuudesta eli vallan kohteena olemisesta. Kun käsitekartasta analysoidaan valtasuhteita 

(taulukko 18), niin huomio kiinnittyy siihen, että nuoret ovat toimijoina projektin ohella. Tämä liit-

tyy paljon Street Teamin streetteamimaiseen toimintatapaan. Toimintatapa on vanhastaan tuttu mu-

siikkimaailman faniryhmien toiminnasta; Street Teamin konsepti onkin lainattu juuri sieltä 

(Paananen 2012, 5). Sen lisäksi, että nuoret ovat valtasuhteessa vertaisiinsa, he ovat sitä myös suh-

teessa organisaatioon. Nuoret tekevät tehtäviä ja sitä kautta vapaaehtoistyötä mutta samalla toimies-

saan kehittävät vapaaehtoismallia ja luovat positiivista imagoa. 

 

TAULUKKO 18  Street Team -projektin valtasuhteet. 

Street 
Team 

Teko Keneen kohdistuu Mitä Toimija Valtasuhde 

Tavoite kehittää organisaatio vapaaehtoistyömalli projekti -> organisaatio 

tarjota nuoret uusi tapa viestiä 
huumeista 

projekti -> nuoret 

luoda huumetyö (organi-
saatio) positiivinen imago 

projekti -> organisaatio 
nuoret -> organisaatio 

Toiminta annetaan nuoret (yli 13-vuo-
tiaat) 

tehtäviä projekti -> nuoret 
palkitaan palkinto projekti -> nuoret 

tekevät organisaatio 
vapaaehtoistyötä nuoret -> organisaatio 
tehtäviä nuoret -> organisaatio 

herättävät nuorten vertaisver-
kostoille 

keskustelua nuoret -> vertaiset 
levittävät organisaation arvoja nuoret -> vertaiset 

 

 

Valtasuhteet vallan muodon mukaan näyttävät mielenkiintoiselta, sillä rationaalinen argumentaatio 

tai vakuuttelu on vallitseva (kuvio 22). Analyysini perusteella projekti kohdistaa tätä vuorovaikut-

teista muotoa sekä nuoriin että organisaatioon. Palkitsemista tapahtuu projektista nuoriin, joka on 

toimintaan innostamisessa ja sitouttamisessa olennaista. Kompetentti auktoriteetti on kyseessä 

nuorten suhteessa vertaisiin, sillä keskustelun herättäminen tai organisaation arvojen levittäminen 

vaatii sen, että vertaisilla on oletus streetteamiläisten hallitsevan aihepiirin heitä paremmin. 
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KUVIO 22  Street Teamin valtasuhteet vallan muodon mukaan esitettynä. 

 

 

6.2. Informaatioteknologian hyödyntäminen Street Teamissa 

 

Kuten aiemmin esitin luvussa 4.2.2 Street Team -projekti käyttää, ja on käyttänyt, monenlaisia 

tapoja hyödyntää informaatioteknologiaa. Näistä olennaisin on Street Teamin internetsivusto. Se on 

kaiken toiminnan moottori. Sitä kautta jaetaan tehtäviä, sieltä voi poimia tehtäviä, siellä kerrotaan 

käyttäjäprofiilin kautta tehtävien onnistumisista, palkituista ja käyttäjien ylennyksistä. Edellisestä 

huolimatta Street Team on onnistunut jäsentämään sivustonsa hyvin (kuvio 23). 
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KUVIO 23  Sivukartta Street Teamin internetsivuista. 

 

Projekti on toiminut jo useita vuosia ja siinä on kokeiltu kekseliäästi ja monipuolisesti muitakin 

internetin mahdollisuuksia. Joitakin sovellutuksia on jouduttu hylkäämään yllättävien syiden 

vuoksi: esimerkiksi IRC-galleriassa oli tiukka suhtautuminen huumeisiin liittyvään sanastoon ja 

keskustelu kiellettiin kokonaan palvelun tarjoajan toimesta (Paananen 2012, 5).  Projektia on myös 

arvioitu kahdesti (Piispa 2011b; Piispa 2011). Osaltaan edellä mainituista syistä johtuen projektin 

tavoitteet ja toiminta ovat ilmaistu selkeästi. Street Teamin internetsivut, Facebook-sivut ja blogi 

ovat muovautuneet vuosien kuluessa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi – tukijalaksi, kuten projektin 

vetäjä Janne Paananen (2012, 55) toteaa. Näin ollen teen analyysin siten, että tarkastelen 

julkilausuttuja tavoitteita ja toimintaa suhteessa kyseisiin sivustoihin (kuvio 24) 

 

 
KUVIO 24  Näkökulma Street Team -projektin analyysissä. 

Tavoitteet Toiminta informaatioteknologian 
sovellutukset
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Informaatioteknologian sovellutukset, joita käytän analyysissä: 

 Internetsivusto – http://www.yad.fi/streetteam/ (tilanne 23.2.2012) 

 Facebook – http://www.facebook.com/YADstreetteam (tilanne 3.4.2012) 

 Blogi – http://yadstreetteam.wordpress.com/ (tilanne 3.4.2012) 

 

 

6.2.1 Projekti toimijana 

 

Nuorille ”tarjotaan uutta tapaa viestiä huumeista”. Kansalaisjärjestötyössä tällainen uusi tapa liitty-

nee siihen, milloin ja miten toimija voi osallistua toimintaan. Perinteisestihän kokoonnutaan tiettyyn 

tilaan, jossa toiminta tapahtuu tai josta sitä organisoidaan. Kyse on sitoutumisesta paikkaan ja ai-

kaan. Se on myös sitoutumista organisaatioon. Tältä kannalta Street Team -projekti tarjoaa uuden 

tavan toimia ja viestiä internetin välityksellä, mutta se kuuluu jo internetin luonteeseen. Se on itses-

sään ”uusi” medium. Entä onko projektissa uutta tapaa viestiä huumeista, jos asiaa tarkastelee in-

formaatioteknologian näkökulmasta järjestönäkökulman sijaan? Mielestäni projektin tarjoama uusi 

tapa liittyy eri yhdistelmien tiukasti jäsenneltyyn tapaan tuottaa mahdollisuuksia, joiden kautta nuo-

ret viestivät. Nuoret voivat viestiä tehtävien kautta (tähän palaan myöhemmin) mutta entä mikä 

merkitys on blogilla ja Facebookilla? Street Teamin ylläpitäjä Janne Paananen kirjoittaa blogin 

taustasta: 

”Aloin myös pitää verkkosivuilla blogia, jonka tarkoituksena oli kertoa Street Teamin kulis-

sien takaisesta toiminnasta, tulevista suunnitelmista ja onnistuneista suorituksista. [...]  Blogin 

avulla oli mahdollista sitouttaa aktiivisia tiimiläisiä ja toisaalta luoda Street Teamistä ihmislä-

heisempi kuva sellaisille, jotka eivät vielä toimintaa tunteneet. […] Käytin blogissa usein ku-

vituksena tiimiläisten lähettämiä kuvia ja pyrin mainitsemaan tiimiläisten hyvät suoritukset.” 

(Em. 36) 

Vaikka tässäkin on kyse sitouttamisesta, niin tavoitteen kannalta blogin merkitys on lähinnä nuorten 

toimintaa tukeva. Se, että nuori viestii huumeista esimerkiksi tehtävien kautta, ei ole riittävää toi-

minnan mielenkiintoisena pysymisen kannalta. Blogi tarjoaa tähän interaktiivisen kanavan kuvien 

kautta, jolloin nuoret saavat tehtävistään palautetta ja ovat samalla julkisesti aktiivisia toimijoita.  

Nuoret ovat informaation tuottajia, viestijöitä. Nuoret eivät ole tällöin pelkkiä informaatio-ohjauk-

sen objekteja vaan pyrkivät vaikuttamaan toimijana suhteessa ohjauksen antajaan. Kuvat menevät 

myös internetsivujen kuvagalleriaan ja osa myös Facebook-sivulle.   
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Tehtävien annossa internetiä on jälleen helppo hyödyntää kommunikaation asynkronisen luonteen 

vuoksi. Tehtäviä voi näin valita, tehdä ja raportoida ajasta ja paikasta riippumatta. Tehtävien annos-

sa hyödynnetään kaikkia kolmea kanavaa. Taulukossa 19 esitetään yhteenveto Street Teamin nuo-

riin kohdistuvista toimista. 

  

TAULUKKO 19  Yhteenveto Street Teamin nuoriin kohdistun valtasuhteen arvioista ja peruste-
luista. 

projekti -> nuoret Arvio Perustelu 

tarjota 
uusi tapa viestiä 

huumeista 
++ 

 Sivusto, Facebook ja blogi muodostavat tiiviin 
kombinaation. 

 Blogissa nuoret tuottajina tehtäväkuvien 
kautta. 

 Nuorilla myös vuorovaikutusmahdollisuus. 

annetaan tehtäviä  ++ 

 Tehtävät keskitetysti internetsivuilla. 
 Blogi tukee toimintaa. 
 Helppo toimia missä ja milloin vain. 
 Nuoret voivat poimia haluamansa tehtävät 

silloin, kun haluavat. 
 

 

Projekti on onnistunut hyödyntämään IT:aa myös suhteessa organisaatioon (taulukko 20). Vapaaeh-

toistyömallin kehittämisessä ja positiivisen imagon luonnissa kyse on siitä, että toimintaa voinee 

jatkaa organisaatiossa projektin jälkeenkin. Ainakaan IT:a ei aseta siihen esteitä, sillä internetsi-

vusto on toteutettu ilmaisella Drupal-nimisellä julkaisujärjestelmällä, jonka lähdekoodi on avoin. 

Myös blogi on tehty ilmaisella ja avoimen koodin Wordpress-järjestelmällä. Facebook-sivustokin 

kuuluu nykyisin kansalaisjärjestöjen perustyökaluihin, mutta projektin avulla sitä on mahdollisesti 

pystytty hyödyntämään entistä tehokkaammin. 

 

TAULUKKO 20  Yhteenveto Street Teamin organisaatioon kohdistuvan valtasuhteen arvioista ja 
perusteluista. 

projekti -> organisaatio Arvio Perustelu 

kehittää vapaaehtoistyömalli ++ 
 Projekti tehnyt lukuisia erilaisia kokeiluja 

internetiä hyödyntäen. 
 Käytetty avoimen koodin sekä ilmaisia 

sovellutuksia. 

luoda positiivinen imago ++  Lisätty organisaation tunnettavuutta 
monikanavaisuuden kautta. 
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6.2.1 Nuoret toimijana 

 

Nuorten toiminnassa suhteessa organisaatioon on informaatioteknologiaan hyödynnetty hyvin. Or-

ganisaatiolla on internetin vuoksi kaikki mahdollisuudet saada enemmän vapaaehtoistyöntekijöitä. 

Vapaaehtoistyötä ei tarvitse tehdä niinkään velvollisuuden tunteen takia vaan siksi, että jokainen saa 

valita mieleisiään tehtäviä. Kaiken lisäksi tehtävien aktiivisesta tekemisestä palkitaan. Taulukossa 

21 on yhteenveto nuorten ja organisaation suhteesta. 

 

TAULUKKO 21 Yhteenveto nuorten organisaatioon kohdistun valtasuhteen arvioista ja 
perusteluista. 

nuoret -> organisaatio Arvio Perustelu 

tekevät 

vapaaehtoistyötä ++ 
 Internetin vuoksi organisaatiolla on 

mahdollisesti vapaaehtoistyöntekijöitä 
enemmän. 

tehtäviä ++ 
 Internetin vuoksi organisaatiolla on 

mahdollisesti sanoman levittäjiä (so. tehtävän 
tekijöitä) enemmän. 

luoda positiivinen imago +  Internetin avulla ylilyönteihin tai ajankohtaisiin 
voi puuttua nopeasti 

 

 

Nuorten suhteesta vertaisiin ei ole saatavissa riittävästi tietoa (taulukko 22). Sinällään Facebook 

voisi mahdollistaa vaikuttamisen vertaisiin esimerkiksi tehtävienantojen, viestien ja kuvien laajem-

massa jaossa. Näistä on kuitenkin vaikea saada näyttöä. 

 

TAULUKKO 22  Yhteenveto nuorten vertaisiin kohdistun valtasuhteen arvioista ja perusteluista. 

 

 

 

 

 

 

6.3. Yhteenveto informaatioteknologian hyödyntämisestä Street Teamissa 

 

Street Team -projektissa informaatioteknologian käytöllä on merkittäviä hyötyjä. Käytöstä hyötyvät 

sekä nuoret että organisaatio. Valtasuhteissa projekti–nuoret, projekti–organisaatio ja nuoret–orga-

nisaatio saavutetaan parhaat informaatioteknologian käytön vaikutukset (taulukko 23). Projekti on 

nuoret -> vertaiset Arvio Perustelu 

herättävät keskustelua 0  Mahdollista tehtävänantojen kautta. 
 Mahdollista Facebookin kautta jakamalla 

viestejä ja kuvia. levittävät organisaation arvoja 0 
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onnistunut hyvin perustehtävissään mutta erityisesti siinä, että myös nuorten toimijuutta on osallis-

tuttu hyödyntämään. Toiminnan jatkon kannalta panostus nuorten toimijuuteen jää nähtäväksi.  

 

TAULUKKO 23 Informaatioteknologialla positiivinen vaikutus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuorten suhteessa vertaistoimijoihin on tulkittu vaikutukseltaan neutraaliksi, koska vaikutusta ei 

voi tämän tutkimuksen pohjalta arvioida (taulukko 24). 

 

TAULUKKO 24  Informaatioteknologialla neutraali vaikutus. 

Neutraali vaikutus  

herättävät keskustelua  Mahdollista tehtävänantojen kautta. 
 Mahdollista Facebookin kautta jakamalla 

viestejä ja kuvia. 

Nuoret -> 
vertaiset 

levittävät 
organisaation 
arvoja 

 

Positiivinen vaikutus 

tarjota uusi tapa vies-
tiä huumeista 

 Sivusto, Facebook ja blogi muodostavat tiiviin kom-
binaation. 

 Blogissa nuoret tuottajina tehtäväkuvien kautta. 
 Nuorilla myös vuorovaikutusmahdollisuus. 

Projekti -> 
nuoret 

annetaan tehtäviä 

 Tehtävät keskitetysti internetsivuilla. 
 Blogi tukee toimintaa. 
 Helppo toimia missä ja milloin vain. 
 Nuoret voivat poimia haluamansa tehtävät silloin, 

kun haluavat. 

kehittää 
vapaaehtois-
työmalli 

 Projekti tehnyt lukuisia erilaisia kokeiluja internetiä 
hyödyntäen. 

 Käytetty avoimen koodin sekä ilmaisia sovellutuk-
sia. 

Projekti -> 
organisaatio 

luoda 
positiivinen 
imago 

 Lisätty organisaation tunnettavuutta monikanavai-
suuden kautta. 

tekevät 

vapaaehtois-
työtä 

 Internetin vuoksi organisaatiolla on mahdollisesti 
vapaaehtoistyöntekijöitä enemmän. 

Nuoret -> or-
ganisaatio 
 

tehtäviä 
 Internetin vuoksi organisaatiolla on mahdollisesti 

sanoman levittäjiä (so. tehtävän tekijöitä) enem-
män. 

luoda positiivinen 
imago 

 Internetin avulla ylilyönteihin tai ajankohtaisiin voi 
puuttua nopeasti 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän työn alussa hämmästelin projektien vähäistä informaatioteknologian käyttöä. Tilanne ei ole 

omalta osaltani kohentunut tutkimuksen valmistuttuakaan. Informaatioteknologiaa hyödynnetään 

yllättävän vähän. Tämän tutkimuksen päätarkoitus oli kuitenkin selvittää miten projekteissa hyö-

dynnetään informaatioteknologian mahdollisuuksia niissä projekteissa, joissa sitä on jo päätetty 

hyödyntää tavalla tai toisella. Kahden tapauksen, Senioriverkko ja Street Team -projektin, kautta 

selvitin kenen toimesta ja keneen projektin toimenpiteet kohdistuvat projektien julkilausuttuina ta-

voitteina ja toimenpiteinä. Toimijan ja kohteen muotoilin valtasuhteeksi, jossa teot tarkoittavat val-

tasuhteen realisoitumista. Kun toimija ja kohde olivat selvillä, seuraava tehtävä oli valottaa, miten 

edellinen vaihe näkyy informaatioteknologian käytössä. Viimeiseksi arvioin käytetyn informaatio-

teknologian vaikutusta tavoitteiden ja toimien kannalta. 

 

Valtarakenteiden kautta toiminnan analysoiminen oli itselleni positiivinen kokemus – jopa yllätys 

sen käyttökelpoisuuden takia.  Sen avulla projekteista paljastui muun muassa eroja suhtautumisessa 

projektiympäristöön. Sitä en kuitenkaan pysty sanomaan oliko tämä suhtautuminen projektin pii-

rissä tuotettua vai hallinnoijaorganisaation asenteista johtuvaa. Valtarakenteet toivat myös jänte-

vyyttä IT:n käytön arvioimiseen, jolloin käytön kohdistaminen kulloiseenkin vallan kohteeseen te-

rävöitti näkemystä. Jatkossa, yllätyksen äimistyksen hälvettyä, tulen käyttämään valtarakenteista 

lähtevää tarkastelutapaa muun muassa tietojärjestelmien suunnittelun apuna, jotta sosiaalisen näkö-

kulman voisi liittää tiiviimmin teknologiseen näkökulmaan. 

  

Informaatioteknologian käyttö molemmissa projekteissa oli toteutettu yllätyksettömästi. Molem-

missa luotettiin yleisesti suosittuihin yhteisöpalveluihin kuten Facebook ja Twitter. Facebookin 

hyödyntäminen on perusteltua siksi, että se on monelle ennestään tuttu palvelu. Kynnys sen käyttä-

miseen ja hyödyntämiseen on matala. Twitterin käyttö sen sijaan ainakin Suomessa viittaa vähän 

enemmän alan harrastajiin ja siksi Senioriverkon panostamista Twitteriin voi pitää yllättävänä. Var-

sinkin kun Twitterin käyttö ei edesauttanut tavoitteiden toteutumista millään tavalla paremmin kuin 

esimerkiksi Facebookin. Toisaalta Twitterin kautta viestintätavoite onnistui paremmin, koska siinä 

kirjoitettavat päivitykset voi integroida myös Facebookissa nähtäviksi. Mikäli Senioriverkon ta-

voitteena olisi ollut koota vanhusten teknologiasta kiinnostunut ammattilaisyhteisö, niin silloin 

Twitterin käyttö olisi ollut hyvin perusteltu.  
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Mahdolliset piilotavoitteet olisivat saattaneet paljastua projektihenkilöstön haastatteluissa mutta nyt 

näytti siltä, että projektin suunnitelman ja toteutuksen välillä oli vajavainen vastaavuus. Vajavainen 

vastaavuus näkyi myös siinä, että Twitterin käytöllä näytti olevan usean tavoitteen kohdalla negatii-

viseksi tulkittava vaikutus. Johtuuko tämä siitä, että projektissa halutaan tässä vaiheessa kokeilla 

erilaisia ratkaisuja vai siitä, että projektissa ei ole edes pohdittu tavoitteiden, toimien ja IT:n vastaa-

vuutta. Riittävätkö kivat tavoitteet ja kiva juttujen kokeilu. Nämä ovat asioita, jotka voi nähdä Se-

nioriverkon valtasuhteiden muodoissa kompetentin auktoriteetin korostumisena vanhuksia kohtaan. 

Siinähän auktoriteetin ei edes tarvitse olla asiantuntija, vaan vanhusten usko projektin hyvää teke-

vään tarkoitukseen riittää.  Onko asetelma jo etukäteen sellainen, ettei tavoitteiden ja IT:n suhdetta 

tarvitse pohtia ja tarkentaa. Riittää, että tarjolla on jotain. Tämä saattaa johtua siitä, että hallinnoija-

organisaation tavoitteita on siirretty suoraan projektin tavoitteiksi, eikä ole mietitty mikä on projek-

tin tarkoitus toiminnan organisoimisessa. Street Teamissa sitä vastoin toiminnan valtasuhteen muo-

dot olivat vuorovaikutteisemmat ja ilmeisesti siksi projektin on ollut pakko miettiä käyttämiään 

IT:oita tarkemmin, jotteivät nuoret katoa toiminnasta. 

 

Toinen seikka mikä erotti projektit, oli videoiden käyttö. Street Teamissa ei käytetty videoita lain-

kaan (lukuun ottamatta yhtä vanhaa tehtävää). Sen sijaan Senioriprojektissa tuotettiin useita videoita 

suhteellisen nopeassa tahdissa. Jälleen kuitenkin näytti siltä, että videot olivat vain tehty tekemisen 

vuoksi. Niitä ei ilmeisesti ole mietitty tavoitteiden kautta. Tässä on se vaara, että projekti innostuu 

tehtailemaan videoita, joissa ei näy tarkoitus – esimerkiksi innostuksen herättäminen. Mikäli tällai-

set videot eivät kiinnosta saattaa niiden vaikutus kääntyä negatiiviseksi eli valtasuhde murenee sii-

hen, etteivät vanhukset usko projektin auktoriteettiin. Vaikka Street Teamissa ei ole innostuttu vi-

deoiden käytöstä samalla lailla, niin puolustuksena mainittakoon, että he julkaisevat käyttäjien va-

lokuvia tehtäväsuorituksista. Kiinnostavuudeltaan ja informaatioarvoltaan ne vastaavat hyvinkin 

videoita.  

 

Pahin epäonnistuminen oli Senioriverkon Avuksi arkeen -osion ilmaisohjelmat, joiden esittelyteks-

tit olivat tarkoitettu joillekin muille kuin aloittelijoille. Ehkä tässä on kyse siitä, että projekti on ha-

lunnut saada nopeasti jotain materiaalia sivuilleen. Sillä ei kuitenkaan voi puolustaa vahinkoa joka 

vaikeatajuisista teksteistä ja lyhenteistä syntyy.  Jälleen ongelmaa ei olisi edes syntynyt, jos osiota 

olisi peilattu omiin tavoitteisiin. Lähes vastaavana asiana pidän Pupilli-blogin käyttöliittymän heik-

koa tasoa esteettömyyden ja käytettävyyden kannalta.  
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Molemmissa projekteissa käytettiin ilmaisia ja/tai avoimen koodin sovellutuksia. Tämä on ensiar-

voisen tärkeää jatkuvuuden kannalta. Mikäli toimintaa halutaan jatkaa projektin jälkeenkin tai tuo-

toksia muutoin halutaan pitää esillä, niin silloin ratkaisu on ollut hyvä. Sen lisäksi, ettei ilmaiseen 

ohjelmaan tarvitse hakea rahoitusta, on niiden päivittäminen useimmiten helpompaa. Ilmaisilla oh-

jelmilla on paljon käyttäjiä, jotka osaavat hoitaa päivityksen ongelmatilanteissakin. Avoimen koo-

din ohjelmistojen ympärille on yleensä muodostunut vankka käyttäjäyhteisö, joka jakaa auliisti apu-

aan. 

 

Valtasuhteiden muotojen analyysi paljasti sen, miten eri tavoilla projekteissa suhtauduttiin projektin 

ulkopuolisiin tahoihin. Kuten aiemmin mainitsin, Senioriverkon pääasiallinen valtamuoto oli kom-

petentti auktoriteetti. Projekti on ottanut asiantuntijan asenteen vanhuksien IT:n käytön suhteen, 

joka on ymmärrettävää siinä mielessä, että projektissa koulutetaan tietokoneen käytössä aloittelevia 

vanhuksia. Miten projekti olisi muuttunut, jos vanhusten kanssa toimittaisiinkin kumppaneina. Oli-

siko silloin esimerkiksi tarjolla vanhusten itse tekemiä videoita? Tällainen kumppanuus olisi voinut 

korostaa sitä seikkaa, että IT kuuluu myös vanhuksille, mutta ei muiden käyttäjien ehdoilla vaan 

vanhukset olisivat toimijoina kehittämässä erilaista informaatioteknologista ymmärrystä. Kyse on 

kuitenkin siitä, että tulevaisuudessa IT:n käyttäjistä yhä suurempi osa on vanhuksia. Ilmeisesti Se-

nioriverkon valtaosin IT-ammattilaisista koostuvat Twitter-seuraajat olivat mukana odottamassa jo-

tain vanhusten kautta tuotettua oivallusta. Sen sijaan Street Teamin toiminnassa kumppanuus näkyy 

hyvin. Nuoret ovat jopa aktiivisia toimijoita suhteessa hallinnoijaorganisaatioon. 

 

Kaiken kaikkiaan tutkittujen projektien IT:n hyödyntämisessä ei voi puhua ainakaan tässä vaiheessa 

innovaatioista. Street Teamin kokonaisuus on hyvä toimintamalli ja siinä on kokeiltu monenlaisia 

sovellutuksia, mutta päädytty nykyisenlaiseen varmaan ratkaisuun. Ehkä projektin loppuminen pa-

kottaa siihen. Informaatioteknologian käytössä olisin toivonut kohtaavani ennakkoluulottomiakin 

ratkaisuja, jotka olisivat olleet lähtöisin tiukasti tavoitteista ja tarpeista. Mielenkiintoista olisikin 

tietää missä projektin vaiheessa päätökset informaatioteknologian käytön osalta lopulta tehdään. 

Onko suunnitelmissa vain maininta möhkälemäisestä informaatioteknologiasta ja vasta toteutukses-

sa katsotaan, että mitähän se voisi olla. Näin toimien IT:n hyödyntäminen voi jäädä pinnalliseksi ja 

vajavaiseksi. Se voi jopa haitata tavoitteiden toteuttamista. Ilmeisesti jatkan aiheesta tietojärjestel-

mien opinnoissa, jolloin voisin keskittyä lyhyen ajankohdan sijasta tarkastelemaan koko prosessia, 

suunnittelusta toteutukseen. Omalta kohdaltani nämäkään tulokset eivät näytä huonoilta, sillä tar-

vetta tekijöille ja osaamiselle ilmeisesti on. Osaamiselle, jossa on yhdistetty näkemystä tasapuoli-

sesti niin sosiaalialasta kuin tietojärjestelmistä. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1 Yhteenveto Illichin oppimisverkoista (Illich 1972, 109 – 154). 

 

Opintovälineverkko 
(Reference Services to 
Educational Objects) 
 

 Voidaan perehtyä muodollisessa oppimisessa 
käytettyihin välineisiin ja toimintoihin. 

 Opiskelumahdollisuudet monipuolisempia ja 
opintovälineen määritelmä laajempi kuin koulujen 
hallitsemissa oppimistavoitteissa. 

 Vapaasti ja vaivattomasti käytettäviä välinekirjastoja, 
valokuvalaboratorioita, pelihuoneita, offsetpainoja... 

Taitojen vaihdon verkko  
(Skill Exchanges) 

 Ihmiset voivat luetteloida taitonsa sekä ehdot, joilla 
he ovat halukkaita toimimaan mallina heille, jotka 
haluavat oppia näitä taitoja. 

 "Taitomalli" on henkilö, jolla on tietty taito jota hän 
haluaa käytännössä havainnollistaa. 

 Opittava löytämään opettajanammatin ulkopuolelta. 
 Taitokeskukset, joihin ihmisillä on vapaa pääsy. 
 Harvinaiset taidot; halu opettaa (hinta), mahdollisuus 

opettaa (muodollisen pätevyyden vaade). 
 Pankki taitojen vaihtoa varten. 

Vertaistoimintaverkko 
(Peer-Matching) 
 

 Ihmiset voivat kuvata sen oppimistoiminnan, johon he 
haluavat osallistua siinä toivossa, että löytäisivät opis-
kelutoverin. 

 Kumppania etsitään yhteisen kiinnostuksen (tason) ta-
kia. Apuna käytetään vertaisten yhteensaattamisverk-
koa. 

 Luonnollisesti meidän on pakko ottaa huomioon sekin 
mahdollisuus... käytettäisiin riiston välineenä ja mo-
raalittomiin tarkoituksiin aivan samoin kuin puhelinta 
ja postia on käytetty väärin. 

 Emme saa siinä määrin olla huolissamme järjestel-
mään liittyvistä vaaroista, että unohdamme sen 
paljon suuremmat edut. 

Opetusympäristöpalvelu 
(Reference Services to 
Educators-at-Large) 

 Luettelo, josta löytyy ammattilaisten ja 
amatööriopettajien osoitteet, kuvaus itsestä sekä 
ehdot siitä, miten he tarjoavat palveluitaan. 

 


