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Sosiaalinen media on tuonut uudenlaisia mahdollisuuksia, muutoksia ja haasteita siihen, 

miten asioihin vaikutetaan ja miten yhteiskunnassamme osallistutaan. Tutkimuksemme 

innoituksena ovat olleet mahdollisuudet, joita nämä muutokset ovat tuoneet 

kansalaisvaikuttamiseen. Tutkimuksemme tavoitteena on tutkia, miten 

kansalaisvaikuttaminen on muuttunut sosiaalisen median myötä ja miten 

kansalaisjärjestössä voitaisiin edistää kansalaisvaikuttamista sosiaalisen median avulla 

lähitulevaisuudessa, vuonna 2015. 

 

Pro gradu -tutkimuksemme aineiston olemme keränneet teemahaastattelun keinoin. 

Olemme valinneet haastateltaviksemme sosiaalisen median ja kansalaisvaikuttamisen 

asiantuntijoita, joiden kirjoitukset näistä teemoista ovat tehneet meihin vaikutuksen. 

Vaikutteita tutkimukseemme olemme ottaneet tulevaisuudentutkimuksen ja 

toimintatutkimuksen metodologioista.  

 

Tutkimuksemme keskeisimpiä tuloksia on mm. se, että järjestö voi oppia käyttämään 

sosiaalista mediaa niin, että sen kentässä toimivien ihmisten aktiivisuutta ja osaamista on 

mahdollista hyödyntää tehokkaasti. Sosiaalisen median hyödyntäminen järjestössä voi 

parhaimmillaan lisätä läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä demokratiaa ja ihmisten aitoja 

osallistumisen mahdollisuuksia. Olemme rakentaneet asiantuntijahaastatteluiden perusteella 

sosiaalisen median käyttösuosituksen Kehitysvammaisten Tukiliitolle ry:lle. 

 

Sosiaalinen media on tuonut tullessaan myös näennäisvaikuttamista ja kevytaktivismia. 

Osallistumisen kynnys on toisinaan jo vähän liiankin matala, mutta toisaalta ihmisillä on 

käytössään useampia osallistumisen tasoja. Järjestön näkökulmasta sosiaalisen median 

käytössä keskeisintä on uskallus ja rohkeus lähteä mukaan oppimaan uudenlaista tapaa 

työskennellä.   
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Social media have brought new opportunities, changes and challenges in influencing things 

and how people participate in society.  Our research has been inspired by the possibilities 

these changes have made in civic participation. Our goal is to find out how civic 

participation has changed in recent history by the influence of social media and how civic 

organizations can help promote civic participation with the help of social media in the near 

future, in year 2015. We also discuss what an organization should learn about the changes 

in social media and civic participation. 

 We have collected the data of our pro gradu thesis using thematic interviewing. As our 

interviewees we have chosen experts in social media and civic participation, whose 

writings about these themes we consider significant. Our research has been influenced by 

the methodologies of futurology and activity analysis. 

 One of the most significant results of our research is that an organization can learn to use 

social media to put people’s activeness and skills to use. Making good use of social media 

in an organization can increase transparency and democracy as well as create opportunities 

for real participation. Based on the expert interviews we have made recommendations how 

to use the social media in The Finnish Association for Persons with Intellectual Disabilities. 

As a consequence of the growth of social media people are less committed and take 

participation more lightly. Participating has been made very easy, but on the other hand 

people can choose between several levels of participation. From the point of view of an 

organization, essential in the use of social media is the courage to start learning a new way 

of working. 
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JOHDANTO  
 

Tutkimuksemme innoituksena ovat olleet viime vuosina tapahtuneet suuret muutokset 

kansalaisvaikuttamisen kentällä. Sosiaalinen media on tuonut uudenlaisia mahdollisuuksia, 

muutoksia ja toki myös haasteita siihen miten asioihin vaikutetaan ja miten 

yhteiskunnassamme osallistutaan. Kovin kauan ei ole siitäkään, kun osallistuminen ja 

vaikuttaminen vaativat kiertämistä ovelta ovelle keräten nimiä adressiin tai ainakin 

osallistumista kokouksiin, joissa asioista päätettiin. Nykyään on arkipäivää hyödyntää 

sosiaalisen median sovelluksia asioihin vaikuttamiseen: verkossa leviävät adressit, 

facebook-kampanjat ja niiden moottoroimat tapahtumat ovat luontainen tapa osallistua. 

 

Kansalaisyhteiskunnan olemassaolo ja säilyminen perustuu omaehtoiseen ja aktiiviseen 

kansalaistoimintaan ja vaikuttamiseen. Kansalaisvaikuttamisella tarkoitetaan toimintaa, 

jolla kansalaiset pyrkivät muuttamaan tai säilyttämään yhteiskunnassa vallalla olevia 

asioita. Toiminnan lähtökohtana on kansalaisten halu toimia ja vaikuttaa. 

Kansalaisvaikuttamista ovat esimerkiksi arjen valinnat, julkiseen päätöksentekoprosessiin 

osallistuminen, ryhmäksi järjestäytyminen ja julkiseen keskusteluun osallistuminen (ks. 

esim. www.kansanvalta.fi).  Esimerkkinä uuden ajan kansalaisvaikuttamisesta 

mainittakoon ilmastoystävälliseen kuluttamiseen kannustanut porkkanamafia-kampanja, 

jossa joukko toisilleen tuntemattomia ihmisiä kokoontui illanviettoon baariin tai ostoksille 

kauppaan, joka lupasi tehdä ylimääräisillä tuloilla jonkun ilmastoteon. Ilmiö levisi nopeasti 

kansalaisten tietoisuuteen vuosien 2008 ja 2009 aikana. Toiminta ei ollut kenenkään 

nimetyn henkilön organisoimaa ja se perustui vapaaehtoisuuteen ja haluun vaikuttaa 

itselle tärkeään asiaan. (ks. www.porkkanamafia.fi.) 

 

Tällainen organisoimaton toiminta onkin kasvussa. Vaikka kansalaisyhteiskunta on 

edelleen voimissaan, on suuntaus yhä enemmän virallisesta järjestötoiminnasta 

http://www.kansanvalta.fi/
http://www.porkkanamafia.fi/
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epämuodolliseen kansalaistoimintaan. Harjun (2010, 168) mukaan siinä missä ennen 

kolme koolla olevaa suomalaista päättivät muodostaa yhdistyksen, haluavat nykyihmiset 

ja varsinkin nuoret toimia ilman virallista yhdistysrakennetta. Tämä asettaa haasteita 

perinteiseen yhdistystoimintaan nojaaville kansalaisjärjestöille, joita myös tämän työn 

tapausorganisaatio Kehitysvammaisten Tukiliitto ry edustaa. Toisinaan sosiaalisen median 

edustamaa epämuodollisen vaikuttamisen kulttuuria on pidetty uhkana perinteiselle 

järjestötoiminnalle, mutta se tarjoaa myös aivan uudenlaisia mahdollisuuksia toiminnan 

tehostamiseen. 

 

Sosiaalisen median käsitteellä tarkoitetaan laajasti tulkittuna Internetiä 

kokonaisuudessaan sisältäen ajatuksen globaalista informaatio- ja 

kommunikaatioteknologian ilmiöstä (ks. esim. Häyhtiö 2010, 7). Tutkimuksessamme 

sosiaalisella medialla tarkoitamme verkon kautta tapahtuvaa viestintää, kommunikointia 

ja verkostoitumista erilaisten palveluiden ja sovellusten kautta. Sosiaalinen media on 

vakiinnuttanut asemansa kansalaisyhteiskunnassa. Kuten aina, uuden mediamuodon 

ilmaantuminen vakiintuneeseen mediamaailmaan herättää aluksi huolta, pelkoa ja 

innostusta. Radion alkuaikoina pelättiin sen rappioittavan yhteiskunnallisia 

valtarakenteita. Television alkuaikoina puhuttiin puheradiosta ja oltiin huolissaan sen 

haitallisista vaikutuksista. (ks. esimerkiksi Herkman 1998, 1,49). Kuten aiemmin radio ja 

televisio, ovat nyt internet ja sosiaalinen media ottaneet asemansa yhteiskunnassamme.  

 

Harju (2010, 138-140) kuvaa sosiaalista mediaa jakamisen ja vaikuttamisen väyläksi sekä 

kommunikaation ja kansalaiskeskustelun areenaksi. Sosiaaliselle medialle on tyypillistä se, 

että median käyttäjät tuottavat yhdessä sisältöä. Tietoa luodaan, kommentoidaan, 

jaetaan, vaihdetaan ja arvioidaan yhdessä. Käyttäjät yhdistävät tietonsa ja taitonsa 

kaikkien käyttöön.  Sisällöntuottamisen lisäksi sosiaaliselle medialle ominaista on 

verkostomainen ja usein myös yhteisöllinen toiminta. (Ks. esimerkiksi Matikainen 2012, 
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135 ja Lietsala & Sirkkunen 2008, 13.) Koska kukaan muu kuin käyttäjät eivät valvo tiedon 

sisältöä, löytyy internetistä valitettavasti myös paljon ei-toivottavaa sisältöä ja väärää 

tietoa (Harju 2010, 140). 

 

Sosiaalinen media on tuonut merkittäviä mahdollisuuksia järjestön toiminnan 

tehostamiseen ja kansalaisvaikuttamiseen, mutta uskomme, että siinä on vielä paljon 

potentiaalia, jota ei ole vielä hyödynnetty. Tutkimuksemme tapausorganisaatio on 

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on 

mahdollistaa hyvä elämä kehitysvammaiselle ihmiselle ja hänen läheisilleen. Idea tähän 

työhön lähti Kehitysvammaisten Tukiliiton tarpeesta kehittyä sosiaalisen median 

käyttäjänä ja myös kehittää sosiaalista mediaa palvelemaan yhä paremmin 

paikallisyhdistyksiä ja niissä vaikuttavia ihmisiä.  

 

Olemme lähteneet liikkeelle siitä olettamuksesta, että sosiaalinen media voi tarjota 

nykyistä tehokkaampia tapoja ja välineitä, joiden avulla vaikuttamismahdollisuuksia ja 

aidon kansalaisyhteiskunnan edellytyksiä voidaan lisätä. Olemme toteuttaneet 

tutkimuksemme haastattelemalla sekä kansalaisvaikuttamisen että sosiaalisen median 

asiantuntijoita, joiden kirjoitukset ja tietämys käsittelemistämme teemoista ovat olleet 

mielestämme merkittäviä. Haastattelemamme asiantuntijat tekevät työtään hyvin 

erilaisissa organisaatioissa ja toimintaympäristöissä. Se mikä heille on yhteistä, on 

innostus kansalaisvaikuttamiseen tai sosiaalisen median tehokkaaseen käyttöön 

jokapäiväisessä työssään ja toiminnassaan. 

 

Tutkimuksessamme lähdemme hakemaan vastausta siihen, miten sosiaalinen media on 

muuttanut kansalaisvaikuttamisen kenttää ja millaisia mahdollisuuksia se voi tarjota 

lähitulevaisuuden kansalaisvaikuttamiseen. Tutkimuksessamme olemme ottaneet 

lähitulevaisuuden tarkastelussa kiintopisteeksemme vuoden 2015. Tutkimuksemme 

tavoitteena on myös löytää vastauksia siihen, miten sosiaalinen media voisi mahdollistaa 
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todellista vaikuttamista, ettei toiminta siellä jäisi pelkäksi huuteluksi ja 

näennäisvaikuttamiseksi. Pohdimme myös sitä miten järjestö voi oppia sosiaalisen median 

ja kansalaisvaikuttamisen muutoksessa. 

 

Pro gradu -tutkimuksemme teoriaosuudessa lähdemme pohtimaan kansalaisyhteiskunnan 

ja sosiaalisen median käsitteitä ja sitä, miten nämä ilmiöt yhdessä näkyvät tämän päivän 

kansalaisyhteiskunnassa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ja muut kansalaisjärjestöt ovat osa 

kolmatta sektoria, joka muodostaa merkittävän osan kansalaisyhteiskunnan 

kokonaisuudesta, jonka tarkoitusta ja merkitystä avaamme. Luomme silmäyksen siihen, 

millaista kansalaisjärjestötoiminta on tänä päivänä, sosiaalisen median valtakaudella.  

 

Seuraavaksi tarkastelemme verkon kautta tapahtuvaa kansalaisvaikuttamista. Mitä on 

kansalaisvaikuttaminen ja kuinka se on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana 

sosiaalisen median palveluiden yleistämisen myötä? Kansalaisyhteiskunnassa 

vaikuttamisen ja osallistumisen tapojen muuttuessa kansalaiset haluavat olla aktiivisesti 

mukana vaikuttamassa asioihin, kun heille vain tarjotaan siihen mahdollisuus. Järjestöt 

voivat olla paitsi tarjoamassa tapoja vaikuttaa järjestön sisäiseen päätöksentekoon, myös 

aktivoimassa ihmisiä vaatimaan yhteiskunnallisilta päättäjiltä vastuullisempaa 

päätöksentekoa. Kansalaisjärjestöt voivat julkistaa ja jakaa erilaisia verkkoaineistoja, 

joiden toivovat vaikuttavan ihmisten mielipiteisiin ja julkiseen keskusteluun (Häyhtiö & 

Rinne 2010, 106).  

 

Tarkastelemme myös sitä, millä tavalla koulutus voisi olla varmistamassa sitä, että 

kansalaisten kompetenssi ja halu käyttää sosiaalista mediaa asioihin vaikuttamiseen ovat 

nykypäivän vaatimusten mukaisia. Kansalaisjärjestö voi sosiaalista mediaa hyödyntämällä 

verkostoitua tehokkaasti ja näin yhdessä verkostonsa kanssa kehittää toimintaansa 

tuottavammaksi ja kannattavammaksi. Verkostoituminen on parhaimmillaan ja 
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aidoimmillaan monenkeskistä yhteistyötä. (Helakorpi 2005, 2—6.)  Teoriakatsauksen 

lopuksi esittelemme tapausjärjestömme Kehitysvammaisten Tukiliiton monipuolista 

toimintaa.  

 

Luvussa kolme avaamme käyttämiämme metodologioita ja niiden ominaispiirteitä sekä 

perustelemme tekemiämme valintoja metodien suhteen. Aineistomme olemme keränneet 

teemahaastattelun keinoin. Varsinaisesti tutkimuksemme ei asemoidu 

tulevaisuudentutkimuksen eikä toimintatutkimuksen metodologioiden piiriin, mutta 

olemme ottaneet vaikutteita molemmista tutkimukseemme. Käyttämämme metodologia 

on siten yhdistelmä toimintatutkimusta ja tulevaisuudentutkimusta.  

 

Lopuksi esittelemme tutkimuksemme keskeisimpiä tuloksia. Ensimmäiseksi lähdemme 

kartoittamaan sitä, millä tavalla kansalaisvaikuttaminen on asiantuntijoidemme mukaan 

muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja minkälaisia uusia mahdollisuuksia 

siihen on tullut sosiaalisen median myötä. Seuraavaksi käännämme katseen 

tulevaisuuteen ja pohdimme sitä, minkälaisia uusia mahdollisuuksia sosiaalinen media voi 

tuoda kansalaisvaikuttamiseen vuonna 2015. 

 

Olemme koonneet myös niitä mahdollisuuksia ja etuja, joita sosiaalinen media 

asiantuntijoidemme mukaan tarjoaa kansalaisjärjestölle kansalaisvaikuttamiseen. Vaikka 

nämä edut ovat merkittäviä, kannattaa muistaa, että sosiaalinen media voi tuoda myös 

haasteita ja esteitä mukanaan eikä sen hyödyntäminen ole aina aivan yksinkertaista. 

Seuraavaksi olemmekin koonneet yhteen ne haasteet ja esteet, jotka asiantuntijoiden 

mukaan kannattaa huomioida sosiaalisen median käyttöä suunnitellessa sekä ne ratkaisut, 

joita he suosittelevat ratkaisuksi näihin haasteisiin. Lopuksi haluamme kasvatustieteilijöinä 

ottaa kantaa siihen millaista järjestön oppiminen voisi olla sosiaalisen median ja 

kansalaisvaikuttamisen muutoksen pyörteissä. Tämän teeman käsittelyssä olemme 

hyödyntäneet sekä asiantuntijahaasteluissa esiin nousseita asioita että teoriaa sosiaalisen 
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median ja oppimisen teemoista. 

 

Tutkimusta tehdessämme yhtenä tavoitteenamme on ollut kartoittaa järjestökentältä 

hyväksi havaittuja sosiaalisen median käytänteitä ja ratkaisuja. Haastattelujen avulla 

olemme saaneet ideoita ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joita Kehitysvammaisten 

Tukiliitto voi hyödyntää toiminnassaan. Haastattelujen perusteella olemme laatineet 

sosiaalisen median toimintasuosituksen, joka on pro gradu -tutkimuksemme liitteenä. 

 

Tutkimuksentekoa parityönä 
 

Tämä pro gradu -tutkielma on parityö. Olemme molemmat kasvatustieteen opiskelijoita, 

joita yhdistää kiinnostus mediakulttuuriin ja etenkin sosiaalisen median maailmaan. 

Olemme tehneet suurimman osan työmme vaiheista yhdessä. Tämä on tarkoittanut välillä 

aikamoista määrää työtä, kun teksti on pitänyt hioa molempia tyydyttäväksi ja kahden 

melko kiireisen ihmisen aikataulut on pitänyt sovittaa yhteen. Toisaalta tämä on ollut 

myös rikkaus työmme kannalta, sillä olemme saaneet työhön vahvuuksia molemmilta ja 

vastaavasti yhdessä pystyneet karsimaan mahdollisia heikkouksia pois.  

Asiantuntijahaastattelut teimme yhdessä työnjaolla, jota olemme avanneet kappaleessa 4. 

Näemme, että yhteistyöstämme oli hyötyä myös haastatteluiden aikana, sillä toinen 

saattoi keskittyä pääteemojen läpikäymiseen ja toinen esittää tarkentavia kysymyksiä ja 

huolehtia siitä, että pysyimme aikataulussa.  

 

Haastattelujen litteroinnin suoritimme puoliksi, mutta analysointia teimme yhdessä sekä 

ykkös- että kakkosvaiheessa. Teoriaa pyrimme jakamaan niin, että Soile keskittyi 

enemmän sosiaalisen median ja Katja kansalaisvaikuttamisen käsitteeseen. Kirjoitimme 

kuitenkin näitä teemoja myös limittäin ja täydensimme toistemme tekstejä. Kappaleen 3 

työnjako oli se, että Katja kirjoitti toimintatutkimuksesta ja Soile 

tulevaisuudentutkimuksesta. Näiden jälkeisen pohdinnan kirjoitimme yhdessä. Muilta osin 
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työmme kaikki vaiheet ovat yhteistyötä. Olemme viettäneet kokonaisia ideariihipäiviä 

tehden työmme eri vaiheita. Lisäksi olemme hyödyntäneet Skype-palvelua ajatusten 

vaihtamiseen ja tekstien yhteiseen hiomiseen. Wikipohjainen PBworks-

dokumenttienhallintapalvelu on ollut verraton palvelu työmme muokkaamisen ja 

hallinnoinnin välineenä. PBWorks-alusta on ollut meille yhteinen tietopankki, minne 

olemme keränneet ajatuksia, aineistoa ja tutkielmamme lukuisat eri versiot.  

 

Kokonaisuudessaan parityönä pro gradu -tutkielman tekeminen on ollut sekä opettavaista, 

antoisaa että raskasta. Yhteisen työn tekeminen vaatii sen, että molemmat tekijät ovat 

samaa mieltä tehtävistä rajauksista, valinnoista ja muutoksista. Lukuisten keskusteluiden 

ja työntäyteisten hetkien jälkeen olemme saavuttaneet pisteen, jolloin tutkielmamme on 

meidän molempien mielestä valmis.  
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2 KANSALAISYHTEISKUNTA JA KANSALAISVAIKUTTAMINEN 
MUUTOKSESSA 
 
 
Suomessa kansalaisyhteiskunnan asema on voimistunut viimeisien parin vuosikymmenen 

aikana. Yhteiskunnassamme on havahduttu siihen tosiasiaan, etteivät valtio ja kunnat 

pysty huolehtimaan kokonaisvaltaisesti kansalaisten hyvinvoinnista. Kansalaisyhteiskunta 

on kansalaisten puolustaja, olennainen osa jokapäiväistä taloudellista aktiviteettia sekä 

ihmisten ja yhteisöjen keino huolehtia itsestään ja läheisistään. Globalisaation ja 

maailmanjärjestyksen muuttumisen myötä Suomessakin tarve vahvalle 

kansalaisyhteiskunnalle, jonka muodostavat aktiiviset ja vastuulliset kansalaiset, on vain 

kasvanut. (Harju 2010, 7.) 

Sosiologian tutkimusperinteeseen kuuluvan symbolisen interaktionismin kautta on jo 

vuosikymmeniä sitten luonnehdittu yhteiskunnallisen toiminnan lähtökohtana olevan 

tavoitehakuisen ja toiminnastaan tietoisen aktiivisten toimijoiden joukon (Giddens 1979, 

88). Aktiivisen kansalaisuuden ideologian merkitys yhteiskunnalliselle toiminnalle ei siten 

ole uusi oivallus. Aktiivisella kansalaisuudella tarkoitetaan kansalaisten vaikuttamista ja 

toimimista yhteiskunnan eri osa-alueilla saamiensa oikeuksien puitteissa. Kansalaisella on 

oikeus vaikuttaa niihin yhteisöihin, joihin hän kuuluu. Aktiivinen kansalaisuus on 

merkittävässä asemassa mitattaessa esimerkiksi kansalaisten sosiaalista pääomaa. 

Kansalaisyhteiskunta on keskeinen kansalaistoiminnan ilmenemisen alue, ja etenkin siihen 

kuuluvat järjestöt, yhdistykset ja muu organisoitu yhteistoiminta ovat merkittäviä. 

(Niemelä 2012, 66—67.) 

Tulevaisuuden kansalaisyhteiskunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat elämyksellisyys, aito 

läsnäolo sekä merkitysten ja identiteetin, voimaannuttavan kohtaamisen sekä 

rikastuttavan yhteisöllisyyden tarjoaminen hektisessä yhteiskunnassa. 

Kansalaisyhteiskunnan toimijoina aktiiviset kansalaiset kaipaavat kansalaisyhteiskunnan 

tuovan heidän elämäänsä lisää syvyyttä, rikastuttavan heidän elämäänsä ja tuovan siihen 
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lisää ulottuvuuksia. (Harju 2010, 54.) 

Suomalaisten poliittinen osallistuminen on ollut murroksessa viime vuosikymmenet ja 

esimerkiksi kansalaisten äänestysaktiivisuus ja säännöllinen osallistuminen 

puoluetoimintaan on ollut laskussa aina 1960-luvulta lähtien. Puolueiden sanotaan 

ajautuneen yhä kauemmas tavallisten ihmisten elämästä. Usein ajatellaan, että 

kansalaisten kiinnostus politiikkaan ja puolueisiin osallistuminen on laskenut, koska he 

eivät koe sitä enää vaikuttavana yhteiskunnallisen osallistumisen kanavana. Internetissä 

tapahtuva yhteiskunnallinen osallistuminen sen sijaan mahdollistaa kansalaisille 

osallistumiskanavia, kansalaisten ja hallinnon välistä sähköistä vuorovaikutusta sekä 

kansalaisten keskinäistä sähköistä yhteydenpitoa. (Pessala 2008, 4—5.) 

 

Kansalaisyhteiskunta on toimintakenttä, jossa kansalaiset ja kansalaisryhmät toimivat 

vapaaehtoisesti ja julkisesti yhteisten päämääriensä pohjalta (Konttinen, Ruuskanen & 

Siisiäinen 2010, 20). Kansalaisvaikuttamisen ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan 

osallistumisen muutoksesta on hyvä esimerkki vuoden 2012 presidentinvaalit. Vihreiden 

Pekka Haaviston saama kannatus oli poikkeuksellista ja yllättävää poliittisten valta-

asetelmien näkökulmasta. Erityisesti Haaviston ja Niinistön toisen kierroksen 

vaalikampanjointi jäi monien mieleen historiallisesti erityisenä tapahtumana 

kansalaisyhteiskunnassa. Kansalaisten tapa ja innostus edistää oman ehdokkaansa 

kannatusta oli hyvin poikkeavaa perinteiseen suomalaiseen poliittiseen keskusteluun 

verrattuna. Kansalaiset mainostivat ja kannattivat omaa ehdokastaan avoimesti ja 

julkisesti, mikä ei ole suomalaiseen poliittiseen keskusteluun aiemmin kuulunut. Areenana 

oman ehdokkaan kannattamiselle toimi voimakkaasti sosiaalinen media ja etenkin 

Facebook ja Twitter. Perinteisessäkin mediassa uutisoitiin varsin kattavasti etenkin 

Facebook-tykkäämisten määriä. Vaikka nettiklikkauksesta onkin vielä pitkä matka 

äänestyskoppiin, osoitti sosiaalinen media tämän presidentinvaalikampanjan myötä 

vahvuutensa myös yhteiskunnallisessa poliittisessa keskustelussa. Nykyajan 
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vaalikampanjointiin kuuluu se, että sosiaalisessa mediassa tunnetuksi noussut ehdokas voi 

edetä vaalitaistossa vastoin perinteisen median ennustuksia ja odotuksia. (Tilli 2012, 72—

81.) 

 

Sosiaalisen median vahvuus politiikassa herätti paljon keskustelua myös viimeisimpien 

Yhdysvaltain presidentinvaalien yhteydessä.  Yhdysvaltain presidentinvaalien 2012 

kampanja-asiantuntijoiden mukaan sosiaalinen media ratkaisi presidentti Barack Obaman 

voiton. Etenkin Twitter nousi näissä vaaleissa ratkaisevaan rooliin. Asiantuntijoiden 

mukaan nykyaikana ehdokkaiden täytyy laatia aggressiivinen sosiaalisen median strategia, 

mikäli he haluavat voittaa. (ks. esimerkiksi 

http://www.reuters.com/article/2012/11/07/net-us-usa-campaign-social-

idUSBRE8A60W320121107) 

 

Suomessa sen sijaan syksyn 2012 kuntavaalit nostattivat jälleen voimakkaasti keskustelua 

äänestysaktiivisuuden tilasta. Kuntavaaleissa kansalaisten äänestysprosentti koko maassa 

jäi vain 58,2 prosenttiin. Pääministeri Jyrki Katainen kommentoi vaalipäivän jälkeen 

kuntavaalien äänestysprosenttia katastrofaaliseksi.  Erityisesti peräänkuulutettiin jälleen 

vastuullista kansalaisuutta. (http://www.hs.fi/politiikka/Katainen +%C3%84%C3% 

A4nestysprosentti+ oli+katastrofaalinen/a1305611113733, luettu 31.10 2012.) Yhtä lailla 

äänestysprosentin huolestuttava alhaisuus on herättänyt keskustelua useilla muilla 

areenoilla ja äänestysaktiivisuuden nostamiseksi tulevaisuudessa on pohdittu erilaisia 

ratkaisuja. Esimerkiksi MTV3:n 45 minuuttia -ohjelmassa keskusteltiin keskiviikkona 31. 10 

2012 sitä, voisivatko sosiaalinen media ja verkko olla ratkaisuna nuorten aktivoimiseksi.  

Nuorista 18—30 -vuotiaista kansalaisista vain murto-osa 20 % käytti äänioikeuttaan. Miksi 

näin oli, on yksi polttavimmista yhteiskunnallisista kysymyksistä. Onko niin, että nuoret 

eivät usko perinteisen vaalijärjestelmän toimivuuteen? 

 

 

http://www.reuters.com/article/2012/11/07/net-us-usa-campaign-social-idUSBRE8A60W320121107
http://www.reuters.com/article/2012/11/07/net-us-usa-campaign-social-idUSBRE8A60W320121107
http://www.hs.fi/politiikka/Katainen%20+%C3%84%C3%25%20A4nestysprosentti+%20oli+katastrofaalinen/a1305611113733
http://www.hs.fi/politiikka/Katainen%20+%C3%84%C3%25%20A4nestysprosentti+%20oli+katastrofaalinen/a1305611113733
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Sosiaalisen median asema kansalaisyhteiskunnassa on voimistunut viimeisien vuosien 

aikana. Sen sovellukset ovat muodostuneet kansalaisille keskustelun ja kokoontumisen 

areenaksi siinä missä torit aiemmin.  Sosiaalisessa mediassa ihmiset suosittelevat ja 

jakavat asioita keskenään. Toiminta sinällään ei ole sen ihmeellisempää, kuin kahvilla 

käynti ystävän kanssa. Järjestön toiminnassa sosiaalinen media mahdollistaa tunnetuksi ja 

suosituksi tulemisen järjestön omalla agendalla kansalaisten keskuudessa.  Sosiaalisen 

median käyttäminen järjestön arjessa lähtee liikkeelle toimivista ja laadukkaista 

peruspalveluista verkossa. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi verkkosivut, sähköposti, 

verkkolehdet, sähköiset tiedotteet, keskustelufoorumit ja blogit. Tehokkaasti käytettynä 

järjestön verkkotoiminnat ovat linkitettyinä yhden sivuston alle, esimerkiksi Facebook-

profiiliin tai kotisivuille. (Seppälä 2011, 9—11.) Kansalaisyhteiskunnan ilmiönä sosiaalinen 

media on muodostunut pysyväksi osaksi myös järjestötoimintaa. 

 

2.1 Sosiaalinen media kansalaisyhteiskunnan ilmiönä 
 
Kansalaisyhteiskunnalla tarkoitetaan kansalaistoiminnasta muodostuvaa yhteiskuntaa. 

Kansalaisyhteiskunta on ollut sekä käsitteenä että ilmiönä olemassa antiikin ajoista aina 

nykypäivään asti. Kansalaisyhteiskunta toimii yksityisen, julkisen ja neljännen sektorin 

välimaastossa ja siihen kuuluvat Suomessa vapaamuotoinen kansalaistoiminta, 

järjestötoiminta, ammattiyhdistystoiminta, puoluetoiminta, uskonnollisten yhteisöjen 

toiminta, uusosuuskunnat, säätiöt, vapaa sivistystyö ja sosiaalinen media. Suomalaiset 

kansalaisyhteiskunnan ilmiöt syntyivät sosiaalista mediaa lukuun ottamatta 1800-luvulla 

sivistyksen yleistymisen, elintason kohoamisen ja kansallisen heräämisen myötä. 

Kansalaisyhteiskunnan erottaa muista sektoreista se, että sillä on erilaiset arvot, 

päämäärät ja logiikka sekä tapa toimia ja organisoitua. Kansalaisyhteiskuntaa luonnehtivat 

mm. kansalaisten omaehtoisuus ja aktiivisuus, jäsenyys ja toimijuus, yleishyödyllisyys, 

vapaaehtoisuus, joustavuus, yhteisöllisyys ja eettisyys. Kaiken keskustana on ihminen 

haluineen, toiveineen, ihanteineen ja pyrkimyksineen. Kansalaisyhteiskunnassa 
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kansalaiset järjestävät toimintaa ja palveluja itselleen ja muille ja heidän aktiivisuutensa 

kumpuaa halusta osallistua ja toimia. (Harju 2010, 7-14.) 

 

Perinteisesti yhteiskunta on jaoteltu sektoreihin. Ensimmäisen sektorin piiriin kuuluvat 

markkinat ja yrityselämä, toisen sektorin muodostavat valtio ja julkinen sektori ja 

kolmanteen sektoriin kuuluvat kansalaisjärjestöt ja vapaaehtoinen kansalaistoiminta. 

Neljäs sektori muodostuu ihmisten yksityiselämästä ja perheestä. Erilaiset talkoohenkiset 

kansalaisvaikuttamisen muodot ovat viime vuosikymmenen aikana jälleen voimistaneet 

asemaansa ja asettaneet jyrkän jaottelun sektoreittain haastavaksi. Nämä yksityisten 

ihmisten ajamat ja alulle laittamat hankkeet eivät varsinaisesti kuulu yhdenkään sektorin 

piiriin. (Konttinen, http://kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/kolmas-sektori, luettu 1.9 

2012.) 

 

Verkko ja sosiaalinen media ovat tulleet pysyväksi osaksi kansalaisyhteiskuntaa. Häyhtiön 

(2010, 7) mukaan kansalaislähtöisellä verkkopolitiikalla tarkoitetaan kansalaisten 

omaehtoista poliittista toimintaa digitaalisessa ympäristössä. Verkon käsitteen hän näkee 

tarkoittavan internetiä kokonaisuudessaan, sisältäen näkemyksen globaalista informaatio- 

ja kommunikaatioteknologian ilmiöstä. Moderneissa tietoyhteiskunnissa ollaan arvioiden 

mukaan saavuttamassa sitä pistettä, kun verkkoviestinnälliset ratkaisut ovat 

syrjäyttämässä perinteiset viestintämuodot. Verkkoviestintä ja verkko ovat läsnä ihmisten 

elämässä muokaten heidän käyttämiään vuorovaikutuksen ja kommunikaation tapoja. 

Sosiaalinen media on mahdollistanut reaaliaikaisen ja nopean kommunikoinnin niin 

kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla, mutta vielä verkon ja sosiaalisen median 

tarjoamia mahdollisuuksia ei pystytä kokonaisuudessaan hyödyntämään 

kansalaisyhteiskunnassa.  

 

http://kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/kolmas-sektori
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Sosiaalisen median käsitteellä viitataan median ja Internetin kehitysvaiheeseen, jossa 

sisällöntuotanto on hajautunut ja käyttäjät ovat yhä enemmän vastuussa 

sisällöntuottamisesta. Samasta ilmiöstä on puhuttu myös nimillä web 2.0, vertaismedia, 

vertaisverkko, sosiaalinen web, osallisuusmedia jne. Näyttää kuitenkin siltä, että 

sosiaalinen media -nimitys on vakiintunut kielenkäyttöön. Sosiaalisen median ytimessä on 

käyttäjien tuottama sisältö (user-generated content). Käyttäjät paitsi luovat sisältöä itse, 

myös lainaavat sitä muualta, välittävät linkkejä tai muuta sisältöä ja kommentoivat 

muiden tuotoksia. Sisällöntuottamisen lisäksi sosiaaliselle medialle ominaista on 

verkostomainen ja paikoin myös yhteisöllinen toiminta. (Ks. esimerkiksi Matikainen 2012, 

135 ja Lietsala & Sirkkunen 2008, 13.) 

Sosiaalista mediaa on jäsennetty ja kuvattu usealla eri mallilla. Erään mallin mukaan 

sosiaalisen median käsitettä kuvataan jakamalla se kuuteen eri genreen: 

- Sisällön luominen ja julkaiseminen. Esimerkkeinä blogit, podcasting ja wikit. 

- Sisällön jakaminen. Esim. videoiden (mm. Youtube & Vimeo), kuvien (mm. Flickr) ja 

kirjanmerkkien (del.icio.us) jakaminen. 

- Verkostoitumis- ja yhteisöpalvelut. Mm. Facebook, LinkedIn, IRC-Galleria, MySpace. 

- Yhteistuotanto: Wikipedia, StarWreck. 

- Virtuaalimaailmat: Second Life, Habbo. 

- Liitännäiset, joissa palvelua hyödynnetään toisessa palvelussa. Esim. Slide, Googlemaps. 

(Lietsala & Sirkkunen, 2008, 13-14.) 

 

Sosiaalinen media on käsitteenä hyvin laaja ja kutakin genreä voidaan pitää itsenäisenä 

tutkimuskohteena. Yhteisenä piirteenä on kuitenkin se, että käyttäjät ovat aktiivisia 

sisällöntuottajia ja he tuottavat sisältöä annetun alustan tai palvelun puitteissa. Näin 

määriteltynä myös verkkokeskustelut täyttäisivät sosiaalisen median määritelmän ja näin 

ollen myös niitä voidaan pitää yhteensä sosiaalisen median muotona. (Matikainen 2012, 

136.) Sosiaalinen media tarjoaa järjestöille ja yrityksille mahdollisuuden hyödyntää 
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crowdsourcingia ja outsourcingia toiminnassaan.  

 

Outsourcing-termi tarkoittaa sitä, että useat tehtävät voidaan ulkoistaa käyttäjille. 

Crowdsourcing-termillä viitataan siihen, kun yritys tai järjestö ulkoistaa työn, jonka 

työntekijä useimmiten tekisi, määrittämättömälle joukolle ihmisiä esimerkiksi avoimen 

kutsun kautta Internetissä. Tämä ryhmä saa erittäin vähän tai ei ollenkaan palkkaa 

työstään. Ilmiö ei rajoitu pelkästään Internettiin, vaan monet aikaisemmin työntekijän 

suorittamat työtehtävät on ulkoistettu tavalliselle kansalaiselle. Esimerkiksi 

pikaruokaravintolassa viet itse tarjottimesi pois ja junamatkustajana ostat ja tulostat itse 

oman matkalippusi.  (Scholz 2008.) 

 

Sosiaalista mediaa on kutsuttu myös yhteisölliseksi mediaksi. Esimerkiksi Kotimaisten 

Kielten Tutkimuskeskus suosittelee yhteisöllinen media -termiä sosiaalinen-sanan 

monitulkintaisuuden vuoksi. Perusteena on myös se, että yhteisöllinen media -nimitys 

avaisi käsitteen sisällön asiaan tuntemattomalle paremmin. Joidenkin näkemysten 

mukaan termi yhteisöllinen media ei kuitenkaan kuvaa kaikkea sosiaalisen median 

toimintaa, sillä sosiaalisen median käyttö ei välttämättä ole yhteisöllistä.  (TSK 2010, 14.)  

 

Yhteisön voidaan ajatella kansalaistoiminnassa olevan järjestöorganisaation elävä ja 

muuttuva osa. Yhteisöllisyyden perustana oleva yhteisö voi muodostua tietyn paikan, 

tietyn ihmisyhteisön tai tietyn ihmisiä yhdistävän tekijän ympärille.  Yhteisöllisyyden 

perustan luo ihmisen perustavanlaatuinen tarve kuulua osaksi jotakin yhteisöä. 

Yhteisöllisyyden vahvistuminen yhteiskunnassa perustuu ihmisten voimistuneeseen 

tarpeeseen puolustaa omaa elinympäristöään. Yhteiskunnassa vastakkain ovat 

perustavanlaatuiset arvot, kuten inhimillinen ja sosiaalinen pääoma ja taloudellinen 
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pääoma. Yhteisöllisyyden paluusta on keskusteltu viime vuosina voimakkaasti. Keskustelua 

on värittänyt ajatus siitä, että yhteisöllisyys olisi kadonnut välillä jonnekin. Yhteisöllisyys ei 

ole uusi asia, vaan se on ja on aina ollut erottamaton osa ihmisen historiaa ja elämää. 

Itsessään se on ikiaikaisen vanha ja pysyvä asia, mutta ilmenee yhteiskunnassa aina uusilla 

ja yllättävillä muodoilla. Esimerkiksi Internetiin ja sosiaaliseen mediaan liittyen on paljon 

puhuttu yhteisöllisyyden paluusta. (Mäkelä 2005, 12—13.) 

 

Vaikka yhteistyön ja verkostoitumisen merkitys työelämässä tunnustetaan, on siitä vielä 

suhteellisen vähän tutkimustietoa saatavilla. Yksi mielenkiintoinen kysymys on se 

millainen rooli teknologiavälitteisellä vuorovaikutuksella on yhteistyössä? 

Teknologiavälitteisellä vuorovaikutuksella tarkoitetaan vuorovaikutusta kahden tai 

useamman ihmisen välillä tapahtuen yleensä digitaalisen viestintävälineen (esimerkiksi 

Facebook, Skype) avulla. Se, mikä erottaa vuorovaikutusprosessin perinteisestä 

viestinnästä, on nonverbaalin viestinnän puuttuminen. Alun perin ajateltiin, että 

sanattoman viestinnän puuttuminen heikentäisi vaativien tehtävien suorittamista 

teknologiavälitteisesti. Sittemmin tekniikan kehittyminen visuaalisemmaksi ja uudemmat 

tutkimukset ovat osoittaneet, että nonverbaalin viestinnän rajoittuneisuus voi itse asiassa 

edesauttaa fokuksen pysymistä pääasiallisessa työtehtävässä. (Aira 2012, 23—24.) 

 

Perinteisesti toimivan kansalaisjärjestön toimintatavat ja nyky-yhteiskunnan muuttunut 

kansalaisvaikuttamisen ympäristö eivät enää välttämättä kohtaa toisiaan toivotulla tavalla. 

Erilaisten virtuaalipohjaisten palveluiden ja toimintojen lisääntyessä kansalaisten arjessa 

vaaditaan myös kansalaisjärjestöiltä kykyä ja halua mukautua muuttuneeseen 

toimintaympäristöön. Kansalaisjärjestöille muutoksen voi nähdä olevan oppimisen ja 

koulutuksen paikka. Tämä on tärkeää senkin vuoksi, että kansalaisjärjestöillä on 

merkittävä rooli kansalaisten aktivoimisessa vaikuttamiseen. Yhtä lailla 

kansalaisjärjestöjen aseman voimistumisen kansalaisyhteiskunnassa nähdään kertovan 
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yhteisöllisyyden vahvistumisesta. Kansalaisjärjestöjen voimistuessa sosiaalinen pääoma 

kasvaa ja ihmiset aktivoituvat kansalaisvaikuttamiseen. (Hautamäki, Lehtonen, Sihvola, 

Tuomi, Vaaranen & Veijola 2005, 7—9.)  

 

Monet asiantuntijat  uskovat, että sosiaalinen media voisi tarjota paljon mahdollisuuksia 

demokratian, tasa-arvon ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja parantamiseksi. Aitomurto, 

Heikko ja Kilpinen (2011, 12) maalailevat pamfletissaan näkymiä uudesta kultakaudesta, 

jolloin sosiaalisen median käyttö kukoistaa: ”Avoimuuden, jakamisen, kannustamisen ja 

onnistumisen kulttuuri nivoutuu verkostoja pitkin… Uusi kansalaisuus syntyy.” 

 

Porvarilliskansallisen yhteiskunnan synnystä lähtien kansalaisliikkeillä on ollut merkittävä 

asema suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomalaisen kansalaisyhteiskunnan syntykausi 

sijoittuu 1800-luvun loppuvuosikymmeniin. Kansalaisliikkeiden on sanottu luoneen 

suomalaisen kansakunnan. Nämä 1800-luvun lopun kansallisliikkeet loivat perustan 

neliportaiselle organisaatiomallille, jota sosiaaliset liikkeet noudattivat aina 1990-luvulle 

saakka. Organisaatiomallin muodostivat kyläosasto, kunnallisjärjestö, piirijärjestö ja 

valtakunnallinen keskusliitto.  1990-luvun lama nosti yhteiskunnalliseen keskusteluun 

kolmannen sektorin aseman yhteiskunnassa. Kansalaisyhteiskunnasta ja sen osana 

kolmannesta sektorista haluttiin saada sosiaalinen tuki yhteiskunnalle. Kolmannesta 

sektorista tahdottiin saada valtion ja julkisen sektorin yhteistyökumppani työllisyyden ja 

hyvinvointipalveluiden hoitamiseen. (Konttinen, Ruuskanen & Siisiäinen 2010, 27.) 

 

Kansalaisjärjestöt asemoituvat kansalaisyhteiskunnan kentällä kolmanteen sektoriin. 

Tapausorganisaatiomme edustaa valtakunnallista kansalaisjärjestöä, jonka toiminta on 

monipuolista ja maantieteellisesti laajalle alueelle jakautunutta. Verrattuna osittain 

neljännen sektorin piiriin kuuluviksi luettaviin yksityisten ihmisten organisoimiin 

yhteiskunnallisiin liikkeisiin, kansalaisjärjestöjen toiminta on usein ammattimaisempaa ja 
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toiminnan tuloksena on kehittynyt pysyviä instituutioita. Yhteiskunnallisella kentällä 

kansalaisjärjestöihin kuuluvat erilaiset vapaaehtois- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, erilaiset 

säätiöt ja ammattimaisesti toimivat järjestöt, kuten esimerkiksi tapausorganisaatiomme 

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Kansalaisjärjestöjä on luonnehdittu esimerkiksi 

arvovetoisiksi organisaatioiksi, joiden toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Ne voidaan 

määritellä yhteiskunnallisiksi yksiköiksi, joilla on sidottu yhteiskunnallinen rooli ja joiden 

toiminnalla on määritelty tarkoitus. Kansalaisjärjestöt poikkeavat siten esimerkiksi valtion 

organsaatioista ja uskonnollisista organisaatioista siinä, että toimintaa ohjaa kansalaisten 

vapaaehtoisuuteen ja haluun perustuva toiminta. (Kaldor 2006, 121.) 

 

Habermasin (86, 14-16) mukaan kansalaisyhteiskunta edustaa elämysmaailmaa, jossa 

rakennetaan yhteisyyttä kielen ja kommunikoinnin kautta. Julkinen ja yksityinen sektori 

puolestaan edustavat systeemimaailmaa, jossa vallitsee strateginen laskelmoiva logiikka. 

Perinteisesti on ajateltu, että demokratia vaatii toimiakseen ja toteutuakseen aktiivisen 

kansalaisyhteiskunnan. Äänestysaktiivisuus vaaleissa on laskenut ja kansalaisten yleinen 

tietämys ja mielenkiinto politiikkaa kohtaan vähentynyt. Tämän tulkitaan usein kertovan 

siitä, että yhteiskunnallisen vaikuttamisen taso ja kiinnostavuus on heikentynyt. Kuitenkin 

esimerkiksi Lappalaisen (ks. esimerkiksi 2011, 2-3) mukaan äänestyskäyttäytymisen 

muuttuminen heikommin ennustettavaksi ja satunnaisemmaksi osoittaa 

kansalaisyhteiskunnan voimistuneen. Kansalaisyhteiskunnan voi siten nähdä muodostuvan 

kansalaisten omaehtoisesta ja vapaamuotoisesta toiminnasta yhteiskunnan eri 

foorumeilla.  Kansalaisyhteiskunnan muodostavat näin ollen aktiiviset kansalaiset. 

Kansalaisyhteiskunnan säilymisen ja toimimisen edellytyksenä ovat juuri 

kansalaisvaikuttajat eli yksilöt. Kansalaisvaikuttaminen lähtee usein yksilötasolta, mutta 

toiminnan seuraukset voivat olla merkittäviä sekä koko yhteiskunnan tasolla että 

globaalisti. (Ahvenisto & Mäki 2006, 7—12, Kettunen 2006, 13.) 
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Verkon ja sosiaalisen median mahdollisuuksia järjestöjen kansalaistoiminnalle tutkittaessa 

on todettu sen käytön olevan helppoa, edullista ja nopeaa sekä ajasta ja paikasta 

riippumatonta. Lisäksi sitä on kuvattu yhteisöllisyyttä voimistavaksi, hallintokäytäntöjä 

helpottavaksi ja joukkoälyn muodostumista lisääväksi. Sen on myös arveltu madaltavan 

kynnystä osallistua. (Stranius & Laaksonen 2010, 35—39.) Tutkimuksessamme ensisijaisen 

mielenkiinnon kohteena on sosiaalinen media osana kansalaisjärjestön toimintaa vuonna 

2015. Kuinka järjestön tulisi käyttää sosiaalista mediaa, jotta toiminta siellä olisi 

tuloksellista? Ja kuinka löytää järjestölle tarvittava osaaminen? 

Perinteisesti on ollut median tehtävä välittää informaatiota ja jakaa ja säädellä 

mediasisältöä kansalaisille hallitusti. Kansalaiset ovat perinteisen jaottelun mukaisesti 

viestin ja informaation vastaanottajia ja kuluttajia, eivät aktiivisia yhteistyökumppaneita 

tai sisällöntuottajia. Sosiaalinen media uutena mediana on muuttanut vuosikymmeniä 

vallinnutta hierarkkista asetelmaa, sillä jokainen kansalainen voi sosiaalisen median myötä 

olla sisällöntuottaja. Sosiaalisen median aseman vahvistuminen mediakentällä on osaltaan 

horjuttanut mediayhtiöiden valtaa tiedonjakajina ja välittäjinä. Mediamaailman 

konvergenssi tulee siten yhden tulkinnan mukaan ymmärtää samalla käyttäjälähtöisen (a 

bottom-up consumer-diven process) ja mediayritysjohtoisen (a top-down corporative-

driven process) tiedon jakamisen ja tuottamisen väliseksi kilpailuksi, jonka osaksi 

molemmat tiedonvälityksen ja jakamisen muodot olennaisesti kuuluvat. Outsourcing- ja 

Crowdsourcing-termeillä viitataan työn yhteistuottamiseen verkossa yhdessä käyttäjien 

kanssa. Erityisesti outsourcing-termiä käytetään kuvaamaan jaetun asiantuntijuuden 

ideologiaa mukailevaa sisällön yhteistuottamista verkossa, jolloin myös käyttäjät pääsevät 

aktiivisesti itse muokkaamaan ja tuottamaan sisältöä. (Jenkins & Deuze 2008, 5—7.) 

Työssämme lähdemme siitä olettamuksesta, että sosiaalinen media voi tarjota 

kansalaisjärjestölle paljon välineitä, joiden avulla vaikuttamismahdollisuuksia ja aidon 

kansalaisyhteiskunnan edellytyksiä voidaan parantaa ja lisätä. Valitsimme 

haastateltaviksemme asiantuntijoita, joilla on laaja näkemys ja osaaminen 
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kansalaisvaikuttamisen ja sosiaalisen median tulevaisuudesta. Näin katsoimme saavamme 

lisää ymmärrystä siitä, miten sosiaalinen media on muuttanut kansalaisvaikuttamista ja 

miten kansalaisjärjestössä voitaisiin edistää kansalaisvaikuttamista sosiaalisen median 

avulla lähitulevaisuudessa.  

2.2 Kansalaisvaikuttaminen verkon avulla 

 

Poliittisen hallinnon saralla yksi uusimmista hallinnoinnin muodoista on osallistava 

hallintokulttuuri, jonka tavoitteena on kehittää ja järkeistää kansalaisten poliittisen 

vaikuttamisen kanavia julkishallinnon tavoitteisiin soveltuviksi. Kansalaisyhteiskunnan ja 

perinteisen edustuksellisen demokratian ideologiat yhdistävänä tekijänä voidaan pitää 

osallistuvaa demokratiaa. Osallistuvan demokratian ideaalin lähtökohtana on ajatus 

poliittisten päätöksentekoprosessien avaamisesta laajoille kansanryhmille ja kansalaisten 

näkeminen aktiivisina osallistujina ja vaikuttajina. Puhuttaessa osallistuvasta 

demokratiasta valtiota ja kansalaisyhteiskuntaa ei haluta erottaa toisistaan. Kansalaisia ei 

nähdä kuuliaisina alamaisina, vaan aktiivisina vaikuttajina ja päätöksentekijöinä. (Häyhtiö 

2010, 39—41.) Kansalaisyhteiskunnassa vaikuttamisen ja osallistumisen muuttuessa 

kansalaiset haluavat vaikuttaa aktiivisesti asioihin, kun heille vain tarjotaan siihen 

mahdollisuus. Esimerkiksi Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisjärjestöt järjestävät 

vuosittain vietettävän kehitysvammaisten viikon aikana erilaisia tapahtumia ja 

vaikuttamiskampanjoita. Kehitysvammaisten Tukiliitto tarjoaa jäsenyhdistyksilleen ympäri 

Suomen materiaaleja ja apurahoja, mutta yhdistykset suunnittelevat ja toteuttavat viikon 

ohjelman omaehtoisesti ja itsenäisesti. 

 

Matti Vanhasen ensimmäinen hallitus kirjasi hallitusohjelmaan Kansalaisvaikuttamisen 

politiikkaohjelman.  Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman keskeisinä tavoitteina on 

edistää aktiivista kansalaisuutta, kansalaisyhteiskunnan toimintaa, kansalaisten 

yhteiskunnallista vaikuttamista ja edustuksellisen demokratian toimivuutta. 
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Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma kirjattiin hallitusohjelmaan, koska Suomessa ja 

muutenkin Pohjoismaissa yhteiskunnallisen osallistumisen tason laskeminen koettiin 

huolestuttavaksi. Pohjoismaihin verrattuna osallistuminen humanitaarisiin, urheilu-, 

kuluttaja-, ympäristö-, sekä nuoriso-, eläkeläis-, ja naisjärjestöihin on Suomessa keskiarvoa 

heikompi. Samanaikaisesti viimeisen 20 vuoden aikana kansalaisten äänestysaktiivisuus 

eduskunta- ja kunnallisvaaleissa sekä puoluetoimintaan osallistuminen ovat heikentyneet. 

(Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1/2005, 55—62.)  

 

Vuonna 2004 käynnistyneen European Social Survey -hankkeen kautta on saatu kerättyä 

luotettavaa tietoa esimerkiksi Suomen kansalaisten politiikkasuhteista. Suomessa 

osallistuminen järjestö- ja yhdistystoimintaan on verrattain alhaista suhteessa muihin 

Pohjoismaihin. Pohjoismaat yleensä ottaen sen sijaan ovat aktiivisempia osallistujia 

järjestötoimintaan kuin muut ESS-maat keskimäärin. Suomessa ollaan erityisen aktiivisia 

muihin Pohjoismaihin verrattuna osallistumaan seurakuntien ja uskonnollisten järjestöjen 

toimintaan. (Oikeusministeriön julkaisu 2005, 1, 40.) 

 

Vuoden 2005 Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmassa kansalaisyhteiskunnan 

tavoitetilaksi asetettiin osallistuva, keskusteleva, monimuotoinen ja ihmisten tarpeet ja 

toiveet herkästi tunnistava kansalaisyhteiskunta. Kansalaisyhteiskunnan elinvoimaisuuden 

ja vaikuttavuuden toivotaan kasvavan. Kansalaisyhteiskunnan voimistumisen osana 

edustuksellista demokraattista yhteiskuntaa nähdään mahdollistavan kansalaisten 

osallistumisen, toiminnan kanavoitumisen ja vaikuttamisen monipuolisemmin. Voimakasta 

ja elinvoimaista kansalaisyhteiskuntaa ei siten nähdä uhkana ja riskinä edustuksellisen 

demokratian toiminnalle, vaan sen tukena ja voimavarana. (Valtioneuvoston kanslian 

julkaisusarja 1/2005, 58-62.) 
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Hallitusohjelmaan on linjattu, että äänestysaktiivisuutta ja kansalaisvaikuttamista 

kehitetään tulevaisuudessa kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman, demokratian 

edistämistä koskevan periaatepäätöksen ja valmistelevan demokratiapoliittisen selonteon 

pohjalta. Oikeusministeriö on aloittanut valmistelemaan Suomen ensimmäistä 

demokratiaselontekoa keväällä 2012 ja jatkossa sellainen on tarkoitus toteuttaa aina 

kymmenen vuoden välein.  Selonteon tarkoituksena on edistää demokratian toteutumista 

ja sitoutumista demokratiapolitiikan toimeenpanoon kaikilla tasoilla, joihin 

(http://www.om.fi/Etusivu/Valmisteilla/Kehittamishankkeita/1302673654468,luettu. 

22.10 2012.) 

Kansalaisyhteiskunnan olemassaolon ja säilymisen perustana on omaehtoinen ja 

aktiivinen kansalaistoiminta ja vaikuttaminen. Kansalaisvaikuttamista on toiminta, jolla 

kansalaiset pyrkivät muuttamaan tai säilyttämään yhteiskunnassa olemassa olevia asioita. 

Lähtökohtana toiminnassa on kansalaisten halu toimia ja vaikuttaa. Kansalaisvaikuttamista 

ovat mm. arjen valinnat, julkiseen päätöksentekoprosessiin osallistuminen, ryhmäksi 

järjestäytyminen ja julkiseen keskusteluun osallistuminen (ks. esimerkiksi 

www.kansanvalta.fi, luettu 1.6 2012.) Esimerkiksi tapausorganisaatiomme 

Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenjärjestöt toimivat hyvin aktiivisesti ja 

käytännönläheisesti omalla paikkakunnallaan pyrkien vaikuttamaan kehitysvammaisia 

ihmisiä koskeviin epäkohtiin. Tähän vaikuttamistoimintaan sosiaalinen media on oiva 

työväline. 

 

Internetin käytön yleistymisen myötä tietoyhteiskunnassa on laajemminkin noussut 

pinnalle kysymys siitä, miten verkon tarjoamat mahdollisuudet kansalaisvaikuttamiseen 

saataisiin tehokkaasti ja turvallisesti hyödynnettyä. Osallistavassa hallintokulttuurissa 

pyritään aktivoimaan kansalaisten osallistumista ja estämään kansalaisten vieraantumista 

edustuksellisesta demokratiasta. Erääksi ratkaisuksi poliittiseen apatiaan on esitetty 

verkkodemokratiahankkeita, joiden avulla pyritään saamaan kansalaiset mukaan 

http://www.om.fi/Etusivu/Valmisteilla/Kehittamishankkeita/1302673654468,luettu
http://www.kansanvalta.fi/
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päätöksentekoon ja valmisteluun. (Ks. esimerkiksi Häyhtö 2010, 63.) 

 

eGovernment eli sähköinen hallinto tarkoittaa hallintoa, joka sisäisissä 

toimintaprosesseissa ja ulkoisten suhteiden hoitamisessa hyödyntää tieto- ja 

viestintäteknologiaa. eGovernment-termillä viitataan julkisyhteisöjen poliittis-

hallinnollisten toimintojen ja prosessien kokonaisuuteen, jossa hyödynnetään tieto- ja 

viestintäteknologiaa. Sillä tarkoitetaan siten hallinnollisia prosesseja, palvelujen 

järjestämistä, poliittista elämää ja demokratian toteuttamista koskevia ulottuvuuksia. 

Hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa hallinnossa, pyritään tehostamaan 

toimintatapoja ja prosesseja, uudistamaan rakenteita ja parantamaan palvelutuotannon 

laatua ja tuottavuutta.  (Anttiroiko 2002, 

http://www.uta.fi/laitokset/ISI/julkaisut/eGovernment-raportti_1-2002.html#Luku1.) 

 

e-democracy on merkittävä eGovernment-termin alakäsite. E-democracy-termillä 

tarkoitetaan laajasti kansalaisten sähköistä linkittämistä demokraattisiin prosesseihin ja 

hallintoon. eDemocracy tai suomalaisittan e-demokratia voi tarkoittaa esimerkiksi vaalien 

ja äänestysten, päätöksentekoprosessien, osallistumisen ja vaikuttamisen sekä muiden 

demokratiakäytäntöjen hoitamista tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä. 

eParticipation eli eOsallistuminen on eDemokratian keskeinen osa-alue, jossa kansalaiset 

osallistuvat paitsi mielipiteen muodostamiseen, myös päätöksentekoprosessiin sähköisten 

kanavien kautta. eOsallistuminen voi olla paitsi puoluepoliittista osallistumista, myös 

osallistumista internetin mahdollistamilla erilaisilla osallistumismuodoilla. Verkko ja 

sosiaalinen media tarjoavat suoran osallistumisen muodon, johon ei tarvita edustajia. 

Kansalaisilla on mahdollisuus esiintuoda omia ajatuksiaan, mielipiteitä ja ehdotuksia ja 

näin vahvistaa ja täydentää edustuksellista demokratiaa. (ks. esimerkiksi Pessala 2008, 8.) 

http://www.uta.fi/laitokset/ISI/julkaisut/eGovernment-raportti_1-2002.html#Luku1
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Kuva: anttiroiko 2002, lisätty eParticipation-käsite Pessalan (2008) mallin mukaan 

( http://www.uta.fi/laitokset/ISI/julkaisut/eGovernment-raportti_1-2002.html#Luku1 ) 

Verkkodemokratiahankkeita kohtaan on esitetty myös kritiikkiä. Häyhtiö (2010, 63) 

toteaa, että usein verkkodemokratiahankkeissa tapahtuu ainoastaan kansalaisten 

mielipiteiden kuulemista ja keräämistä, julkisista asioista tiedottamista ja 

kansalaiskeskusteluja. Ei ole kuitenkaan varmuutta siitä, että kansalaistoimijoiden 

mielipiteillä olisi mitään todellista vaikutusta poliittisten prosessien sisältöihin ja 

lopputuloksiin. Kuulemalla kansalaisten mielipiteitä myös vaalien välisenä aikana pyritään 

vahvistamaan edustuksellisen järjestelmän hallinnan legimiteettiä (Häyhtiö 2010, 65). 

 

eParticipation
n 

http://www.uta.fi/laitokset/ISI/julkaisut/eGovernment-raportti_1-2002.html#Luku1
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Häyhtiö & Rinne (ks. esimerkiksi 2010, 102) ovat kirjoittaneet yksilöpohjaisesta 

kansalaisvalvonnasta ja pikkuveli valvoo -ilmiöstä, joka on vastakkainen George Orwellin 

”Isoveli valvoo”- ja Michael Foucaultin ”panopticon”-termeille. Orwell ja Foucault 

tarkoittavat käsitteillään valtioiden ja organisaatioiden keskitettyjä kontrollijärjestelmiä. 

Kansalaisvalvonta puolestaan tarkoittaa alhaalta päin suuntautuvaa valvontaa, jonka 

avulla ihmiset pyrkivät tekemään eliittien ja organisaatioiden toiminnasta vastuullisempaa 

ja tilivelvollisempaa. 

 

Mika Mannermaan (2008, 37-39) mukaan elämme akvaarioelämää ubiikkiyhteiskunnassa. 

Ihmisistä jää jälkiä ja tietoja joka paikkaan. Näitä tietoja halutaan seurata, pääosin hyvässä 

tarkoituksessa. Akvaarioelämää leimaa keskustelu yksityisyydensuojasta, jonka rikkomista 

perustellaan kansalaisten suojelemisella. Mannermaa korostaa, että valvonta toimii myös 

toisinpäin, sillä myös vallanpitäjät elävät akvaariossa. Teknologia mahdollistaa sen, että jos 

kansalaiset ovat valppaita ja kansalaisyhteiskunta on tarpeeksi voimakas ja 

oikeanluonteinen, ubiikkiyhteiskunnan valvonta on monisuuntaista. Viisaasti toteutettuna 

ubiikki tietoyhteiskunta edistää demokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa. 

 

Kansalaisvalvontaa harjoittavat erilaiset kansalaisjärjestöt, -verkostot, -organisaatiot ja 

yksittäiset ihmiset julkistavat ja jakavat erilaisia verkkoaineistoja, joiden toivovat 

vaikuttavan ihmisten mielipiteisiin ja julkiseen keskusteluun. Tällaisia aineistoja voivat olla 

esimerkiksi videot tai viranomaisdokumentit. (Häyhtiö & Rinne 2010, 106.) Suomessa 

etenkin eläinoikeusjärjestöt ovat olleet aktiivisia kansalaisvalvonnan harjoittamisessa. 

Kansainvälisenä, myös Suomessa paljon keskustelua herättäneenä, tahona mainittakoon 

Wikipedia. Kehitysvammaisten Tukiliitossa järjestettiin joulukuussa 2012 Luuta ja nahkaa –

kampanja, jossa radiomainoksia ja sosiaalista mediaa hyödyntäen kerättiin 

kehitysvammaisten ihmisten kokemia epäkohtia ja tuotiin niitä julkisuuteen. 
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Esimerkkinä pikkuveli valvoo –ilmiöstä voidaan nähdä myös lokakuussa 2012 sattunut 

tapahtumaketju, joka lähti liikkeelle bloggaaja ja tietokirjailija Katleena Kortesuon luettua 

Helsingin Sanomien toimittajan kirjoittaman artikkelin vainoharhaisuudesta työpaikalla. 

Hän alkoi epäsuomalaisten sanankäänteiden vuoksi epäillä oliko juttua varten sittenkään 

haastateltu esimerkiksi suomalaista 37-vuotiasta Timoa. Kortesuo kirjoitti epäilyksistään 

blogissaan ja hyvin pian hänen lukijansa olivat löytäneet ulkomaisilta keskustelupalstoilta 

todisteet siitä, että jutun esimerkkejä oli kopioitu eri lähteistä. Tapahtumaketju johti 

Helsingin Sanomien julkiseen anteeksipyyntöön ja osoittaa voimaa, joka tavallisten 

ihmisten kansalaisvalvonnalla saattaa olla.  (Ks. esimerkiksi Suomen Kuvalehti 43/2012, 

58.) 

Kansalaisvaikuttamisen ja -toiminnan muutoksista huolimatta kansalaisten 

sitoutuneisuuden vaikuttamiseen on nähty myös heikentyneen. Kansalaistoiminta on 

nykyisin lyhytjänteisempää ja kampanjakeskeisempää kuin aiemmin. Osaltaan tähän 

vaikuttaa se, että verkko vaikutuskanavana mahdollistaa nopean ja monimuotoisen 

osallistumisen juuri itseä kiinnostavaan toimintaan. Toiminta on enenevässä määrin 

siirtynyt perinteisestä järjestöorganisaatiomallista projektimaiseen ja dynaamiseen 

toimintaan ja kansalaiset haluavat osallistua toimintaan omien resurssiensa sallimassa 

määrin kevyesti. Ilmiöstä puhutaan myös nimellä kevytaktivismi. Perinteiset järjestön 

vaikutuskanavat toimivat edelleenkin usein toiminnan organisoivana ja liikkeelle panevana 

tahona. Erityisesti sosiaaliseen mediaan liittyen keskustellaan usein myös niin sanotun 

pseudovaikuttamisen yleistymisestä kansalaisyhteiskunnassa. Pseudovaikuttamisen 

ytimessä on kysymys siitä, kuinka vaikuttavia erilaiset Facebook-kampanjat ja 

mielenosoitukset todella ovat. Osallistujia ja tykkääjiä voi kerätä lyhyessä ajassa satoja tai 

jopa tuhansia, mutta onko toiminnalla todellista vaikuttavuutta sosiaalisen median 

ulkopuolella? Usein tällaiset kampanjat tarvitsevat vielä perinteisen median tuen ja 

näkyvyyden ollakseen aidosti, koko yhteiskunnallisella tasolla, vaikuttavia. (Stranius & 

Laaksonen 2011, 13—19.) 
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Näistä muutoksista huolimatta verkko on mahdollistanut nopeatempoisessa 

yhteiskunnassa kansalaisvaikuttamisen kanavan muodostumisen aktiivisille, mutta 

kiireisille kansalaisille. Sosiaalinen media on vakiinnuttanut paikkansa ihmisten elämässä ja 

sen käytön yleistymisen myötä perinteisten medioiden asema yhteiskunnallisen tiedon 

välittäjinä on osittain horjunut ja heikentynyt. Sosiaalinen media on kansalaisten 

keskeinen tiedonhaun, vuorovaikutuksen, kommunikaation ja jakamisen paikka, jossa 

osallistutaan kansalaiskeskusteluihin ja vaikutetaan kansalaisyhteiskunnan asioihin. Toki 

sosiaalisen median ja verkon myötä yleistyneisiin vaikutuskanaviin liittyy myös negatiivisia 

lieveilmiöitä, kuten vihakirjoittelua ja sitoutuneisuuden laskua. Koko yhteiskunnallinen 

vaikuttaminen on muutos- ja kehitystilassa, jonka tulevaisuutta kukaan ei osaa ennustaa. 

Sosiaalisen median mukanaan tuoma positiivinen puoli on ehdottomasti sen 

yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista edistävä toimintaperiaate. Yksinkertaisimmillaan 

ajateltuna sosiaalinen media on käyttäjiensä, verkostojensa luoma. (Harju 2010,  137—

140.) Tähän tutkimukseen innoituksena oli Kehitysvammaisten Tukiliiton halu lisätä 

ymmärrystä siitä, miten sosiaalisen median mahdollisuuksia kansalaisvaikuttamiseen voisi 

tehostaa sekä mitä ja miten järjestön tulisi oppia, jotta se voisi varautua lähitulevaisuuden 

muutoksiin sosiaalisen median kentällä.  

 

2.3 Verkostoituminen ja oppiminen kansalaisjärjestön arjessa 

 

Kansalaisjärjestöjen yksi keskeisimmistä tehtävistä on koota yhteen erilaisia ihmisiä 

edistämään ja ajamaan yhteisesti tärkeiksi koettujen asioiden toteutumista 

yhteiskunnassa. Monet kansalaisjärjestöt on perustettu vastaamaan yhteiskunnan 

kehityksen kansalaisille mukanaan tuomiin haasteisiin ja ongelmiin. Vaikka 

kansalaisyhteiskunnassa merkityksellisiä toiminnan motivaattoreita ovat kansalaisten 

individualistiset päämäärät ja tavoitteet, ei tule unohtaa yhteisiä päämääriä. Ilman yleisiä, 
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yhteistä hyvää ajavia päämääriä ei ole kansalaisyhteiskuntaa eikä hyvinvointivaltiota. 

Suomalaisessa yhteiskunnassa kansalaisjärjestöillä on ollut, ja on edelleen, merkittävä 

rooli osallisuuden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen pääoman rakentamisessa. (Iivonen 2005, 

81.) Kansalaisjärjestöt sijoittuvat yhteiskunnallisessa kontekstissa välittäjiksi ja 

sanansaattajiksi kansalaisten ja poliittisten päätöstentekoelinten välille. Tavoitteet 

molemmilla toimijoilla ovat yhtäläiset eli kansalaisten aktivoiminen ja kannustaminen 

yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Tapausorganisaatiomme 

Kehitysvammaisten Tukiliiton yhtenä tavoitteena on sosiaalisen median avulla 

mahdollistaa jäsenistölleen tehokas ja toimiva vaikuttamisen kanava esimerkiksi suhteessa 

yhteiskunnallisiin päättäjiin. 

 

Kehitysvammaisten Tukiliitto on perustettu reilut 50 vuotta sitten sen vuoksi, että 

kehitysvammaisiin ihmisiin kohdistui valtava määrä epäkohtia. Verkostoitumalla ja 

kokoamalla yhteen suuri määrä ihmisiä lähdettiin taistelemaan epäkohtia vastaan. 

Mittavat yhteiskunnalliset muutokset eivät tapahdu helposti ja niiden toteuttamiseen 

vaaditaan paljon työtä ja verkostoitumista eri toimijoiden kanssa. Sosiaalinen media on 

yksi kanava, jonka avulla voidaan verkostoitua niin jäsenistön kuin yhteiskunnallisten 

tahojenkin kanssa. Sosiaalisen median tehokas käyttö vaatii osaamista, jota järjestön 

täytyy hankkia tavalla tai toisella, sillä sosiaalinen media on tullut jäädäkseen.  

 

Verkostot ja verkostoituminen ovat aina kuuluneet osaksi ihmiskuntaa. Aikojen saatossa 

verkostot ovat muuttuneet ensin aivan pienistä kylistä heimoiksi ja heimoista 

kaupungeiksi ja edelleen suuriksi metropoleiksi. Nykypäivän teknologia mahdollistaa 

verkostoitumisen nopeasti ajasta ja paikasta riippumatta. Toisin sanoen verkostoitumisen 

tavat ovat muuttuneet aikojen saatossa, mutta sen merkitys ihmisille ja yhteisöille ei ole 

kadonnut. (Mustalahti 21.6 2012, Tiedon blogi.) 
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Verkosta on muodostunut viimeisen vuosikymmenen aikana merkittävä vaikuttamisen 

kanava kansalaisille. Verkon käytön yleistymisen myötä koko yhteiskunnassa siirrytään 

vähitellen hierarkkisista ja keskitetyistä toimintamalleista verkostomaisiin ja hajautettuihin 

toimintamalleihin. Verkon ja verkostojen kautta kansalaisvaikuttamisen voimistaessa 

asemaansa yhteiskunnassa on ajauduttu keskusteluun kansalaisten erilaisista valmiuksista 

toimia digitaalisessa yhteiskunnassa. Karkeasti kansalaiset jaotellaan digikansalaisiin ja 

digitulokkaisiin. Kansalaisvaikuttamisen näkökulmasta tarkasteltuna tämä tarkoittaa sitä, 

että digikansalaisilla ajatellaan olevan enemmän luonnollisia valmiuksia ja kykyä omaksua 

uusia toimintamalleja digivaikuttajina. (Stranius & Laaksonen 2011, 11.)  

 
Verkostoituminen kuvastaa tämän hetken yhteiskunnan työelämää. Kiireen ja hektisyyden 

kasvaessa asiantuntijatyössä keskeiseksi taidoksi ja toimintatavaksi on muodostunut 

verkostoituminen. Verkostomaiseen työskentelykulttuuriin kuuluu olennaisena osana 

virtuaaliset työympäristöt ja työtehtävien projektimainen toteutus. Verkostoitumisen 

käsite aiheuttaa usein väärinymmärryksiä ja sen ajatellaan tarkoittavan vain tietotekniikan 

ja Internetin kautta tapahtuvaa yhteistyötä virtuaalisesti. Verkostoituminen on kuitenkin 

huomattavasti laajempi toiminta- ja ajatustapa. Aidosti verkostoitunut organisaatio 

hyödyntää ja kehittää yhdessä oman verkostonsa kanssa toimintaansa tuottavammaksi, 

kannattavammaksi sekä ratkaisee esiintyvät ongelmatilanteet yhdessä. Verkostoituminen 

on siten parhaimmillaan ja aidoimmillaan monenkeskistä yhteistyötä, joka muodostuu 

erilaisista verkostoista, kuten neuvontaverkostot, luottamusverkostot ja 

kommunikointiverkostot.  (Helakorpi 2005, 2—6.) 

 

Sosiaalisen median asemaa koulutuksen kentällä jaetun asiantuntijuuden ja 

verkostoitumisen kehittäjänä on tutkittu viime vuosien aikana. Sosiaalisen median 

ajatellaan antavan tehokkaat välineet verkostoitumiseen ja yhteistyöhön. Nyky-

yhteiskunnassa verkostojen merkityksen arvellaan vain kasvavan ja myös oppilaitostasolla 
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verkostoitumisen merkitykseen jo opintojen aikana pyritään kiinnittämään lisääntyvästi 

huomiota. (ks. esimerkiksi http://sometek.fi/sosiaalisesta-mediasta-potkua-oppilaitosten-

ja-tyoelaman-yhteistyohon/.)  

 

Verkostoitumisnäkökulma kuuluu erottamattomasti tämän päivän organisaatioiden 

toimintaan ja sen edut ovat laajalti hyväksytyt. Toiminnan keskeisenä ajatuksena on 

keskittyä oman ydinosaamisalueen kehittämiseen ja parantamiseen. Parhaimmillaan 

toimiva verkostotoiminta voi edistää uusien innovaatioiden syntymistä toimijoiden 

yhdistäessä erilaista osaamistaan. (Valkokari, Hakanen, Airola 2007, 4.) 

Tapausorganisaatiossamme, Kehitysvammaisten Tukiliitossa, verkostoitumisen merkitys 

on huomattava, sillä kansalaisjärjestön toiminta on valtakunnallista ja etäisyydet 

paikallisyhdistyksien välillä ovat pitkiä. Tehokkaan verkostoitumisen kautta 

tapausorganisaatiossamme voitaisiin mahdollisesti tehokkaammin hyödyntää valtavaa, 

kentältä, sidosryhmiltä ja työntekijöiltä ympäri Suomea saatavaa osaamista. Sosiaalisen 

median kautta yhteyksien luominen eri puolille Suomea on hyvin vaivatonta ja 

kustannustehokasta. Toisaalta, jotta toiminta muodostuu aidosti kannattavaksi, vaatii se 

todennäköisesti resursseja henkilöstön kouluttamiseen ja ohjaamiseen uuden 

toimintatavan omaksumisessa.  

 

Teknologian kehittymisen ja verkon mahdollistaman vuorovaikutuksen lisääntymisen 

myötä yhteiskunnassa on myös herännyt keskustelua uusien organisoitumisen tapojen 

muodostumisesta. Nämä uudet organisoitumistavat ja yhteiskunnallinen yhteisöllisyyden 

muutos eivät aina ole helposti yhdistettävissä aiemmin totuttuun tapaan toimia. Tästä 

relevantin esimerkin muodostaa Suomen suhteellisen jäykkä ja formaalimuotoinen 

järjestön perustamisen malli. Verkkoyhteisöjen ei ole mahdollista muodostaa järjestöä 

Internetissä, eikä järjestäytyä yksinkertaisella tavalla. Kenties kritiikkinäkin jäykälle 

järjestäytymisen mallille ovat verkossa yleistyneet niin sanotut parvet eli 

itseorganisoituvat, vertaistuotantoon perustuvat yhteistyömuodot. Parvet kuvastavat 

http://sometek.fi/sosiaalisesta-mediasta-potkua-oppilaitosten-ja-tyoelaman-yhteistyohon/
http://sometek.fi/sosiaalisesta-mediasta-potkua-oppilaitosten-ja-tyoelaman-yhteistyohon/
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hyvin nyky-yhteiskunnan järjestötoimintaa yleensäkin. Parvet ovat kaikille avoimia ja 

toimintaideologialtaan joustavia nettijärjestöjä. Osallistujat sitoutuvat toimintaan oman 

kykynsä ja aikataulunsa puitteissa ja osallistujien aktiivisuus vaihtelee toiminnan aikana. 

Kotimaisena esimerkkinä parvesta mainittakoon Sometu-verkosto, jonka osallistujia 

yhdistää yhteinen mielenkiinnon kohde tai tavoite. (Leivo, Mutanen, Nieminen-Sundell 

2009, 9—10.) 

 
Sosiaalisen median nähdään linkittyvän oppimisen teorioihin erityisesti 

ongelmaperusteisen oppimisen (PBL, Problem Based Learning) näkökulmasta. Sosiaalista 

mediaa ja PBL:ää lähestymistapana yhdistää ratkaisun etsiminen käytännönläheisiin 

ongelmiin pelkän teorialähtöisen orientaation sijaan.  Toinen ehdottomasti sosiaaliseen 

mediaan läheisesti liittyvä oppimisen malli on tutkivan oppimisen pedagoginen malli, 

jonka lähtökohtana on saada oppijat osallistumaan yhdessä tiedonmuodostamisen ja 

ongelmanratkaisun prosessiin. ( Hintikka 2009, 11—14.) 

 

Sosiaalinen media tarjoaa valtavan potentiaalin niin formaaliin kuin non-formaaliin 

oppimiseenkin, informaalia oppimista unohtamatta. Tämä on todettu jo lukuisissa 

oppilaitoksissa ja yliopistoissa ja koko ajan kehitetään uusia koulutusohjelmia, joiden on 

tarkoitus hyödyntää erilaisten sosiaalisten median sovellusten käyttöä tehokkaan 

opetuksen välineenä. Tampereen yliopiston kasvatustieteiden koulutusohjelma uusiutui 

syksyllä 2012 ja nyt yksi kolmesta suuntautumisvaihtoehtona kasvatuksen ja yhteiskunnan 

tutkimuksen maisterikoulutuksessa on ”Kasvatustieteen viestinnälliset kytkennät”, jossa 

opiskelijat voivat valita esimerkiksi sellaisia kursseja, kuin ”Uudet lukutaidot ja 

wikioppiminen”. (ks.esimerkiksi http://www.uta.fi/edu/kas/index.html .) 

 

Kasvatuksen ja koulutuksen kenttä on kokonaisvaltaisesti muutoksessa. Oppiminen ei 

enää rajoitu formaalin oppilaitoksissa annettuun ja säädeltyyn opetukseen, vaan on läsnä 

kokonaisvaltaisesti ihmisten elämässä. Järjestöjen ja muiden organisaatioiden järjestämä 

http://www.uta.fi/edu/kas/index.html
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koulutus sijoittuu oppimisen tutkimuksen kentällä non-formaalin eli epämuodollisen 

oppimisen alueelle, joka tunnetaan myös nimellä kansalaisoppiminen. Koulutus ja opetus 

ovat tällöinkin säädeltyjä ja suunniteltuja, mutta ihmisen ajautuminen koulutuksen pariin 

on itseohjautuvampaa. Tällaisessa koulutuksessa lähtökohtana on jonkin taidon 

oppiminen, eikä lopputuloksena jaeta todistuksia, kuten muodollisessa opetuksessa. 

Näiden kahden oppimisen tulkinnan lisäksi on vielä kolmas eli informaali oppiminen. 

Informaalisesta oppimisesta käytetään myös nimitystä arkipäivänä oppiminen. Oppiminen 

on tällöin ikään kuin sivutuote jonkin muun toiminnan ohella. (ks esimerkiksi Kiilakoski 

2008) 

 

Tutkimuksessamme näemme kansalaisjärjestön sosiaalisessa mediassa toimimisen 

näkökulmasta oppimisen liittyvän erityisesti non-formaalin ja informaalin oppimisen 

piiriin. Sosiaalinen media on itsessään valtavan potentiaalin omaava oppimisen paikka, 

jossa oppiminen ja opiskelu eivät ole sidottuina aikaan tai paikkaan. Sosiaalisen median 

yhteisöllisyys ja vuorovaikutteisuus mahdollistavat yhdessä erilaisten työkalujen kanssa 

monipuolisen ja vuorovaikutteisen oppimisprosessin syntymisen. Digitaaliseen 

aikakauteen sijoitettuna oppimisella tarkoitetaan verkostojen rakentamista. Oppimisen ja 

verkostojen myötä opiskelijalle muodostuu yhteisöllinen skeema eli yhteisöllinen 

tietovaranto. Sosiaalisen median ja internetin kehityksen myötä on oppimisen kentällä 

alettu puhumaan oppimisesta konnektivismi-käsitteen kautta. Konnektivismi on 

sosiaalisen konstruktionismin saattamista digitaaliseen internetaikaan. (www.sometu.fi, 

luettu 27.10 2012) 

 

Järjestöjen näkökulmasta tarkasteltuna sosiaalinen media on yksi keskeisimmistä 

oppimisen ja koulutuksen kohteista. Sosiaalisen median mukanaan tuomat muutokset 

perinteiseen järjestötoimintaan ovat niin merkittäviä, että koulutukselle on tarvetta. 

Sosiaalinen media on parhaimmillaan järjestön toiminnassa luontainen tapa toimia ja 

kommunikoida jäsenistön kanssa, ei sen irrallinen lisä. Tämänkaltainen uuden 

http://www.sometu.fi/
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toimintatavan tehokas ja kokonaisvaltainen sisällyttäminen osaksi perinteistä 

kansalaisjärjestötoimintaa ei ole ongelmatonta. 

 

Jaetun asiantuntijuuden oppimiskäsityksen mukaan ryhmässä ja yhteistyössä on avain 

menestykseen. Nykypäivän ongelmanratkaisussa tarvittava tieto on usein pirstaloitunut 

laajalle yhteisön käytäntöihin ja vaikka joku on oman osa-alueensa asiantuntija, saattaa 

hän olla noviisi toisella osa-alueella. Tämän vuoksi työelämässä jaetun kognition tavoite 

on korvannut monilta osin yksilöllisen oppimisen tavoitteen. Yksilön tehtävänä onkin 

täydentää muiden osaamista. Puhutaan ositetusta ja jaetusta asiantuntijuudesta, jossa 

asiantuntijuus ei ole yksilön ominaisuus, vaan muodostuu useamman henkilön ja 

ympäristön hallitsemasta osaamisesta. (Lehtonen & Palonen 1997, 116-117.) 

 

Oppimistutkimuksen sosiaalisen orientaation mukaan oppiminen muodostuu sosiaalisessa 

ja jaetussa tiedonkäsittelyprosessissa. Tällöin jaetun ymmärryksen kehittymistä ja 

asiantuntijuuden välittymistä tutkitaan ilmiönä, joka hajautuu yhteisön yhteistoiminnan ja 

heidän käyttämiensä välineiden ja kulttuurin muodostamaan järjestelmään. Jaettuun 

asiantuntijuuteen tähtäävässä toiminnassa on tärkeää huomioida toiminnan riippuvuus 

kulttuurisesta, teknologisesta ja sosiaalisesta ympäristöstä.  Jaetun ymmärryksen ja 

asiantuntijuuden oppimisideologian perustana on käsitys siitä, että ihmiset muodostavat 

yhteistyössä toimiessaan toistensa kognitiivisten resurssien perustalta uusia kulttuurisesti 

merkittäviä artifakteja (Korhonen 2003, 57—61.)   

 

Sosiaalisen median toimintaympäristössä jaetun asiantuntijuuden ideologia tunnetaan 

Parviälyn (swarm intelligence) käsitteenä. Parviälyllä viittaan esimerkiksi sosiaalisen 

median yhteisöjen yhteistuottamaan tietoon, aineistoon tai muuhun vastaavaan 

toimintaan. Toiminnan muodostavat ihmiset, jotka ovat vuorovaikutuksessa toistensa ja 

ympäristönsä kanssa, esimerkkejä parviälystä ovat ihmisten spontaani järjestäytyminen ja 
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toiminta tietoverkoissa ja sosiaalisessa mediassa. (Åberg 2010, 

www.avoin.helsinki.fi/opettajille/Leif_Åberg_23112010.pdf, luettu 6.11 2012.) Sosiaalisen 

median oman vapaan tietosanakirjan, wikipedian, mukaan parviäly tarkoittaa 

tekoälytutkimuksen osa-aluetta, joka tutkii itseorganisoituvien ja hajautettujen 

ihmisryhmien kollektiivista käyttäytymistä. (http://fi.wikipedia.org/wiki/Parviäly, luettu 

6.11 2012). 

 
Parviaisen (2005) mukaan nykyiset organisaatiokäytännöt vaativat asiantuntijoilta yhä 

enemmän tiimityötaitoja ja yhteistyötä sekä verkostoitumista, mutta samalla myös 

samoista resursseista, asemista ja rahoituksesta johtuva kilpailu aiheuttaa haasteita 

yhteistyölle. Hän kyseenalaistaakin käsityksen, että verkostoituminen, tiimityöskentely tai 

yhteistyö sinällään edistäisi asiantuntijoiden yhteisöllisyyttä, tiedonmuodostumista tai 

heidän kykyään toimia ryhmän jäsenenä. (Parviainen 2005, 157.) 

 

Sosiaalisen median ympäristöön sijoittuva työnteko mielletään suorituskeskeisessä 

yhteiskunnassamme harmillisen usein vielä vain harrasteluksi, vaikka se on jo lukuisille 

ihmisille ammatti ja työpaikka.  Voisiko olla, että sosiaalisen median potentiaalia 

yhteiskunnallisena vaikuttamisen kanavana kansalaisjärjestöissä voitaisiin edistää 

mediakasvatuksellisen asennekoulutuksen avulla? Voisivatko kansalaisjärjestöt 

edelläkävijöinä olla oppimassa sosiaalisen median avulla kansalaisvaikuttamista 

tulevaisuudessa? 

 
Kansalaisjärjestöjen tarvetta lisäkoulutukselle on tutkinut muun muassa Ok-opintokeskus 

Oy keväällä 2012. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää keskeisimpiä ja kriittisimpiä 

lisäkoulutuksen kohteita kansalaisjärjestöissä. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat olleet 1) 

kansanterveys- ja vammaisjärjestöt, 2) kasvatus- ja kulttuurijärjestöt, 3) erityisjärjestöt ja 

4) neuvonta-, luonto ja ympäristöjärjestöt. Tutkimuksen mukaan koulutuksen tarve 

kansalaisjärjestöissä on lähivuosina ilmeinen, sillä 76 % vastaajista arvioi sen vähintään 

http://www.avoin.helsinki.fi/opettajille/Leif_Åberg_23112010.pdf
http://fi.wikipedia.org/wiki/Parviäly
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kohtalaisen suureksi. Tutkimuksen mukaan tärkeimpiä koulutuksen aiheita ja teemoja 

kansalaisjärjestöissä ovat lähitulevaisuudessa sosiaalinen media, viestintä, vapaaehtoisten 

ohjaaminen/johtaminen, verkostoituminen/yhteistyö, vapaaehtoisten perehdyttäminen, 

yhdistystaidot, hallitustyöskentely sekä järjestön omaan alaan liittyvä koulutus. 

(http://www.ok-opintokeskus.fi/vapaaehtoistoimintaa-viestint%C3%A4%C3%A4-ja-

verkostoitumista, luettu 30.10 2012.) 

 

Sosiaalisen median mukanaan tuomaa muutosta ja vaatimusta oppimiselle voi verrata 

esimerkiksi tietokoneiden ja kännyköiden yleistymiseen aiemmin, yhtä lailla sosiaalinen 

media on muuttanut kansalaisten suhdetta julkaisu- ja sananvapauteen lähes 

painokoneen keksimisen tavoin. Sosiaalinen media on nopealla aikavälillä vallannut alaa 

yhteiskunnassa. Se on lyönyt läpi niin vapaa-ajalla, työelämässä kuin koulutuksessakin. 

Työelämässä julkiset organisaatiot, järjestöt ja yritykset pyrkivät lisäämään avoimuuttaan 

ja palvelemaan asiakkaitaan paremmin Some-palveluiden avulla. Nykyään kuulee 

sanottavan, että sosiaalisen median tunteminen ja hallitseminen ovat muodostuneet 

keskeiseksi osaksi tietoyhteiskunnan yleissivistystä, jota ilman on uhkana pudota nykyisen 

tietoyhteiskunnan ulkopuolelle. Uhka tunnetaan paremmin nimellä digitaalinen 

syrjäytyminen. (Pönkä 2012 http://blogi.somy.fi/sosiaalisen-median-osaamista-

tarvitsevat-kaik, luettu 30.10 2012.) 

 

Järjestöjen näkökulmasta sosiaalisen median omaksuminen toimintatavaksi edellyttää 

ainakin seuraavien haasteiden hyväksymistä ja tuntemista osana toimintaa. Sosiaalisen 

median käyttäminen kansalaisjärjestön arjessa aitona vaikutuskanavana ei ole aivan 

ongelmatonta. Suurimmat haasteet käyttämiselle muodostavat Straniuksen ja Laaksosen 

mukaan (2010, 26—35.): 

 

 

 

http://www.ok-opintokeskus.fi/vapaaehtoistoimintaa-viestint%C3%A4%C3%A4-ja-verkostoitumista
http://www.ok-opintokeskus.fi/vapaaehtoistoimintaa-viestint%C3%A4%C3%A4-ja-verkostoitumista
http://blogi.somy.fi/sosiaalisen-median-osaamista-tarvitsevat-kaik
http://blogi.somy.fi/sosiaalisen-median-osaamista-tarvitsevat-kaik
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1. Teknisen osaamisen ja resurssien puute: Osaamisen puute koskee sekä järjestöjä että 
kansalaisia 
 

2. Muutoksen vastustaminen: Muutoksen suhteen vastustusta aiheuttaa erityisesti 
järjestöissä uskon puute omiin tietoteknisiin valmiuksiin ja perinteisen valta-asetelman 
horjuminen, uusien toimijoiden ja laajemman tiedon leviämisen myötä 
 

3. Konkreettisten onnistumisien puute: Huolta ja pelkoa verkkotoiminnan kannattavuudesta 
aiheuttaa positiivisten esimerkkien puute 
 

4. Julkisten palveluiden ja viranomaistoiminnan heikkous: Suurimman ongelman aiheuttaa 
epäilys siitä, onko oma vaikuttaminen verkossa aidosti vaikuttavaa 
 

5. Esiintyminen anonyymina ja moderointi: Haasteen muodostaa toiminnan nimettömyys, 
mikä lisää osaltaan riskiä häiriköintiin. Riskin kasvaessa tulisi organisoivalla taholla olla 
resursseja toiminnan tehokkaaseen moderointiin.  
 

6. Yksityisyyden suojan hämärtyminen: Verkon käytön yksi suurimmista riskeistä on 
yksityisyyden suojan heikkeneminen. Mikä tahansa, kun voi verkossa päätyä lähes minne 
tahansa. 
 

7. Liika verkkotarjonta: Tietotulvan, informaatioähkyn, valtava määrä asettaa haasteita 
kansalaistoiminnalle verkossa. Miten erottua ja saada äänensä kuuluville kaiken 
epäolennaisen tiedon joukosta? 
 

8. Sähköisen allekirjoituksen tunnistamisen vaikeus: Suomen laki edellyttää sähköisen 
allekirjoituksen vahvistamiseksi tunnistautumista vahvasti, käytännössä esimerkiksi 
verkkopankkitunnuksilla. Rajoituksien tiukkuus karsii verkkovaikuttamisen 
innostuneisuutta. 
 

9. Toiminnan rahoituksen vaikeus ja rahankeräyslupa: Perinteisesti järjestöt ovat 
rahoittaneet toimintansa jäsenmaksuilla ja lahjoituksilla sekä mm. julkisilla avustuksilla. 
Verkon tarjoaman volyymin myötä toimintaa voitaisiin rahoittaa myös erilaisilla 
mikrolahjoituksilla, mutta käytännössä toiminta on Suomessa vielä hyvin kankeaa.  
 

10. Tiedon avoimuuden puutteellisuus ja lainsäädäntökäytäntöjen epäselvyys: 
Järjestötoimintaa säätelevä lainsäädäntö on pääasiallisesti luotu aikana, jolloin 
verkkotoimintaa ei vielä ollut. Haasteita asettavat myös verkkosivujen ja viestintäkanavien 
ylläpitäjien vastuu ja tekijänoikeuskysymykset. 
 

11. Oikeudelliset riskit verkon käyttämisessä järjestön toiminnan organisointiin: Yhdistyslaki 
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mahdollistaa paremmin verkon käyttämisen järjestön sisäisessä toiminnassa. Yhdistyslaki 
on muuttunut vasta syyskuussa 2010, joten kokemuksia käytännöstä ei ole vielä 
laajamittaisesti saatavilla. (Stranius & Laaksonen 2010, 26—35.) 
 

 

Kansalaisjärjestöissä sosiaalisen median mukanaan tuoma muutos kansalaisyhteiskunnan 

toimintatapoihin ja vaikuttamisen-keinoihin herättää selkeästi henkilöstössä huolta ja 

kaipuuta lisäkoulutukselle.  Koulutuksen avulla suurin osa edellä mainituista haasteistakin 

on mahdollista kohdata helpommin ja voittaa. Koulutuksen merkitys kansalaisjärjestöille 

on huomattava siitäkin näkökulmasta, että niiden tulisi pystyä tarjoamaan kansalaisille 

yhteiskunnan muutostilanteessa apua ja tukea sopeutumiseen ja mukautumiseen. 

Kansalaisjärjestöjen tehtävähän on perinteisimmillään ollut tarjota kansalaisille 

mahdollisuus vaikuttaa heitä kiinnostavissa yhteiskunnallisissa asioissa organisoidun 

väylän kautta.  

 

Näkemyksemme mukaan sosiaalisen median potentiaali kansalaisyhteiskunnassa 

vaikuttamisen kanavana ja kansalaisjärjestöjen äänen kantajana ei ole vielä 

kokonaisuudessaan käytössä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on laadullisen 

toiminnallisen tulevaisuudentutkimuksen keinoin esittää vastaukset seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin: 

 
Miten sosiaalinen media on muuttanut ja miten se tulee muuttamaan 
kansalaisvaikuttamista lähivuosien aikana? 
  
 Miten kansalaisvaikuttamista voidaan edistää sosiaalisen median avulla? 
 

Miten järjestön tulee oppia ja varautua sosiaalisen median ja 
kansalaisvaikuttamisen tulevaisuuden muutoksiin? 
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2.4 Tapausjärjestö Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 

 

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka 

päätavoitteena on mahdollistaa hyvä elämä kehitysvammaiselle ihmiselle ja hänen 

läheisilleen. Tähän päästäkseen liitto tukee jäsenistöään eri tavoin sekä puolustaa ja 

kehittää kehitysvammaisten ja heidän perheidensä yhteiskunnallista tasa-arvoa. 

Kehitysvammaisten Tukiliiton toiminta on Raha-automaattiyhdistyksen tukemaa. Tukiliitto 

toimii monissa verkostoissa ja on mukana vaikuttamassa esimerkiksi kehitysvammaisia 

ihmisiä koskeviin lainsäädännöllisiin asioihin. 

Tukiliitolla on n. 175 jäsenyhdistystä, joissa toimii n. 17 000 jäsentä ympäri Suomen. 

Keskustoimisto sijaitsee Tampereella ja järjestöllä on myös aluetoimistot Helsingissä, 

Hämeenlinnassa, Kuopiossa ja Oulussa. Työntekijöitä on vuonna 2012 hieman yli 50. 

Kehitysvammaisten Tukiliiton toiminta perustuu jäsenyhdistysten tukemiseen. Tukiliitto 

kouluttaa, tukee ja neuvoo yhdistyksiä vaikuttamaan oman alueensa asioihin. 
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Lähde:    
http://www.kvtl.fi/fi/paikallinen-
toiminta/tukipiirit-ja-yhdistykset/ 

Tukipiirejä on 14 ja ne ovat alueellisia 

yhdistyksiä. Tukipiirien alueella toimii 

lukuisa määrä itsellisiä tukiyhdistyksiä. 

 

1. Lapin tukipiiri 

2. Popoke 

3. Kainuun tukipiiri 

4. Pohjois-Savon tukipiiri 

5. Pohjois-Karjalan tukipiiri 

6. Etelä-Savon tukipiiri 

7. Pohojalaaset -99 tukipiiri 

8. Keski-Suomen tukipiiri 

9. Pirkanmaan tukipiiri 

10. Satakunnan tukipiiri 

11. Etelä-hämeen tukipiiri 

12. Varsinais-Suomen tukipiiri 

13. Uudenmaan tukipiiri 

14. Kymen tukipiiri 

 

 

http://www.kvtl.fi/fi/paikallinen-toiminta/tukipiirit-ja-yhdistykset/
http://www.kvtl.fi/fi/paikallinen-toiminta/tukipiirit-ja-yhdistykset/
http://www.kvtl.fi/fi/paikallinen-toiminta/tukipiirit-ja-yhdistykset/yhdistykset/
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Kehitysvammaisten Tukiliitto perustettiin vuonna 1961. Liiton nimi oli tuolloin 

Vajaamielisten Tukiyhdistysten Liitto. Sijaintipaikka oli alusta lähtien Tampere. Liittoa 

perustamassa olivat Helsingin, Porin, Turun ja Tampereen tukiyhdistykset. Alla toiminnan 

kannalta tärkeitä historiallisia etappeja: 

- Vuonna 1966 Suomessa vajaamielinen-sana muutettiin kehitysvammaiseksi 

- Liiton toimittama Tukiviesti-lehti alkoi ilmestyä vuonna 1971 tarkoituksenaan jakaa tietoa 

perheille. 

- 1980-luvulla liiton toiminta laajeni ja jäsenistö lisääntyi. 

- Kehitysvammaisten Tukiliitto rekisteröitiin järjestön uudeksi nimeksi vuonna 1982. 

- Kehitysvammaisille ihmisille suunnattu selkolehti Leija alkoi ilmestyä säännöllisesti vuonna 

1983. 

- Vuonna 1988 perustettiin IKI-instituutti tarjoamaan koulutusta kehitysvammaisille 

ihmisille. 

- Vuonna 1989 liitto sai oman kiinteistön, Tulppaanitalon Pinninkadulle. 

- Vuonna 1997 syntyi EU:n pilottihankkeena Malike eli Matkalle liikkeelle keskelle elämää                

-keskus, joka tarjoaa toimintaa ja toimintavälineitä vaikeavammaisille, lapsille ja nuorille 

sekä heidän perheilleen. 

- 1990-luvulla korostui kehitysvammaisten ihmisten voimaantuminen ja sen seurauksena 

perustettiin 1999 kehitysvammaisten ihmisten oma yhdistys, Me Itse ry. 

- 2000-luvulla kehitysvammaiset ihmiset toimivat ja vaikuttavat itse. Positiivisina 

esimerkkeinä tästä mm. maailmanmaineeseen noussut Pertti Kurikan Nimipäivät, josta 

julkaistiin vuonna 2012 useissa maissa palkittu Kovasikajuttu-elokuva sekä Suomessa 

suuren suosion saanut Toisenlaiset frendit TV-sarja. 
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Tukiliitossa ylintä valtaa käyttää Liittokokous, jossa Tukiyhdistysten jäsenet voivat tehdä 

aloitteita ja päättää asioista. Niin ikään päätöksiä tekevän Liittohallituksen 

luottamustoimissa toimii kehitysvammaisten ihmisten omaisia. Tukiliitto kerää, tuottaa ja 

jakaa tietoa sekä kokeilee ja kehittää uusia toiminnan tapoja. Liitto myös kouluttaa 

kehitysvammaisia henkilöitä, jäsenistöä ja muita toimijoita. Tukiliitto on mukana useissa 

verkostoissa ja tarjoaa lakineuvontaa kehitysvammaisuuteen liittyvissä juridisissa asioissa. 

Lisäksi liiton lakimies laatii valituksia sellaisissa vammaispalveluita koskevissa asioissa, 

joilla on laajemmin merkitystä kehitysvammaisille ihmisille ja heidän perheilleen. 

Vaikuttamistoiminta on merkittävä osa Tukiliiton strategiaa. 

 

Tukiliiton strategiakaudella 2012—2016 kivijalkana ovat kolme kulmaa, joiden varaan 

toiminta perustuu. Asiantuntijuustoiminnassa keskitytään koostamaan jäsenistön 

kokemuksia ja seuraamaan yhteiskunnassa liikkuvaa tietoa. Tukiliitto kerää aktiivisesti 

tietoa niin jäsenistön kokemuksista, mediasta, poliittisesta päätöksenteosta kuin 

ajankohtaisesta kirjallisuudestakin. Lisäksi asiantuntijaverkostoissa toimiminen on tärkeä 

osa asiantuntijuustoimintaa. Vaikuttamistoiminnan kulma keskittyy vaikuttamaan 

asenneilmapiiriin, lainsäädäntöön ja palvelurakenteisiin. Tähän päästään mm. lisäämällä 

tietoisuutta oikeuksista niin valtakunnallisesti, seudullisesti kuin paikallisestikin. Lisäksi 

Tukiliitto neuvoo, kouluttaa ja auttaa kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään sekä 

paikallisyhdistyksiä lakiasioissa.  Kansalaistoiminnan kulmassa kehitellään esimerkiksi 

uusia vapaaehtoistoiminnan ja vertaistoiminnan muotoja. Yhdistysten käyttöön 

kehitetään yhdessä heidän kanssaan materiaalia, koulutusta ja toimivia käytäntöjä. 

Tukiliitossa vuonna 2011 alkaneessa Vaikuttava vertaistoiminta -projektissa etsitään uusia 

tapoja lapsiperheiden vaikuttamiseen ja vertaistuen saamiseen esimerkiksi sosiaalisen 

median palveluja hyväksikäyttäen. 
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Myös Kehitysvammaisten Tukiliitossa on havaittu verkon kautta tapahtuvan 

kansalaisvaikuttamisen muutokset. Järjestössä halutaankin kehittää sosiaalisen median 

osaamista ja uusia palveluita. Sen vuoksi tässä tutkimuksessa asiantuntijoita lähestyttiin 

teemoin, jotka ovat olennaisia kansalaisjärjestön toiminnan kannalta. Sosiaalinen media 

tarjoaa valtakunnallisen järjestön toimintaan paljon mahdollisuuksia. Sen avulla voidaan 

saada mm. uusia toimintamalleja vertaistukeen ja paikalliseen vaikuttamiseen. 

 

Tutkimuksemme osana olemme laatineet keräämämme asiantuntijahaastatteluaineiston 

perusteella Kehitysvammaisten Tukiliitolle lähitulevaisuuteen suuntautuvan sosiaalisen 

median toimintasuunnitelman. Nämä haastatteluteemamme olemme muotoilleet 

Kehitysvammaisten Tukiliiton tarpeita vastaaviksi ja niiden kautta saaneet konkreettisia 

toimintaohjeita ja -ehdotuksia sosiaaliseen mediaan liittyen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

3. TUTKIMUKSEN METODOLOGIA 
 

Kohdeorganisaatiomme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on valtakunnallinen 

kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on mahdollistaa hyvä elämä kehitysvammaiselle 

ihmiselle ja hänen läheisilleen. Idea tähän työhön lähti Kehitysvammaisten Tukiliiton 

tarpeesta kehittää sosiaalista mediaa palvelemaan yhä paremmin paikallisyhdistyksiä ja 

niissä vaikuttavia ihmisiä. Sosiaalisen median toivotaan mahdollistavan nykyistä 

tehokkaamman ja paremmin palvelevan yhteydenpidon, kommunikoinnin ja 

vaikuttamisen kanavan.  

 

Uskomme, että sosiaalinen media voi tarjota nykyistä tehokkaampia tapoja ja välineitä, 

joiden avulla yhteisöllisyyttä, vaikuttamismahdollisuuksia ja aidon kansalaisyhteiskunnan 

edellytyksiä voidaan lisätä. Olemme valinneet asiantuntijoita, joiden kirjoitukset ja 

tietämys sosiaalisen median kentästä ovat tehneet meihin vaikutuksen. 

Haastattelemamme asiantuntijat tekevät työtään hyvin erilaisissa organisaatioissa ja 

toimintaympäristöissä. Se, mikä heille on yhteistä, on innostus hyödyntää sosiaalista 

mediaa tehokkaasti paitsi jokapäiväisessä työssään ja toiminnassaan, myös 

kansalaisvaikuttamisessa. Haastattelujen avulla olemme saaneet ideoita, konkreettisia 

välineitä ja toimenpide-ehdotuksia, joita Kehitysvammaisten Tukiliitto ja muut 

kansalaisyhteiskunnan tekijät voivat hyödyntää. 

 

Esittelemme tässä kaksi tutkimusmenetelmää, joita olemme hyödyntäneet 

tutkimuksessamme.  Olemme asemoineet oman tutkimuksemme kahden erityylisen 

tutkimusmenetelmän vaikutuspiiriin kuuluvaksi. Tekemämme tutkimus on monella tavalla 

perinteisestä pro gradu -tutkielmasta poikkeava. Metodologiselta kannalta olemme 

lähestyneet tutkimustamme toimintatutkimuksen ja tulevaisuudentutkimuksen 
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näkökulmista. Ensimmäisenä valotamme tutkimustamme toimintatutkimuksen 

näkökulmasta ja sen jälkeen lähestymme sitä tulevaisuudentutkimuksen näkökulmasta. 

Ensisijaisesti olemme itse alusta asti itse pitäneet tutkimustamme ainakin jossain määrin 

tulevaisuudentutkimuksena, mutta lähempi tutustuminen toimintatutkimuksen saloihin 

paljasti tutkimuksessamme olevan piirteitä myös toimintatutkimuksesta. Lopuksi 

esitämme tiivistetyn yhteenvedon siitä, millaista tutkimusta olemme tehneet. 

 

3.1 Toimintatutkimus  

 
Nykyisin tieteiden ja tieteen tekemisen muotojen kirjo on laaja. Tieteen historian alun 

Antiikin Kreikasta ja yhdestä ainoasta aidosta tieteestä, filosofiasta, on tultu pitkälle. 

Historiallisesti tieteenä tarkasteltaessa kasvatustiede on asemoitunut tieteeksi Suomessa 

vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa, verrattuna useisiin muihin humanistisiin tieteisiin 

kuten esimerkiksi sosiologiaan.  Kasvatustieteellinen tutkimus asemoitui tieteen kentällä 

historiansa alkutaipaleella hyvin käytännönläheisesti ja tunnettiin kasvatusoppina aina 

1960-luvulle asti. Lopullisesti muut tieteet eivät ole koskaan irtautuneet filosofiasta, vaan 

tutkimuksen tekemiseen liittyy aina lukuisia filosofisia kysymyksiä liittyen ontologiaan, 

epistemologiaan ja etiikkaan. (Aaltola 2001, 10—11.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen kohteena on elämismaailma. Elämismaailmalla 

tarkoitetaan merkitysten maailmaa. Näitä merkityksiä tarkastellaan ihmisten toimina, 

päämäärien asettamisena, suunnitelmina ja esimerkiksi hallinnollisina rakenteina. 

Elämismaailma on kokonaisuudessaan se todellisuus, jossa sekä tutkija että 

tutkimuskohde elävät. (ks. esimerkiksi Varto 2005, 29.) Laadullista tutkimusta tehtäessä 

tutkijan on erityisen tärkeää havainnoida kriittisesti omaa asennoitumistaan 

elämismaailman ilmiöihin. Laadullisen tutkimuksen tekemisen yksi haastavimmista 

puolista onkin varmasti itsensä erottaminen siitä todellisuudesta, elämismaailmasta, jota 
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tutkii.  

 

Tutkimuksen teon lähtökohtana voidaan pitää tutkijan tavoitetta saada vastaus johonkin 

toiminnasta syntyneeseen kysymykseen tai teoreettisesta pohdinnasta nousseeseen 

problematiikkaan. Tutkimuksen toteuttamisen tavoitteena ja päämääränä voi yhtäläisesti 

olla yleistettävän tutkimustuloksen saavuttaminen tai käytännöllisen ratkaisun 

löytäminen. Näiden kahden ääripään väliin sijoittuvat tutkimukselliseksi toiminnaksi 

luettavat aineiston kerääminen, kartoittaminen sekä tietojen ja aineistojen 

luokitteleminen. (ks. esimerkiksi Varto 1992, 10—12.) Tutkimuksemme alkuun sysäävänä 

voimana toimi tapausorganisaatiomme käytännön arjesta noussut tarve selkeyttää ja 

tehostaa toimintaansa sosiaalisessa mediassa. Varton (1992) ajatuksiin tutkimuksen 

toteuttamisesta pohjaten on tutkimuksemme tavoitteena saavuttaa ennemminkin 

ratkaisumalli käytännön tason toimintaan, kuin yleistettävän tutkimustuloksen 

löytäminen. Tutkimuksemme tavoitteena on luoda Kehitysvammaisten Tukiliitolle 

sosiaalisen median jatkokäyttöön toimintasuunnitelma, jossa painopiste on 

lähitulevaisuudessa eli toiminnan kehittämisessä ja tehostamisessa muutamien 

lähivuosien aikana.  

 

Metodologiaa pelkistäen tarkasteltaessa voidaan puhua menetelmien tieteestä. 

Metodologialla voidaan näin ollen tarkoittaa menetelmien tieteenfilosofisten 

perusteluiden tai maailmaan sovittamistapojen tieteellisen tutkimuksen sisäistä ja ulkoista 

tarkastelua kontekstissa aikakauden yleisilmeeseen ja ilmiöihin. Tutkijan metodologisen 

ajattelun voi näin nähdä pohjautuvan tutkimuksellisiin kysymyksiin ”Mitä tutkin?”, ”Miten 

tutkin?”, ”Miksi tutkin?” eli analyyttiseen ja reflektoivaan pohdintaan tutkimuksen 

merkityksellisyydestä ja ainutlaatuisuudesta itselle tutkimuskohteena. Jokaisen tutkijan on 

merkityksellistä muistaa, että metodologinen ajattelutyö tutkimuksessa tarkoittaa 

enemmän kuin vain menetelmän valinnan perusteluita. ( Suoranta 2008, 7.) 
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Tieteellisen tutkimuksen tekemiselle on asetettu lukuisia vaatimuksia, jotka sen on 

toteutettava ollakseen tieteellistä tutkimusta. Ajattelun lähtökohdaksi voi ottaa 

näkemyksen siitä, että puhdasta tiedettä ei ole olemassakaan, vaan tieteellisen toiminnan 

käytännöille ja tutkimustoiminnalle, asetetaan päämäärät. Nämä päämärät määrittyvät 

tieteellisen perinteen, tutkimuksellisten lähtökohtien ja niiden syiden perusteelta, joiden 

vuoksi tutkimusta tehdään. (ks. esimerkiksi Varto 1992, 10—18.) Tutkimusta tehtäessä 

tavoitteena tulisi olla se, että metodologiset valinnat muodostuisivat tutkimuksessa 

eläviksi eli kun tutkija näkee todellisuuden tietyllä tavalla, osaa hän myös perustella ja 

jäsentää valitsemansa todellisuuden tulkintatavan tieteellisen tutkimuksen edellyttämällä 

tavalla. (Suoranta 2008, 10.)  

 

Pro gradu -tutkimukseemme valitsimme aineistonkeruumenetelmäksi teemahaastattelut, 

koska niiden kautta on mahdollista päästä keskustelemaan haastateltavien kanssa 

aiheesta vapaamuotoisesti ja avoimesti, ikään kuin haastateltavien ajatusvirtaa seuraten. 

Tutkimuksemme metodologinen ulottuvuus on kaksinainen. Yhtä aikaa teemme 

tulevaisuudentutkimusta, jossa orientaationamme on löytää käytännönläheisiä vastauksia 

ja toimintamalleja kohdeorganisaatiollemme sijoittuen lähitulevaisuuteen. Toisaalta 

tutkimuksemme on sijoitettavissa myös toimintatutkimuksen kenttään, sillä olemme 

tehneet tutkimustamme myös läheisessä yhteistyössä kohdeorganisaatiomme kanssa. 

Toimintatutkimuksen kaksi keskeisintä lähtökohtaa ovat toiminnan kehittäminen ja 

mahdolliseen ongelmatilanteeseen vaikuttaminen. Tutkimuksen toteuttamisessa korostuu 

teorian ja käytännön yhteen sitominen ja linkittäminen vuorovaikutussuhteen kautta. 

Toimintatutkimuksen tekemisen lähtökohtana voi nähdä olevan käytännönläheisen uuden 

tiedon ja toimintamallien luomisen. (ks. esimerkiksi Suojanen, U. www.metodix.com, 

luettu 13.09 2012.) Tutkimuksemme asemoituu ainakin osittain toimintatutkimukseksi, 

koska tavoitteenamme on kehittää Kehitysvammaisten Tukiliiton toimintaa, erityisesti 

orientoituen käytännön ratkaisuihin ja toimintoihin.  

 

http://www.metodix.com/
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Toimintatutkimus on taustaltaan yhteiskuntatieteellistä tutkimusta ja sen alku voidaan 

paikantaa 1930—1940-luvuille. Toimintatutkimus on tutkimusta, jonka keskiössä on 

tutkija aivan eri tavalla kuin mihin perinteisessä tutkimuksessa on totuttu. 

Toimintatutkimusta tekevä tutkija voi toimia itse osana tutkimaansa kohdetta. Esimerkiksi 

yritysmaailmassa tutkija voi toimia yrityksen työntekijänä ja samalla tutkia ja tarkkailla 

yrityksen tiettyä toimintaa, kuten esimerkiksi mainontaa. Toimintatutkimusta tekevän 

tutkijan tulee olla erityisen hyvin selvillä siitä, mitä hän tutkii, miksi ja mikä hänen oma 

roolinsa on osana tutkimuskohdetta. Toimintatutkimuksesta on joskus kuullut käytettävän 

myös nimeä tutkijan itse-reflektiivinen tutkimus, sillä tutkimus yleensä linkittyy vahvasti 

osaksi tutkijan omaa toimintaa ja hänen omakin toimintansa on osaltaan 

tutkimuskohteena mm. erilaisten päiväkirjojen muodossa. Toimintatutkimuksen 

lähtökohdaksi voi nähdä tutkijan tavoitteen testata omaa tieteellistä hypoteesiaan 

tutkimuskohteestaan. Mikäli tutkijan oma näkemys on hänen mielestään oikea vielä 

tutkimuksen toteuttamisen jälkeenkin, tulisi hänen kyetä perustelemaan se tieteellisin 

todistein. Mikäli taas tutkimuksen lomassa tutkijalle osoittautuu, että hänen 

lähtökohtainen näkemyksensä on ollut vajavainen, tulee hänen kyetä täydentämään ja 

muuttamaan käsitystään tutkimuksen tulosten osoittamaan suuntaan. (McNiff 2002, 15.) 

 

Toimintatutkimuksen tekeminen on oppimista ja tiedon kartuttamista reflektoimalla ja 

toimimalla. Olennaisena osana tutkimuksen toteuttamista on siten tutkijoiden 

reflektiivinen oman toiminnan tarkastelu. Toimintatutkimuksen kentällä voimakkaina 

suuntauksina ovat tällä hetkellä selittävä tutkimus, kriittinen tutkimus ja elävän teorian 

muodostuksen suuntaus. Kahden ensimmäisen tarkoituksena on selvästi toimia tarkkailun 

ja kuvaamisen kautta. Tutkijan roolina on näin ollen tarkoin havainnoida ja raportoida 

tutkimuskohdettaan ja ympäristöään sekä osoittaa mahdollisia selityksiä ja näihin liittyviä 

suhteita.  Kolmannen suuntauksen tutkijan asema on hyvin erityinen, sillä silloin tutkija 

asettaa myös itsensä ja ajatuksensa alttiiksi tutkimukselle. Tutkija toimii aktiivisena osana 

tutkittavaa ympäristöä ja on näin reflektiivisen itsetutkiskelun kohteena.(McNiff 2002, 22.)  
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Oma tutkimuksemme asemoituu kahden ensimmäisen toimintatutkimuksen suuntauksen 

välimaastoon. Osittain pyrimme selittämään ja kokemuksia kokoamalla kuvaamaan 

sosiaalisen median käytön tasoa tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Tarkastelumme 

lähtökohtana on kuitenkin hyvin kriittinen asennoituminen ja tulosten tarkasteleminen. 

Toisaalta emme myöskään ole aivan niin puhtaasti osana tutkimuksemme kohdetta kuin 

toimintatutkimuksessa on totuttu. Toinen tutkijamme on työskennellyt koko prosessin 

ajan kohdeorganisaatiossamme, mutta ei pelkästään tai edes suoranaisesti tämän 

projektin parissa. Tutkimuksemme innoitus, tarve ja lähtökohta nousevat 

Kehitysvammaisten Tukiliitosta, mutta tutkimuksemme toteutus on ollut irrallista heidän 

jokapäiväisestä toiminnastaan.  Aivan alussa olemme osallistuneet palavereihin, joissa 

aihetta käsiteltiin, mutta tämä sijoittui tutkimuksen ideointivaiheeseen. Tämän jälkeen 

toimintamme on ollut hyvin itsenäistä ja erillistä tapausorganisaatiostamme.  

 

Tutkimuksen alkutaipaleelta lähtien tutkijan tulisi selkeyttää itselleen ja auki kirjoittaa 

lukijalleen lähestymistapa, jonka kautta hän tarkastelee merkityssuhteita 

elämismaailmassa. Useinkaan oman lähestymistavan hahmottaminen ei ole yksinkertaista, 

mutta aiheen syvällinen pohdinta auttaa hahmottamaan tutkijan omaa käsitystä 

todellisuudesta ja sen merkityssuhteista. Nämä kolme tutkimuksellista lähestymistapaa 

ovat fenomenologinen lähestymistapa, sisällön analyysi ja diskurssianalyysi. (Vilkka 2005, 

133—135.) Tutkimuksemme sisältää osaltaan palasia näistä jokaisesta, mutta ei 

suoranaisesti yksinkertaisesti asetu yhteenkään muottiin.  

 

Tutkimuksen epistemologialla tarkoitetaan sitä, miten tutkija tulee tietoiseksi siitä mitä 

hän tietää. Toimintatutkimuksessa tiedon ajatellaan muodostuvan toiminnasta. 

Tiedonmuodostuminen on elävä prosessi joka ei pääty tiettyyn hetkeen. Tiedon nähdään 

muodostuvan osana oppimista ja elämistä ja olevan aina kehittymässä oleva prosessi. 

Todellisuus muodostuu ennalta arvaamattomista, yllättävistä ja kehittyvistä prosesseista, 
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eikä ole pysyvä tai valmis. Osaltaan jokainen toiminta ja kokemus muuttavat ihmisen 

näkemystä todellisuudesta. (McNiff 2002, 18.) 

 

Toimintatutkimuksen tiedonmuodostuksen ollessa jatkuvasti käynnissä oleva ja kehittyvä 

prosessi, kuvaa se hyvin meidän tutkimuskohteemme luonnetta. Tutkimme 

kansalaisvaikuttamista sosiaalisen median avulla vuonna 2015. Toisin sanoen jo 

tutkimuksemme lähtökohtainen asetelma on se, ettei kukaan voi tietää millaista 

kansalaisvaikuttaminen on muutaman vuoden päästä. Pyrimme kuitenkin asiantuntijoiden 

arvioiden mukaisesti muodostamaan kuvan siitä millaista kansalaisvaikuttaminen 

sosiaalisen median avulla voisi olla tapausorganisaatiomme kaltaisessa järjestössä 

tuolloin. Pyrimme siis hahmottamaan vastauksen kysymykseen, joka on jo lähtökohtaisesti 

jatkuvassa kehitystilassa.  Toisaalta sosiaalinen media itsessään osana tutkimustamme on 

jo suuri ja tuntematon kysymysmerkki lähitulevaisuudessa. Haastateltaviemme tavoin 

olemme itsekin hyvin vakuuttuneita siitä, että sosiaalisen median vaikuttavuus ja 

merkittävyys tulee kasvamaan, mutta se miten, on suurelta osin ennalta arvaamattomissa. 

Tutkimuksemme yhtenä osana olemme tehneet toimintasuosituksen Kehitysvammaisten 

Tukiliitolle. Siinä annamme vaihtoehtoja ja malleja miten toimia sosiaalisessa mediassa. 

Olemme siis ottaneet käytännön tasolla haltuun toimintatutkimuksen hengessä 

muodostetun tutkimusongelman ja esitämme siihen yhdenlaisen praktisen 

lähestymistavan vastaukseksi. 

 

Puhuttaessa tutkimuksen ontologisista kysymyksistä voidaan tutkijalle osoittaa kysymys, 

mihin hän uskoo? Mitkä ovat ne perimmäiset arvot joiden perustalta hän tutkimusta 

tekee? Toimintatutkimuksen tekijänä tutkija uskoo, että tutkimuskohteet eli ihmiset ja 

heidän toimintansa ja uskomuksensa ovat itsessään tärkeitä. Tutkimuksen lähtökohtana 

on yrittää löytää ja sovittaa yhteen erilaisten ihmisten erilaiset arvot ja näkemykset siten, 

että kaikilla on yhtä arvokas ja tärkeä asema yhteiskunnassa. Toimintatutkijat uskovat, 

että se tulevaisuus, jonka toteutumista he voivat toimillaan edistää, on parempi paikka 
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kuin se, missä nyt eletään. Toimintatutkimuksen idealistiseksi lähtökohdaksi voi nähdä 

yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämisen.  Toimintatutkimuksen tutkijan ajatusmaailmassa 

tärkeitä ovat seuraavat arvot: totuus, oikeudenmukaisuus, inhimilliset ja ymmärtäväiset 

elämäntavat sekä erilaisuuden kunnioitus. Toimintatutkimuksen tavoitteena on siten 

yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ja edellä mainittujen arvojen toteutumisen edistäminen. 

(McNiff 2002, 17.) 

 

Oman tutkimuksemme arvotaustaan vaikuttaa hyvin voimakkaasti 

tapausorganisaatiomme arvotausta. Kehitysvammaisten Tukiliitto lähtee toiminnassaan 

siitä ajatuksesta, että jokaisella ihmisellä on oikeus yhtä arvokkaaseen ja tärkeään 

elämään. Kehitysvammaisten Tukiliitossa tehdään vuoden jokaisena päivänä töitä sen 

eteen, että yhteiskunnassamme olevat, kehitysvammaisiin ihmisiin kohdistuvat epäkohdat 

saataisiin korjattua ja usein niin raa´at asenteet pehmennettyä. Oma tavoitteemme on 

tutkimuksemme avulla tarjota tälle arvokasta yhteiskunnallista työtä tekevälle 

kansalaisjärjestölle konkreettisia toimintamalleja, joita he voivat tulevaisuudessa 

sosiaalisessa mediassa hyödyntää.  Tämän vuoksi olemme koko tutkimuksen teon ajan 

tehneet tiivistä yhteistyötä kohdeorganisaatiomme kanssa ja näin pyrkineet takaamaan 

käytännönläheisyyden toteutumisen tutkimuksessamme.  

 

Tutkimuksemme ollessa vain osittain toimintatutkimusta emme koe tutkimukseemme 

liittyväksi erityisiä eettisiä ongelmakohtia. Mikäli haastateltaviemme henkilöllisyys 

paljastettaisiin tutkimuksemme lopullisessa raportissa sosiaalisen median luonteen 

avoimuuden mukaisesti, kuten aluksi suunnittelimme, saattaisi tilanne olla toisenlainen. 

Tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä voisi horjuttaa se, että haastateltavamme 

olisivat helposti tunnistettavissa vielä vuosienkin päästä. Tällainen käytäntö saattaisi olla 

arveluttavaa myös tutkimusaiheemme vuoksi, sillä sosiaaliseen mediaan liittyvät 

näkemykset ja ajatukset muuttuvat ja siten myös vanhenevat nopeasti. 
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Haastateltaviemme vastaukset ja näkemykset olisivat silti helposti löydettävissä 

tutkimuksestamme vielä vuosienkin päästä.  

 

Tutkimuksemme luotettavuutta ja eettisyyttä parantavaksi tekijäksi näemme 

ehdottomasti sen, että meitä tutkijoita on kaksi. Kaikki tekemämme valinnat, rajaukset ja 

yhteenvedot ovat siten yhdessä keskustellen ja arvioiden toteutettuja. Jokaista ratkaisua 

olemme todella pohtineet ja puineet kenties jopa kaksinkertaisen määrän tavalliseen 

tutkimukseen verrattuna. Ei ole riittänyt, että olemme perustelleet valinnat itsellemme, 

vaan ne on pitänyt vielä yhdessä hyväksyä ja läpikäydä. Tutkimuksemme luotettavuutta 

nostaa myös se, että olemme toteuttaneet kaikki haastattelut yhdessä. Sillä aikaa, kun 

toinen esitti haastattelurunkomme mukaisia kysymyksiä, oli toisella aikaa havainnoida 

tilannetta ja esittää tarkentavia kysymyksiä. Tämä on ehdottomasti aineistomme rikkaus.  

 

Toimintatutkimuksen moniulotteisuudesta huolimatta on osallistuvuus aina olennainen 

osa. Osallistuvuudella tarkoitetaan tutkijan osallistuvuutta suhteessa tutkimuskohteeseen, 

joko ulkopuolisena tai sisäpuolisena tutkijana. (ks. esimerkiksi Annala 2007.) Omassa 

tutkimuksessamme meidän voi ajatella edustavan sekä sisäpuolisen että ulkopuolisen 

tutkijan positiota. Näin ajattelemme siksi, että Soile voidaan löyhästi tarkasteltuna kytkeä 

sisäpuolisen tutkijan positioon. Hän on aivan kehityspolun alkutaipaleelta saakka ollut 

osana ideoimassa ja kehittämässä Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n sosiaalisen median 

prosessia. Tämän lisäksi hän työskentelee tapausorganisaatiossamme ja on näin kiinteästi 

sidoksissa organisaation sisäiseen toimintaan kauttaaltaan. Hänen tutkijapositionsa 

tarkkaileminen ja auki kirjoittaminen on siten yksi tärkeä osa tutkimuksemme 

luotettavuuden avaamista. Sen sijaan Katja tutkijana asemoituu huomattavasti 

selkeämmin ulkopuolisen tutkijan positioon, sillä hänellä ei ole tutkimuksemme lisäksi 

kytköksiä tapausorganisaatiomme. Hän on osallistunut vain sellaisiin palavereihin, jotka on 

järjestetty tutkimusagendallemme.  
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3.2 Tulevaisuudentutkimus 

 

Tulevaisuudentutkimus on monitieteinen tieteenala, joka kartoittaa jonkun ilmiön 

mahdollisia, todennäköisiä ja toivottavia tulevaisuuksia. Tulevaisuudentutkimus sijoittuu 

tieteellisen tutkimuksen perinteessä lähelle yhteiskuntatieteitä ja humanistisia tieteitä. 

Normaalitieteiden tiedonkäsitys ja tiedon merkityssuhteet ja kriteerit ovat kuitenkin liian 

ahtaita ja suppeita tulevaisuudentutkimukselle ja tulevaisuutta koskevan tiedon 

ymmärtämiselle. (Malaska 1993, 6.) Tulevaisuudentutkimuksen havainnot muodostuvat 

nykyhetken ja menneisyyden tarkkailusta. Tutkimuksen avulla pyritään saavuttamaan 

ymmärrys kehityksen logiikasta, asioiden välisistä syy-seuraussuhteista sekä tekojen ja 

tavoitteiden takana vaikuttavista arvoista. Näiden pohjalle rakentuvat skenaariot eli 

tulevaisuuden kuvaukset. (Malaska & Mannermaa 1990, 239.) 

 

Tulevaisuudentutkimus on toimintaa, jolla avustetaan yhteiskunnallista päätöksentekoa. 

Sen avulla tuotetaan ymmärrystä erilaisten päätösten ja toimintatapojen mahdollisista 

seurauksista ja vaikutuksista tulevaisuudessa. Tämä auttaa ihmisiä tekemään nykyhetken 

päätöksiä tietoisina niiden mahdollisista pitkän aikavälin vaikutuksista. 

Tulevaisuudentutkimuksen päätavoite on parantaa toimijoiden valmiuksia kohdata 

tulevaisuutta valmentautumalla tulevaisuuden varalle ja pyrkimällä aktiiviseen 

tulevaisuuden haltuunottoon. (Hietanen ym. 2002, 408-409.) 

 

Tulevaisuudentutkimuksessa voidaan käyttää hyväksi muiden tieteenalojen tuottamaa 

tietoa sekä inhimillistä kokemustietoa. Tulevaisuudentutkimuksen lähtökohta on se, että 

tulevaisuus on olemassa nykyisyydessä useina erilaisina mahdollisuuksina. Näille 

vaihtoehdoille on tunnusomaista indeterministisyys, joka tarkoittaa sitä, että tietämisen 

hetkellä mikään vaihtoehto ei ole määräytynyt koettavaksi todellisuudeksi ja eri 

tulevaisuudet ovat valinnan kohteena. (Malaska 1993, 7.)  
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Tulevaisuudentutkimus on vielä verrattain nuori tieteenala, jonka rooli on kasvanut hyvin 

merkittäväksi. Tärkeimpänä syynä tähän lienee se, että ihmisen halu ja kyky muuttaa 

aineellista ympäristöään on ennennäkemättömän suuri. Näihin muutoksiin liittyy myös 

peruuttamattomien seurausten mahdollisuus sekä hyvään ja huonoon. (Malaska & 

Mannermaa 1990, 239.) Esimerkkeinä mainittakoon keskustelu ilmastonmuutoksesta tai 

ydinvoimasta ja näiden aiheuttamista peruuttamattomista muutoksista maapalloomme. 

On syytä muistaa, että tulevaisuudentutkimus ei automaattisesti tarjoa oikeita reseptejä 

tulevaisuudentekoon. Alaa on harjoitettu myös palvelemaan vähemmän jaloja päämääriä, 

kuten sotilaallisten ja kaupallisten intressien tarpeita. (Malaska & Mannermaa 1990, 239.) 

 

Tulevaisuudentutkimuksen tieteellisen ajattelun alkujuuret juontuvat jo Platonin Valtio-

teokseen ja Thomas Mooren vuonna 1516 julkaisemaan Utopia-kirjaan (Söderlund & Kuusi 

2002, 254). Nykyisen tulevaisuustutkimustieteen lähtökohtana pidetään Ossip K. 

Flechtheimin kirjoituksia 1940-luvun lopulta. Hän otti käyttöön futurologia-termin ja esitti 

erään tutkimus- ja toimintaohjelman humanistiselle tulevaisuudentutkimukselle. 

Samanaikaisesti lähinnä USA:ssa lähti liikkeelle tulevaisuudentutkimuksen virtaus, joka 

keskittyi lähinnä sotilaalliseen ja suurvaltapoliittiseen kysymyksenasetteluun ja laajeni 

menetelmien kautta kaupalliselle sektorille yritysten ja muiden organisaatioiden 

suunnittelun tarpeeseen. (Malaska 1993, 6-7.) 

 

Tulevaisuudentutkimus jakaantui 1970-luvulla metodologisesti kahteen päälinjaan, 

emansipatoriseen ja tekniseen suuntaan. Teknisen suuntauksen tavoitteena on ollut 

ilmiöiden ja prosessien numeerinen mallintaminen ja mahdollisimman oikeaan osuvien 

ennusteiden laatiminen. Tavoitteena on ollut parantaa ennusteiden laatua ja tunnistaa 

”objektiivisia” trendejä. Emasipatorisessa suuntauksessa sen sijaan pyritään etsimään 

erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja ilmaisemaan eksplisiittisesti niiden taustalla olevia 

arvoja. Emansipatoriseen tiedonintressiin nojataan esimerkiksi trendien taittumista 
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ennakoitaessa. Suuntauksessa on olennaista oletus ihmisten emansipoitumisesta 

toimimaan toivottavan tulevaisuuden edellyttämällä tavalla. Emansipatorisen 

tiedonintressin tavoitteena ei ole löytää, vaan pikemminkin rikkoa yhteiskunnallisia 

säännönmukaisuuksia. (Söderlund & Kuusi 2002, 258.)  

 

Akateemisessa maailmassa tulevaisuudentutkimus saavutti melko hitaasti jalansijaa ja 

varsinaisesti vasta 1980-luvun lopulla alkoi tutkijayhteisön toiminta ja tieteelliseksi 

arvostettujen väitöskirjojen julkaiseminen. (Malaska 1993, 6-7.) 

Tulevaisuudentutkimuksen eteneminen tieteenä on ollut Suomessa rivakkaa. Esimerkiksi 

sosiaalitieteissä on ennustettu yhteiskunnallisia trendejä ja monitieteisen 

tulevaisuudentutkimuksen aineksia on syntynyt myös erilaisissa valtion tutkimuslaitoksissa 

ja hallinnossa asiantuntijoiden ryhdyttyä systemaattisesti käyttämään ennakoinnin 

työvälineitä. Vuonna 1992 Turun kauppakorkeakoulun yhteyteen perustettiin 

Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Myöhemmin sen yhteyteen perustettiin 

Tulevaisuudentutkimuksen VerkostoAkatemia (TVA), suomalaisten yliopistojen ja 

korkeakoulujen yhteinen tulevaisuudentutkimuksen opetusverkosto. Näiden keskeisenä 

tehtävänä on suorittaa perustutkimusta ja metodologista kehitystyötä sekä antaa 

akateemista opetusta tulevaisuudentutkimuksen alalla. (Kamppinen, Kuusi ja Söderlund 

2002, 11.) 

 

Suomen Eduskunnassa on toiminut vuodesta 1993 tulevaisuusvaliokunta, joka käsittelee 

tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, tulevaisuudentutkimusta ja 

teknologiakehityksen vaikutuksia. Tulevaisuusvaliokuntaa on johtanut vuodesta 2011 

SDP:n Päivi Lipponen (http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/valiokunnat/valiokunta-

tuv01/index.htx?url=/plaza/toimielimet/muut/zvkseuraavakokous_tuv01_su.html&te=tuv

01?lng=fi. Luettu 12.9 2012.) 

 

http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/valiokunnat/valiokunta-tuv01/index.htx?url=/plaza/toimielimet/muut/zvkseuraavakokous_tuv01_su.html&te=tuv01?lng=fi
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/valiokunnat/valiokunta-tuv01/index.htx?url=/plaza/toimielimet/muut/zvkseuraavakokous_tuv01_su.html&te=tuv01?lng=fi
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/valiokunnat/valiokunta-tuv01/index.htx?url=/plaza/toimielimet/muut/zvkseuraavakokous_tuv01_su.html&te=tuv01?lng=fi
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Tulevaisuudentutkimuksen ontologian keskeinen kysymys koskee siitä, millaisesi 

ymmärrämme tulevaisuuden suhteessa nykyisyyteen ja menneisyyteen. Lisäsi keskeistä on 

se, millaisiksi ymmärrämme mahdollisten maailmojen olemassaolotavan sekä se, miten 

kompleksisuus synnyttää uusia ominaisuuksia. Tulevaisuudentutkimuksen epistemologian 

keskeinen kysymys puolestaan liittyy tulevaisuustiedon erityiseen luonteeseen ja 

suhteeseen muihin tietämisen tapoihin, etenkin muihin tieteisiin. 

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät eli sen erityiset tiet tietoon voidaan nähdä 

epistemologisina kannanottoina, sillä niiden avulla tulevaisuudesta tullaan tietämään. 

(Kamppinen & Malaska 2002, 55.) 

 

Ennakointi ei suinkaan ole tulevaisuudentutkimuksen ainoa tai edes olennaisin tehtävä. 

Sen sijaan, että pyritään ennustamaan miten maailma tulee muuttumaan, tulisi 

strategisesti pohtia mitä meidän tulisi tehdä, jotta arvokkaina pitämämme päämäärät 

toteutuisivat tulevaisuudessa tai epätoivottavat uhat eivät toteutuisi. Arvot, hyvinä ja 

tärkeinä pidetyt asiat, voivat ohjata valintoja ja olla toiminnan tavoitteena. (Niiniluoto 

2002, 9.) Tulevaisuudentutkimus ei voi kuitenkaan sitoutua arvoneutraalin tiedon 

ihanteeseen, vaan on eksplisiittisesti arvorationaalista tiedontuotantoa (Malaska 1993, 6). 

Kaikilla rakentavilla tulevaisuuden lähestymistavoilla on kolme puolta: ennustava, 

normatiivinen ja strateginen, eli pyrkimys selvittää mihin ollaan menossa, mitä halutaan ja 

miten toteutetaan. (Tulevaisuudentutkimusjaosto 1969, 11.) 

 

Erilaisista kulttuureista ja väestöryhmistä tulevilla ihmisillä on erilaiset käsitykset siitä, 

millaisia ovat mahdolliset ja toivottavat tulevaisuudet. Tulevaisuudentutkija joutuukin 

ottamaan huomioon relativismin, sen, että eri ihmisillä on erilaisia käsityksiä siitä, miten 

asiat ovat tai miten ne voisivat olla eikä ole olemassa kaikenkattavia kriteerejä, joiden 

perusteella ne voisi laittaa arvojärjestykseen. Tulevaisuudentutkimus on ollut monien 

tahojen intresseissä ja esimerkiksi kaupankäynnin ja sodankäynnin tarpeista lähtenyt 

tulevaisuudentutkimuksen käsitteistö on ollut kritiikin kohteena. (Malaska & Kuusi 2002, 
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39.) Tulevaisuudentutkimusjaosto muistutti jo vuoden 1969 kannanotossaan (s.23), että 

täysi objektiivisuus on mahdoton saavuttaa tulevaisuudentutkimuksessa ja siksi erilaiset 

mahdollisuudet pitäisi nostaa julkiseen keskusteluun. On myös varmistettava, että eri 

väestöryhmät saavat arvoasteikkonsa edustetuksi, kun keskustellaan tulevaisuudesta ja 

niistä seurauksista, jotka tämän hetken päätöksillä on tulevaisuudessa. 

 

Tulevaisuudentutkijan tulee varoa myös paradigmasokeutta. Kullakin tieteen alalla 

vallitsee paradigma, joka kertoo, mikä on alalla kulloinkin vallitsevan tieteellisen yhteisön 

ajattelutapa. Tähän liittyy se, miten tiedettä tehdään, mitkä ovat hyväksytyt metodit, 

millaista ajattelua käytetään jne. Paradigma voi rajoittaa ajattelua ja estää näkemästä 

ilmiöitä vallitsevan paradigman ulkopuolella. Paine ajatella vallitsevan paradigman 

mukaan on suuri ja paradigmasokeus on hyvin yleistä myös tulevaisuusajattelussa. Sen 

vuoksi on suositeltavaa aika ajoin ottaa etäisyyttä normaaliparadigmaansa. Näin voi nähdä 

paremmin ja kauemmaksi. (Mannermaa 2004, 22-23.) 

 
Tulevaisuustutkimuksen tieto-opillinen pluralismi voidaan nähdä alan metodologisena 

vahvuutena. Tulevaisuudentutkija voikin käyttää hyväksi eri tieteenaloilla saavutettuja 

tutkimustuloksia, ihmisten ja yhteiskunnan asenteita, odotuksia ja tulevaisuudenkuvia tai 

heikkoja signaaleita. Näiden perusteella hän tekee johtopäätöksiä siitä, millaisia erilaisia 

mahdollisia, todennäköisiä ja toivottavia tulevaisuudentiloja edessämme on. ( Linturi, H. 

ym. 2010 ,8.) 

 

Skenaario on tulevaisuudentutkimuksen peruskäsite, joka on vakiintunut laajaan käyttöön 

ja josta usein tulevaisuudentutkimus tunnistetaan. (Kuusi & Kamppinen 2002, 119.) 

Skenaariot ovat toteutettavissa olevia mahdollisia maailmoja, joihin halutaan kiinnittää 

erityistä huomiota. Ne voivat olla houkuttelevia tai katastrofaalisia maailmoja, jotka on 

järkevää ottaa huomioon tulevaisuuteen kuljettaessa. Kun tulevaisuudentutkija on 

mukana viemässä ihmisyhteisöä haluttua tulevaisuutta kohden, korostuvat ne 



56 

 

tulevaisuuspolut, jotka vievät kohti haluttua tai pelättyä mahdollista maailmaa. 

Tulevaisuudentutkijat luovat skenaarioita ja niihin liittyviä toimintasuunnittelmia eli 

strategioita yhdessä niiden tahojen kanssa, joiden tulevaisuudesta on kyse. (Malaska & 

Kuusi 2002, 31-32.) 

 

Toinen skenaario-termin merkitys tulevaisuudentutkimuksessa on menetelmiin liittyvä. 

Puhutaan skenaariomenetelmistä ja skenaariotyöskentelystä. Sekä julkisella että 

yksityisellä sektorilla hyödynnetään skenaariotyöskentelyä ja skenaarioita strategisen 

suunnittelun ja päätöksenteon tukena. Jos tulevaisuus ei toteudukaan skenaariossa 

kuvatun ketjun mukaisesti, se ei välttämättä tarkoita, että skenaario olisi huono.  

Parhaimmillaan skenaario toimii niin hyvin, että se estää siinä esitetyn pahan tai 

epätoivottavan tulevaisuuden tapahtumasta kuvaamalla etukäteen sitä koskevan 

päätöksien ja seuraamuksien ketjun. (Linturi, H. ym. 2010 ,9.) Tulevaisuuspolku koostuu 

joukosta toimenpiteitä, kannustimia ja rajoitteita. Tietty maailmantila voi toteutua useita 

erilaisia reittejä pitkin.  Mahdollisten maailmojen polusto tarkoittaa verkkoa, jossa tiettyyn 

maailmantilaan voidaan päästä useita erilaisia reittejä pitkin (Kamppinen ym. 2002, 27, 

29).  

 

Tulevaisuudentutkimuksessa puhutaan myös heikoista signaaleista. Ne ovat ilmiöitä tai 

tapahtumia, jotka eivät välttämättä tapahtuessaan vaikuta tärkeältä tai herättäisi suurta 

huomiota. Silti niillä saattaa olla tulevaisuuden muotoutumisen kannalta tärkeä tai jopa 

ratkaiseva merkitys. Niiden tutkiminen on yksi tulevaisuudentutkimuksen haastavimmista 

osa-alueista. Myös villi kortti on yllättävä ilmiö, mutta sen erityispiirre on se, että se on iso 

ja äänekäs ja se tulee äkillisesti ja yllättäen. Esimerkkinä tästä on mm. 9. syyskuuta 2011 

tapahtunut terroristihyökkäys New Yorkissa. Heikkojen signaalien ja villien korttien 

kaltaisilla ilmiöillä on kyky muuttaa maailmaa ja todellisuuttamme. (Linturi, H. ym. 2010, 

9.) 
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Delphi-menetelmä on tulevaisuudentutkimuksen alalla kehitetty ja paljon käytetty 

asiantuntijamenetelmä.   Metodissa alan asiantuntijat esittävät valistuneita ja perusteltuja 

arvauksia tulevaisuuden mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista. Delphi-menetelmässä 

pyritään kysely- tai haastattelumuotoisen tutkimustekniikan ja strukturoidun 

vuorovaikutusprosessin avulla tuomaan esiin asiantuntijoista kootun paneelin jäsenten 

tieto, hiljainen tieto ja oletukset jostakin tutkittavasta asiasta tai ilmiöstä. ( ks. esimerkiksi 

Linturi, H. ym. 2010, 10-11.) 

 

Delphi-tutkimus koostuu tyypillisesti kolmesta tai neljästä vaiheesta. Delphi-

tutkimusprosessin avulla voidaan korvata esimerkiksi perinteisiä asiantuntijapaneeleja ja 

ryhmätöitä. Perinteisistä asiantuntijaryhmätöistä delphin erottaa pyrkimys 

kommunikatiiviseen yhteistoimintaan ongelman ratkaisemiseksi. Keskeisin ero löytyy 

metodin tavasta pyrkiä estämään ryhmädynamiikan ja auktoriteettien vallan vaikutukset 

tutkimustuloksiin ja keskusteluun. Tämän mahdollistavana tekijänä on delphi-paneelin 

osallistujien keskinäinen tietämättömyys muiden osallistujien henkilöllisyydestä. Keskiössä 

on osallistujien innovatiivisuus ja objektiivisuus. (Kuusi 1999, 69—72.) 

 

Dalkeyn (1969, 5-6) mukaan metodin vahvuus on se, että useammalta asiantuntijalta 

voidaan saada paremmin ja laajempaa tietoutta sellaisiin kysymyksiin, joihin ei ole tarjolla 

tarkkaa ja yksiselitteistä vastausta. Metodia on arvosteltu ja verrattu usein perinteiseen 

kasvokkain tapahtuvaan asiantuntijapaneeliin. Asiantuntijoiden anonyymiyden on todettu 

edistävän vastausten tarkkuutta ja täsmällisyyttä 

 
 

 

 



58 

 

3.3 Toiminnallinen tulevaisuuden tutkimus 

 

Tutkimuksessamme lähdimme selvittämään millaista kansalaisvaikuttaminen sosiaalisen 

median avulla voisi olla vuonna 2015. Koska sosiaalisen median ja sen suhteen 

kansalaisvaikuttamiseen voidaan katsoa olevan vaikeasti ennustettava ilmiö, jonka 

tulevaisuudesta eri asiantuntijoiden näkemykset saattavat poiketa huomattavasti 

toisistaan, valitsimme alun perin tutkimuksemme toteutustavaksi Delphi-menetelmän. 

Tutkimuksen toteuttaminen olisi ollut kuitenkin liian aikaa vievä prosessi, joten muutimme 

suunnitelmiamme ja toteutimme tutkimuksemme teemahaastattelumenetelmällä. Näin 

ollen tutkimukseemme osallistuvat asiantuntijat eivät päässeet pohtimaan teemoja 

yhdessä toistensa kanssa, mutta toisaalta näin pystyimme syventymään jokaisen 

haastateltavan omiin perusteltuihin näkemyksiin ja kokemuksiin. 

 

Valikoimme haastateltaviksi kymmenen asiantuntijaa, jotka kaikki omaavat selviä ja 

perusteltuja näkemyksiä siitä, mihin suuntaan kansalaisvaikuttaminen tai sosiaalisen 

median kehitys on menossa. Uskomme, että näillä asiantuntijoilla on maallikkoa 

huomattavasti enemmän ymmärrystä arvioida mahdollisia skenaarioita näiden ilmiöiden 

tulevaisuudesta.  

 

Tutkimuksessamme kartoitamme mahdollisia trendejä ja kehityssuuntia, joita sosiaalisen 

median ja kansalaisvaikuttamisen parissa työskentelevät asiantuntijat uskovat tapahtuvan 

näiden teemojen sisällä muutaman vuoden sisällä. Haastattelujen kautta saadun tiedon 

avulla olemme laatineet kohdeorganisaatiollemme, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:lle 

sosiaalisen median toimintasuunnitelman, joka pyrkii jo nyt katsomaan hieman eteenpäin. 

Emme niinkään pyri kartoittamaan mahdollisia tulevaisuusskenaarioita, vaan enemmänkin 

luettelomaisesti listaamaan asioita ja ilmiöitä, joiden toteutumista haastattelemamme 

henkilöt pitävät todennäköisenä tai mahdollisena. Asiantuntijoiden arviot perustuvat 

siihen tietämykseen, joka heillä on näistä ilmiöistä menneisyydessä ja nykyisyydessä. 
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Tutkimuksemme ei siis ihan puhtaasti ole tulevaisuudentutkimusta, mutta siinä on viitteitä 

menetelmään ja sama tulevaisuuteen katsova ote.   

 

Tutkimuksemme ei myöskään ole puhtaasti toimintatutkimusta, mutta menetelmän 

erityispiirteiden joukosta osa pätee tutkimukseemme. Tutkijaroolimme on kaksinainen jo 

senkin vuoksi, että teemme tutkimusta perinteistä poiketen parityönä. Tämän lisäksi 

toinen meistä tutkijoista työskentelee tutkimuksemme tapausorganisaatiossa. 

Tutkimuksemme aihe ja tarve tällaiselle tutkimukselle on noussut täysin käytännön 

toimintaympäristöstä ja tutkimuksemme avulla pyrimme löytämään tähän 

käytännönläheiseen ongelmaan sekä tieteellisen että praktisen vastauksen. 

Tutkimuksemme tavoitteena ei ole luoda uutta teoreettista tietoa tai testata jo olemassa 

olevia teorioita, vaan kartoittaa ja kriittisesti arvioiden perustella tapausorganisaatiomme 

käyttöön toimivia sosiaalisen median käytänteitä.  

 

Tutkimuksemme on yhdistelmä sekä tulevaisuudentutkimuksen että toimintatutkimuksen 

tutkimusmetodeista. Sovellamme tutkimuksessamme sekä tulevaisuudentutkimuksen 

tutkimustapoja, että toimintatutkimuksen tapoja. Tulevaisuudentutkimusta voidaan pitää 

tieteellisestä näkökulmasta erityisenä tietämyksen alueena, joka on luonteeltaan 

tieteidenvälinen ja poikkitieteellinen (Linturi, H. ym. 2010, 8). Näin ollen ajattelemme, että 

tutkimuksemme on tulevaisuudentutkimusta, jossa on viitteitä toimintatutkimuksesta. 
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

Tutkimuksemme aineisto on kerätty haastattelemalla kymmentä asiantuntijaa, joita 

yhdistää innostus ja kiinnostus sosiaalisen median käyttämiseen osana aktiivista 

kansalaisuutta ja järjestötoimintaa. Tutkimuksemme tavoitteena on ollut kartoittaa, miten 

kansalaisvaikuttaminen on muuttunut sosiaalisen median myötä ja miten todellista 

kansalaisvaikuttamista voitaisiin edistää sosiaalisen median avulla. Huolellisen ja 

perusteellisen alaan tutustumisen jälkeen kävimme lukuisia keskusteluita ja neuvotteluita 

siitä, keitä haluaisimme pyytää osallistumaan tutkielmaamme. Onneksi näkemyksemme 

sosiaalisen median ja kansalaisvaikuttamisen asiantuntijoista olivat hyvin yhteneväiset ja 

pääsimme nopeasti lähettämään haastattelukutsuja. Haastattelukutsuja lähetimme 

yhteensä 12, joista kymmeneen saimme hyvin nopeasti myöntävän vastauksen. Erityisen 

positiivista oli huomata, että meille tärkeä tutkimusaihe herätti mielenkiintoa ja 

innostusta osallistua haastatteluihimme.  

 

Tutkielmaamme varten haastattelimme siis kymmentä asiantuntijaa, jotka työnsä puolesta 

toimivat sosiaalisen median ja kansalaisvaikuttamisen kentillä. Haastateltaviemme 

valinnassa kriteerinä meillä oli sosiaalisen median mahdollisuuksien ymmärtäminen 

yhteiskunnassamme. Edellytys ei siis ollut, että haastateltavamme olisivat olleet 

molempien alojen asiantuntijoita. Heitäkin kuitenkin mahtui joukkoon muutama. 

Tavanomaisesti tutkimuksen aineisto käsitellään anonyymisti ja haastateltavien 

henkilöllisyyttä ei paljasteta lukijoille. Tutkimuksen luotettavuuden takaamiseksi aineistoa 

esitellään tutkimuksessa siten, ettei yksittäisten vastaajien vastauksia ole mahdollista 

tunnistaa. Esimerkiksi tunnistetiedot, kuten yritysten nimet, kampanjat ja projektit, on 

muutettu tai poistettu aineistolainauksista. Usein aineistolainauksien yhteydessä 

kerrotaan haastateltavien sukupuoli. Itse emme usko sukupuolella olevan merkitystä, 

ainoastaan haastateltavien asiantuntijuudella, joten emme ole merkinneet sukupuolta 

näkyviin. 
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4.1 Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

 

Tutkielmassamme aineistonkeruumenetelmänä käytimme teemahaastatteluja, koska 

haastattelun avulla on mahdollista saada vapaampia ja avoimempia vastauksia, kuin 

esimerkiksi tarkkaan strukturoitua kyselylomaketta käytettäessä. Teemahaastattelu suo 

vastaajalle mahdollisuuden kertoa kokemuksistaan ja ajatuksistaan itselleen 

ominaisimmalla tavalla. (Eskola & Suoranta 2008, 86—87.) Avoimen haastattelun 

mahdollisuuteen verraten pidimme teemahaastattelua turvallisempana vaihtoehtona 

aloitteleville tutkijoille, sillä se varmistaa sen että kaikkien haastateltavien kanssa tulee 

käytyä samat asiat läpi.  Etenkin tutkimusaiheen ollessa erittäin laaja, kuten meillä oli, 

helpottaa teemahaastattelurunko kaikkien merkityksellisten aiheiden läpikäymistä. 

Toisaalta myös näin laajan aiheen ollessa kyseessä teemarunko auttaa rajaamaan 

käsittelyä ja helpottaa näin aineiston jatkokäsittelyä.  

 

Teemahaastattelua käytettäessä tutkimusmuotona tulee erityisesti kiinnittää huomiota 

myös paikan valintaan, jotta oikeanlaisen kontaktin syntyminen haastateltavan kanssa on 

mahdollista. Paikan tulisi olla mahdollisimman rauhallinen ja haastateltavalle turvallinen, 

jotta hän uskaltaisi kertoa avoimesti ajatuksistaan (Hirsijärvi & Hurme 1985, 60.) 

Tutkimuksemme erityispiirteisiin kuului myös se, ettemme useinkaan itse päässeet 

vaikuttamaan siihen millainen haastattelutilamme on. Haastatteluistamme vain neljä oli 

sellaisia, joihin itse järjestimme tilan. Näistäkin yksi oli Skype-haastattelu. Kaikki loput 

kuusi haastattelua järjestimme siten, että matkustimme itse haastateltaviemme luokse. 

Useimmiten haastattelutila oli joko neuvotteluhuone tai haastateltavan oma työhuone. 

Näillä muutamilla meidän järjestämillämme kerroilla haastattelut toteutettiin rauhallisissa 

kahviloissa. Haastattelupaikat eivät yhdenkään haastattelun osalta vaikuttaneet 

negatiivisesti haastattelun tunnelmaan.  
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Teemojemme avulla pyrimme mahdollisimman tarkasti vastaamaan asettamiimme 

tutkimusongelmiin ja sitä kautta täyttämään erään tutkimuksenteon tärkeimmistä 

vaatimuksista, eli saamaan tukea asettamillemme ongelmille keräämästämme 

aineistosta(ks. esimerkiksi Viskari 2009, 5—15).  

Teemahaastatteluissa käyttämämme teemat vastasivat mielestämme hyvin asettamiimme 

tutkimuskysymyksiin. Teemahaastatteluteemamme olivat seuraavat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haastatteluteemojamme käsittelimme pääsääntöisesti samassa järjestyksessä edeten 

kansalaisvaikuttamisen tämänhetkisestä tilasta lopuksi tulevaisuudennäkymiin. Välillä 

pohdimme kriittisesti niitä riskejä ja haittoja, joita sosiaalinen media saattaa tuoda 

kansalaisjärjestölle.  Näiden haasteiden näemme olevan kansalaisjärjestöille merkittäviä 

oppimisen ja koulutuksen kohteita. Kokonaisuudessaan koemme haastatteluidemme 

kautta saaneemme monipuolisesti ja kattavasti vastauksia asettamiimme 

tutkimuskysymyksiin. Aineistomme analyysissä olemme käyttäneet apuna luomaamme 

teemahaastattelurunkoa ja sen kautta olemme johtaneet analyysiteemat. 

Analyysissämme olemme siis käyttäneet tekniikkana teemoittelua ja tyypittelyä. (ks. 

esimerkiksi Eskola & Suoranta 2008). 

Sosiaalisen median edut ja 

haitat kansalaisvaikuttamisessa 
Sosiaalisen median tuoma 

muutos 

kansalaisvaikuttamiseen 

Kansalaisvaikuttaminen nyt 

Kansalaisvaikuttaminen 

sosiaalisen median avulla 

vuonna 2015 

kansalaisjärjestössä 

Sosiaalisen median 

potentiaali nyt ja 

tulevaisuudessa   

Sosiaalisen median 

mahdollisuudet 

kansalaisjärjestölle ja 

järjestön kentässä toimiville 

Case-esimerkki toimintasuunnitelmaa varten Kansalaisjärjestö vuonna 2015 ja 

oppiminen sosiaaliseen mediaan 

liittyen 
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4.2 Esihaastattelut ja haastattelut 

 

Aloitimme haastattelumme koehaastattelulla. Haastateltavamme oli eräs 

Kehitysvammaisten Tukiliiton keskeisistä työntekijöistä. Haastattelutilanteen 

muotoutumiseen vaikutti se, että haastateltavamme oli meille molemmille tuttu. Olemme 

suunnitelleet syksyn 2011 aikana muutaman palaverin ajan yhdessä Kehitysvammaisten 

Tukiliiton viestintätiimin kanssa tutkimustamme ja pohtineet niitä sosiaalisen median osa-

alueita, jotka ovat juuri Kehitysvammaisten Tukiliitolle erityisen tärkeitä ja merkityksellisiä. 

Ensimmäisen yhteisen haastattelumme pidimme maanantaina 12.3 2012 klo. 13 – 14. 

Haastattelun suunniteltu kesto oli noin yksi tunti, josta toteutunut haastatteluaika jäi 

hieman vajaaksi.  

 

Saavuimme haastattelutilanteeseen muutaman minuutin etuajassa, haastateltavamme oli 

jo meitä odottamassa tilassa, joka oli haastateltavamme työhuone. Ennen virallisen 

haastattelun aloittamista ja nauhurin käynnistämistä keskustelimme hetken aikaa 

haastattelun tarkoituksesta, kestosta ja etenemisestä. Tämän lisäksi kävimme hetken 

aikaa keskustelua tutkimuksemme etenemisestä.  

 

Haastattelussa meillä oli jaetut roolit teemojen osalta. Katjan vastuulla oli isojen 

teemakokonaisuuksien avaaminen ja ns. ensimmäisten kysymysten esittäminen. Soile 

esitteli tutkimuksemme pääkohdat aluksi lyhyesti eli avasi sitä mitä tarkoitamme 

kansalaisvaikuttamisella ja kansalaisjärjestöllä juuri tässä tutkimuksessa. Tämä johdanto 

antoi siis hyvin laajan, mutta ohjeellisen viitekehyksen teemoillemme. Esitimme 

molemmat tarkentavia kysymyksiä ja ajatuksia haastattelun edetessä. Soilen vastuulla oli 

myös case-esimerkin avaaminen ja keskustelun johdatteleminen tässä vaiheessa.   
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Esihaastattelun jälkeen täsmensimme teemojemme välisiä rajoja, sillä huomasimme niissä 

esiintyvän päällekkäisyyttä ja toistoa.  Tämän vuoksi emme tule käyttämään 

esihaastattelussa saamaamme aineistoa tutkimusaineistona. Erityisenä haasteena 

haastattelutilanteessa oli se, että meitä on kaksi. Esihaastattelussa huomasimme, että 

haastateltavan oli toisinaan vaikeahko keskittyä kahden haastattelijan esittäessä 

kysymyksiä. Tämän havaittuamme päätimme jatkossa jakaa haastattelijaroolimme vieläkin 

tarkemmin siten, että Katja esittelee kaikki pääteemat, lukuun ottamatta case-esimerkkiä 

ja Soile esittää tarkentavia lisäkysymyksiä. Näemme kuitenkin, että koko tutkimusta 

ajatellen on meille erittäin suuri etu, että haastattelutilanteessa toisella on ollut 

mahdollisuus keskittyä vain kuuntelemaan ja tarkentamaan haastateltavan vastauksia, kun 

toinen on huolehtinut teemojen läpikäymisestä ja etenemisestä.  

 

Teimme vuoden 2012 maalis- ja kesäkuun välisenä aikana yhteensä 11 haastattelua, joista 

kymmenestä saamamme aineistoa käytämme siis tutkimuksemme aineistona. 

Haastattelukutsut lähetimme maalis-toukokuun välisenä aikana. Lähetimme yhteensä 12 

haastattelukutsua, joista kymmenestä järjestyi haastattelu. Valitettavasti kahdella 

asiantuntijalla ei ollut mahdollisuutta osallistua haastatteluumme. Haastattelukutsut 

lähetimme joko sähköpostilla tai Facebookin kautta toivotuille osallistujille. 

Tutkimuksemme aineiston keräsimme teemahaastatteluilla. Haastatteluiden vuoksi 

olimme valmiita matkustamaan aina tarvittaessa haastateltaviemme luokse, sillä 

tiedostimme jo tutkimuksen alkuvaiheessa, että valitsemamme asiantuntijat ovat hyvin 

kiireisiä.  Näiden kevään neljän kuukauden aikana pääsimmekin useamman kerran 

reissaamaan Tampereen ja pääkaupunkiseudun väliä.  
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4.3 Aineiston analysointi 

 
Tutkimuksemme aineiston analysoimme aineistolähtöisesti.  Aineistomme käsittelyn 

aloitimme litteroimalla haastattelut huolellisesti, auki kirjoittaen kaiken haastatteluissa 

puhutun sekä huomioiden pitkät mietintätauot ja erityisen paljon muuttuneet 

äänenpainot. Litteroinnista siirryimme seuraavaksi vaiheeseen, joka tunnetaan nimellä 

redusointi eli aineiston pelkistäminen. Tässä vaiheessa poistimme siis kaiken niin sanotusti 

ylimääräisen informaation, jota haastatteluissa oli kertynyt. Seuraavaksi järjestelimme 

aineiston alustavien teemojen alle, eli pilkoimme sen pienempiin ja helpommin 

käsiteltäviin osiin. Ennen siirtämistä teemojen mukaisiin luokkiin olimme erottaneet eri 

värikoodeilla jokaisesta kymmenestä haastattelusta aina kunkin vastauksen 

tutkimusongelmiemme kannalta olennaisimmat kohdat. Tämän jälkeen siirsimme ne 

kaikki yhteen teemoittain jaoteltuun tiedostoon. Tätä vaihetta voidaan kutsua myös 

aineiston klusteroinniksi. (Sarajärvi & Tuomi 2003, 109—112.)  

 

Aineiston analyysitavan valitseminen tutkielmaamme varten oli suhteellisen selkeä, sillä 

alusta saakka tavoitteenamme oli ollut saada sidottua teoria ja empiria toisiaan tukevaksi 

kokonaisuudeksi. Analyysiä tutkielmassamme ohjasi kuitenkin tästä johtuen hyvin 

voimakkaasti aineistolähtöisyys, joka ohjasi sekä tulkintojamme että teemoitteluamme.  

Aineistomme analyysissa käytimme apuna teoriasidonnaista analyysiä, jolla tarkoitetaan 

sitä, ettemme suoranaisesti tulkinneet aineistoamme teorian ohjaamana, mutta emme 

myöskään yhtä puhtaan aineistolähtöisesti kuin aineistolähtöisessä analyysissa on tapana.  

Käytimme teoriaa analyysin tukena ja apuna tulkitessamme aineistoamme, mutta se ei 

kuitenkaan millään muotoa määrittänyt sitä, mitä aineistosta etsimme. (ks. esimerkiksi 

Sarajärvi, Tuomi 2003, 98.)  

 

Aineistoyksiköt valitsimme aineiston ohjaamana, mutta aiempi tuntemus alan teoriaan 

ohjasi varmasti näiden muodostumista teemoiksi. Aineistoyksiköt, jotka löysimme 
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aineistostamme, ovat esiteltynä seuraavassa kappaleessa. Haastattelun teemarunkomme 

muistuttaa pääpiirteissään myös sitä teemoittelua, jonka mukaisesti haimme selkeyttä 

aineistoomme.  Tarkoituksemme ei ollut teorian paikkansapitävyyden todistaminen tai 

vääräksi osoittaminen, vaan aineistosta nousseiden teemojen käsittely aiemman 

tutkimustiedon tukemana ja osittaisesti niiden kautta tulkittuna.  

 

Aineistoamme analysoimme viiden analyysiyksikön kautta. Analyysiyksiköt muodostuivat 

aineistolähtöisesti haastatteluteemojemme kautta. Analyysivaiheessa tiivistimme 

aineistomme mukaisesti kahdeksan haastatteluteemaamme viitteen analyysiteemaan. 

Aineistositaateissa päädyimme siihen tulokseen, että luokittelemme ne H1-H10 

numeroinnilla. Luokittelussa pohdimme myös vaihtoehtoista tapaa, jossa olisimme 

määrittäneet haastateltaviemme taustan joko yritys tai järjestökentälle. Tämä kuitenkin 

osoittautui toimimattomaksi luokitteluperusteeksi, sillä haastateltaviamme ei voi 

yksiselitteisesti sijoittaa vain jompaankumpaan luokkaan. Haastateltavillamme on 

esimerkiksi kaksoisrooleja ja he toimivat aktiivisesti sekä järjestö että yrityspuolella. 

Haastateltaviemme joukossa oli myös muutamia, jotka eivät edustaneet kumpaakaan 

edellä mainituista luokista. Haastateltaviemme sukupuolta emme mainitse 

aineistositaattien yhteydessä, sillä emme näe sen olevan aineistomme käsittelyn tai 

tutkimuksen luotettavuuden kannalta olennainen tekijä.  

 

Tutkimuksemme luotettavuuden kannalta on positiivista, ettemme erittele ja yksilöi 

haastattelemiamme asiantuntijoita tämän tarkemmin, sillä kansalaisyhteiskunnan ja 

sosiaalisen median asiantuntijoiden määrä on Suomen kokoisessa maassa rajallinen ja 

tunnistettavuuden riski suuri. Tämän vuoksi liian yksityiskohtainen aineiston luokittelu 

saattaisi johtaa riskiin haastattelemiemme asiantuntijoiden tunnistamisessa.  
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ANALYYSITEEMAT  

 

 

 

 

 

 

1. Miten kansalaisvaikuttaminen on muuttunut ja miten tulee muuttumaan tulevaisuudessa? 

Tässä analyysissä lähdemme pohtimaan mitä sosiaalinen media voi mahdollistaa? 

2. Miten todellista kansalaisvaikuttamista voidaan edistää sosiaalisen median avulla vuonna 

2015? 

4. Haasteet ja esteet tehokkaalle sosiaalisen median käytölle kansalaisjärjestössä. 

5. Järjestön oppiminen sosiaalisen median ja kansalaisvaikuttamisen muutoksessa 

 
 

4.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia 

  

Pro gradu -tutkielmamme poikkeaa perinteisestä tutkielmasta useilta osa-alueiltaan. 

Ensinnäkin meitä on tutkijoina kaksi totutun yhden sijaan. Varsinkin tutkimuksen teon 

alkutaipaleella törmäsimme useasti epäilyksiin siitä, että tarkoituksenamme on välttää ja 

pienentää työtaakkaa jakamalla se puoliksi. Yhteistyön tekeminen ja pitkän prosessin läpi 

käyminen keskustellen, neuvotellen ja yhdessä toimien, ei suinkaan ole helpompaa kuin 

yksin työn tekeminen. Sen sijaan se on työn luotettavuutta arvioitaessa ehdoton etu. 

Esimerkiksi aineiston olemme keränneet yhdessä, eli jokaisessa haastattelussa toinen 

Muutos kansalaisvaikuttamisessa Kansalaisvaikuttamisen 

edistäminen sosiaalisen median 

avulla vuonna 2015 

Sosiaalisen median 

mahdollisuudet ja 

edut 

kansalaisjärjestölle  

Haasteet ja esteet 

sosiaalisen median 

käytölle 

kansalaisjärjestössä 

Tarve 

kansalaisjärjestön 

oppimiselle sosiaalisen 

median ja 

kansalaisvaikuttamisen 

muutoksessa 
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meistä on ollut niin sanotusti päävastuussa teemojen käsittelyssä ja toinen on toiminut 

tarkkailijana ja lisäkysymysten esittäjänä.  

 

Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan tutkimukseen valitun menetelmän kykyä mitata 

asetettua tutkimusongelmaa, eli mitata sitä, mitä on tarkoituskin. Tutkimuksen 

validiteetin pohtiminen mielletään keskeisemmäksi tehtäessä määrällistä eli 

kvantitatiivista tutkimusta. Tällöin korostuu etenkin tutkijan osaaminen kyselylomakkeen 

laatimisessa. (Vilkka 2005, 161.) Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijalle 

tarjoutuu useimmiten mahdollisuus korjata, täsmentää ja oikaista tutkimukseen 

osallistuvan henkilön virheelliset olettamukset ja tulkinnat kysymyksistä. Tämä erottaa 

laadullisen ja määrällisen tutkimuksen toisistaan tutkimuksen validiteetin näkökulmasta 

tarkasteltuna.  

 

Tutkimuksessamme haastateltavilla oli aina mahdollisuus täsmentää ja tarkentaa 

esittämiemme kysymyksiä ennen vastaamista. Usein haastateltavamme kertasivatkin 

ääneen esittämämme kysymyksen ja näin varmistivat, että vastaavat juuri 

haluamastamme näkökulmasta. Teemahaastattelu on aineistonkeruumenetelmänä siitä 

hieno, että tutkijalle tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia johdatella keskustelua takaisin 

haluttuun suuntaan mikäli näyttää siltä, että aiheesta aletaan harhautua. Meidän 

tutkimuksessamme tämä oli vielä helposti toteutettavissa, kun haastattelijoita oli kaksi ja 

toisella oli aina tarvittaessa mahdollisuus korjata ja täsmentää toisen esittämiä 

kysymyksiä.  

 

Erääksi tutkimuksen teon luotettavuutta edustavaksi tekijäksi laadullisessa tutkimuksessa 

mielletään tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus, joka käsittää tutkijan tekemien 

ratkaisujen johdonmukaisuuden aina lähteiden käytöstä tulkintaan saakka. Tärkeänä 

määreenä luotettavuudelle voidaan pitää myös tutkimuksen eettistä kestävyyttä. Tutkijan 

tulisi siis alusta loppuun saakka huomioida ja arvioida tekemiään valintoja samalla ne niin 
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hyvin kuvaillen, että niiden oikeellisuus voidaan haluttaessa tarkastaa. Tärkeää on 

huomioida, että jo itsessään tutkimuksen aiheen valinta ja sen kohdistaminen tiettyyn 

ryhmään on eettinen valinta ja edellyttää tutkijalta perusteluita ja aukikirjoitusta syistään 

miksi näin valittiin. Tutkijan velvollisuuksia hyvän tutkimuksellisen käytännön mukaan ovat 

muun muassa koko prosessin ajan arvostaa ja esittää rehellisesti muiden tutkijoiden 

tulokset yrittämättä vilpillä muotoilla niitä omikseen, raportoinnin huolellinen ja 

asianmukainen toteutus sekä tulosten rehellinen käyttö. (Sarajärvi & Tuomi 2003, 122—

130.)  

 

Oman tutkimuksemme luotettavuus muodostuu siitä, että olemme noudattaneet 

tutkimuksen teolle esitettyjä eettisiä ehtoja. Jokaiselle haastateltavallemme kerroimme 

ennen haastattelun aloittamista mihin tarkoitukseen keräämme näitä haastatteluita, 

miten tulemme niitä käyttämään tästä eteenpäin ja myös sen, mitä tallenteille tapahtuu 

jatkossa. Keskustelujen kautta pyrimme vielä varmistamaan sen, että kaikki tiesivät, 

millaiseen tutkimukseen he ovat osallistumassa sekä myös sen, millaiset oikeudet heillä 

haastateltavina on. Oikeastaan tutkielmaamme ei liittynyt erityisesti huomioonotettavia 

eettisiä kysymyksiä, sillä haastattelimme aikuisia ihmisiä, jotka osallistuivat haastatteluihin 

täysin vapaasta tahdostaan. Meillä oli lupa mainita haastateltavien henkilöllisyydet 

sosiaalisen median avoimuuden periaatteen mukaan, mutta päädyimme kuitenkin siihen, 

että niitä ei julkaista. Päädyimme tähän ratkaisuun, koska olemme aloittelevia tutkijoita, 

emmekä halunneet vaarantaa tutkimuksemme eettisyyttä ja luotettavuutta. Aineistoa 

olemme käsitelleet koko ajan rehellisesti ja luottamuksellisesti eli esimerkiksi tarkkaan 

huolehtien, ettei kenenkään henkilöllisyyttä ole mahdollista tunnistaa sitaateista tai 

muutoinkaan aineiston käsittelystä. Myös lähteitä olemme käyttäneet huolellisesti ja 

siten, ettei kenellekään tulisi väärää kuvaa siitä, mikä on toiselta lainattua tietoutta ja mikä 

omia johtopäätöksiämme.  
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Tutkimuksen luotettavuus muodostuu tulosten tarkkuudesta ja toistettavuudesta. Tutkijan 

tehtävä on raportoida tutkimusprosessi sellaisella tarkkuudella, että tutkimus on 

mahdollista toteuttaa uudelleen toisen tutkijan toimesta. (Vilkka 2005, 161.) 

Tutkimuksemme reliabiliteetin eli luotettavuuden kannalta näemme työskentelytapamme 

aineistonkeruuvaiheesta aina aineiston analyysiin saakka parityönä olevan erityisen 

luotettavaa. Kaikki tekemämme tulkinnat ja olettamukset aineistostamme olemme 

tehneet siten, että ensin molemmat tutkijat ovat huolellisesti tutustuneet aiheeseen ja 

muodostaneet omat mielipiteensä. Tämän jälkeen olemme yhdessä keskustellen ja omia 

ja toistemme näkemyksiämme vertaillen ja perustellen etsineet mielestämme 

tutkimusongelmiemme kannalta parhaan ratkaisun.  Jokaisen tekemämme rajauksen ja 

valinnan olemme pyrkineet auki kirjoittamaan tutkimusraporttiimme.  
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5. TUTKIMUSTULOKSET  
 

 
Tutkimustuloksissa kerromme, miten haastattelemiemme asiantuntijoiden mukaan 

sosiaalinen media on muuttanut kansalaisvaikuttamisen kenttää ja miten 

kansalaisvaikuttamista voidaan edistää lähitulevaisuudessa sosiaalisen median palveluita 

hyödyntäen. Tutkimuksessamme olemme ottaneet vuoden 2015 kiintopisteeksi näiden 

muutosten tarkasteluun. Vuoden valitsimme sillä perusteella, että halusimme ottaa 

kiintopisteeksi tulevaisuuden, muttemme halunneet lähteä arvailemaan näkymiä liian 

kauaksi tulevaisuuteen. Tämä senkin vuoksi, että tapausorganisaatiomme 

Kehitysvammaisten Tukiliitto toivoi meiltä konkreettisia sosiaalisen median 

toimintasuosituksia. Sosiaalisen median arvaamattoman luonteen vuoksi emme usko, että 

tällaista toimintasuositusta olisi mahdollista rakentaa liian pitkälle tulevaisuuteen 

nojaavien arvioiden perusteella.  

 

Aluksi lähdemme kartoittamaan sitä, miten sosiaalisen median yleistyminen on muuttanut 

kansalaisvaikuttamista viimeisen vuosikymmenen aikana. Tämän lisäksi vertaamme 

sosiaalisen median vaikuttavuutta suhteessa perinteiseen mediaan 

asiantuntijahaastatteluiden perusteella. Pseudovaikuttaminen ja kevytaktivismi ovat 

lisääntyneet, mutta tapahtuuko sosiaalisen median kautta myös todellista 

kansalaisvaikuttamista?  

 

Seuraavaksi lähdemme pohtimaan sitä, minkälaisia muutoksia saattaisi olla odotettavissa 

lähivuosien aikana. Millaista kansalaisvaikuttaminen sosiaalisen median avulla voisi olla 

vuonna 2015? Asiantuntijamme arvioivat, että ottamalla jäsenistöä aktiivisemmin mukaan 

järjestön toimintaan, saadaan lisättyä toiminnan läpinäkyvyyttä ja demokraattisuutta. 

Asiantuntijat myös arvioivat, millainen voisi olla tehokas viesti vuonna 2015 ja miten se on 

mahdollista saada erottumaan sosiaalisen median valtavasta viestitulvasta.  
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Tämän jälkeen kuvaamme, miten haastattelemiemme asiantuntijoiden mukaan 

sosiaalisen median avulla voidaan edistää todellista kansalaisvaikuttamista. Sosiaalinen 

media on haastava vaikuttamiskanava sen arvaamattoman luonteen vuoksi. Kartoittamalla 

sosiaalisen median etuja ja mahdollisuuksia järjestölle, pyrimme nostamaan esiin niitä 

potentiaalisia mahdollisuuksia, jotka ovat vielä löytämättä järjestötoiminnassa. Tämän 

lisäksi haastatteluissa keskustelimme myös kansalaisvalvonnan edistämisestä järjestön 

toiminnassa sosiaalisen median avulla. Kansalaisvalvonnassa korostuu kansalaisten 

aktiivinen puuttuminen ja reagoiminen huomaamiinsa epäkohtiin. Kansalaisvalvonnalla ei 

siten tarkoiteta sitä, että kansalaisia valvottaisiin, vaan että kansalaiset valvovat 

yhteiskunnallista eliittiä ja siten edistävät omalla toiminnallaan demokraattisuuden ja 

avoimuuden lisääntymistä yhteiskunnassa. (ks. esimerkiksi Häyhtiö & Rinne 2010, 102.) 

 

Kartoitamme myös haasteita ja esteitä sosiaalisen median tehokkaalle käytölle. Sosiaalisen 

median kentässä tapahtuu paljon näennäistä vaikuttamista ilman tuloksia sekä paljon 

melua tyhjästä. Uskomme, että näiden haittatekijöiden kartoittaminen on yksi mainio 

oppimisen paikka järjestölle. Varautumalla jo etukäteen ongelmiin, on järjestön 

mahdollista välttää sudenkuopat. Sosiaalinen media on monessa muussakin suhteessa 

järjestölle todellinen oppimisen paikka. Haastatteluissa nousi usein esiin ajatus 

verkostoitumisesta ja yhteisöllisyydestä. Asiantuntijamme pohtivat keinoja, joiden avulla 

järjestö voi oppia edesauttamaan ja nopeuttamaan uusien toimintatapojen tehokasta ja 

kannattavaa käyttöä. Esimerkiksi Crowdsourcing-ideaa voisi hyödyntää järjestöjen 

kansalaisvaikuttamisessa aivan uudella tavalla, jos järjestö oppii vaan hyödyntämään 

sosiaalisen median tarjoamia välineitä oikealla tavalla.  
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Järjestöjen tulee tulevaisuudessa pystyä toimimaan tehokkaasti ja toimivasti myös 

sosiaalisessa mediassa. Haastatteluissa esiin nousi myös sosiaalisen median mukanaan 

tuoma tarve oppimiselle. Aihetta lähestyimme esimerkiksi sen kautta miten järjestön tulisi 

toimia sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa ja millaista oppimista se järjestön 

henkilökunnalta edellyttää. 

 

 

5.1 Kansalaisvaikuttaminen sosiaalisen median keinoin – helppoa ja 
nopeaa 

 
Kartoitimme haastattelujen aluksi kansalaisvaikuttamisen tilaa tämän päivän Suomessa. 

Teeman laajuudesta huolimatta halusimme herättää keskustelua ajankohtaisesta aiheesta 

ja lähteä siitä vähitellen pureutumaan pienempiin ja syvällisempiin aiheisiin. 

Haastateltaviemme mukaan sosiaalinen media on muuttanut kansalaisvaikuttamista 

radikaalisti. He kokivat sosiaalisen median tuoneen lisää mahdollisuuksia, lisää 

vaikuttamisen kanavia ja keinoja sekä aktivoineen kansalaisia toimijoina. Kaikissa 

haastatteluissa korostui sosiaalisen median tuomat positiiviset vaikutukset 

kansalaisvaikuttamiseen.  

Osallistavassa hallintokulttuurissa on pyritty aktivoimaan kansalaisten osallistumista ja 

estämään vieraantumista edustuksellisesta demokratiasta, esimerkiksi 

verkkodemokratiahankkeiden avulla. Esimerkiksi kunnallispolitiikan työvaiheet ja 

eteneminen ovat nykyisin paremmin kansalaisten ulottuvilla. Verkkodemokratiahankkeita 

on kritisoitu siitä, että niissä tapahtuu ainoastaan kansalaisten mielipiteiden kuulemista, 

mutta näillä mielipiteillä ei ole todellista vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon. (ks. 

esimerkiksi Häyhtiö 2010, 63,65.) Haastattelujemme mukaan yksi este sosiaalisen median 

hyödyntämiselle on vaikeus todentaa vastaajien edustavuus kansasta, sen vuoksi 

sosiaalista mediaa on helpompi hyödyntää esimerkiksi ideoinnissa.    
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(…) se on yks este somen hyödyntämiselle tai yks haaste, et se yks myyttinen vastaus, et 
miks ääntä ei kuunnella, niin on vaikea todentaa et onks toi kolmesataa ihmistä missään 
määrin edustava kansasta ja siks on helpompi hyödyntää mediaa ideoinnissa tai 
sellaisessa, jossa ei oo niin paljoo merkitystä kuka sanoo tai viestin laadussa (H9) 

 
Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijoiden keskuudessa vallitsee kuitenkin käsitys siitä, että 

kansalaisyhteiskunta on toimintakenttä, jossa kansalaiset ja kansalaisryhmät toimivat 

vapaaehtoisesti ja julkisesti yhteisten päämääriensä pohjalta (Konttinen, Ruuskanen & 

Siisiäinen 2010, 20). Myös haastateltavamme näkevät kansalaisvaikuttamisen olevan 

yksinkertaisimmillaan oman mielipiteen ilmaisemista, asiantuntijuuden jakamista ja oman 

äänensä kuuluviin saamista yhteiskunnassa itselle tärkeissä aisoissa. Mitä 

konkreettisemmin asia koskettaa kansalaisten omaa elämää, sitä helpommin he 

osallistuvat vaikuttamiseen. Varsinkin yksi haastateltavamme korostaa, että 

kansalaisvaikuttaminen itselle tärkeisiin pieniin asioihin auttaa ymmärtämään ja oppimaan 

toimimista myös suuremmissa yhteiskunnallisissa vaikutuskanavissa. Haastateltaviamme 

yhdistää näkemys siitä, että kansalaisvaikuttamisen lähtökohtana on itselle 

merkityksellinen asia, yhteiskunnallinen epäkohta tai puute.  

Osallistuminen, että kun se voi olla että vaan niinku äänestämisest kerran neljässä 
vuodessa siihen että meiän kortteli kasvattaa porkkanoita tuolla ja mä jotenkin ajattelisin 
että kaikki tää on niinkun osallistumista ja jotenkin varmaan että mitä konkreettisemmin 
se niinku juttu lähestyy ihmisten arkielämää niin sitä helpommin ne löytää niit 
osallistumisen paikkoja… (H8) 

 

Tapausjärjestömme, Kehitysvammaisten Tukiliiton toiminnan lähtökohtana on taata hyvä 

elämä kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen. Järjestölle on merkityksellistä 

saada jäsenten ja heidän omaisten ääni mahdollisimman hyvin kuuluville nyt ja 

tulevaisuudessa ja heidän rooliaan yhteisessä toiminnassa pyritään aktivoimaan. 

Sosiaalisen median avulla pyritään löytämään uusia väyliä tavoittaa ja osallistaa jäseniä 

tavalla, joka palvelisi sekä järjestöä että jäseniä mahdollisimman hyvin. Siten liikkeelle 

lähdetään usein ihmisten arkielämästä nousevien epäkohtien ajamana. 
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Haastateltavamme näkevät, että sosiaalinen media on tuonut kansalaisvaikuttamisen 

ihmisten lähelle ja arjen piiriin. Enää ei tarvitse fyysisesti lähteä toreille ja kokouksiin 

vaikuttamaan, vaan sen voi tehdä itselle sopivana ajankohtana, itselle sopivasta paikasta 

käsin. Esimerkiksi Facebook mahdollistaa oman mielipiteen ilmaisemisen hyvin helposti ja 

usein samalla näkyvästi. Eräs haastateltavamme korostaa, että ennen verkon käytön 

yleistymistä kansalaisilla ei ollut samanlaista pääsyä julkiseen tilaan kuin nyt.  

(…)Eihän kansalaisille oo koskaan historiassa aikaisemmin ollut tällasta niin kuin vapaata 
pääsyä julkiseen tilaan, eihän siihen tarvita kuin nettiyhteys ja keskustelun aloittaminen 
(…)huomionherättäminen ja itselle merkityksellinen aihe. (H10) 

 

Kansalaiset ympäri maata tai ympäri maailmaa voivat kommunikoida keskenään aivan 

uudella tavalla. Sosiaalinen media ja internet tarjoavat helpon ja nopean tavan 

yhteiskunnallisiin epäkohtiin puuttumiseen. Erityisen merkityksellisenä haastateltavamme 

näkee juuri sosiaalisen median annin kansalaisvalvonnalle. Myös kansalaisjärjestöt voivat 

harjoittaa kansalaisvalvontaa julkistamalla ja jakamalla erilaisia verkkoaineistoja, jotka 

voivat vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin ja julkiseen keskusteluun (Häyhtiö & Rinne, 2010, 

106). Aiheesta keskustellessamme haastateltavamme toteaa, että verkko tarjoaa myös 

helpon ja vapaan pääsyn niin sanotun vaihtoehtoisen tiedon äärelle, mikä saattaa 

vaikuttaa myös yhteiskunnallisiin valtasuhteisiin. 

Aikasemmin kansalaiset ympäri maailmaa, ympäri valtakuntaa kansallisesti ja ympäri 
maailmaa ole voineet näin helposti kommunikoida keskenään ja tuota käytetään usein 
sellaista termiä kuin kansalaisvalvonta. Kansalaisvalvonta (…) tarkottaa sitä että 
kansalaisia ei valvota vaan kansalaiset valvovat. Kansalaisvalvonnassa on toi internet tai 
sosiaalinen media on tuota noin aivan verraton. (H10) 

 

Toisaalta osa haastateltavistamme näkee nykypäivän kansalaistoiminnan olevan 

enemmän pieniin ruohonjuuritason kuin suuriin yhteiskunnallisiin ongelmiin puuttumista. 

Kansalaistoiminnan ja vaikuttamisen kulttuurin voi nähdä muuttuneen 
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suoraviivaisemmaksi toiminnaksi, johon ei enää välttämättä tarvita institutionaalista tahoa 

organisoimaan toimintaa. Ihmiset ovat ymmärtäneet, etteivät he välttämättä tarvitse 

lupaa toiminnalleen. 

Ihmisillä on heränny sellanen oivallus että mun ei tarviikkaan kysyy lupaa että mähän voin 
vaan niinku ettiii ihmisiä jotka on kiinnostunu asioista kuin minä ja ruveta vaan tekemään 
tai ruveta vaikuttamaan. (H8) 

 

Haastateltaviemme mielestä sosiaalinen media ja verkkovaikuttaminen mahdollistavat 

sen, että entistä useampi ihminen uskaltaa lähteä vaikuttamaan, kun se on helpompaa ja 

nopeampaa ja aloittamisen kynnys madaltunut. Verkkovaikuttamisen ja sosiaalisen 

median myötä perinteinen järjestötoiminta ja vaikuttaminen ovat tulleet toiminnassaan 

risteyskohtaan. Nykyisen kansalaisvaikuttamisen lisääntyneen itseorganisoitumisen myötä 

myös järjestöjen tulee pystyä mukautumaan vaikuttamistapojen ja kanavien 

muuttumiseen. Erilaiset spontaanit liikkeet, kuten esimerkiksi taannoinen Porkkanamafia, 

ovat vahvistaneet asemaansa kansalaisyhteiskunnassa ja näin osaltaan vaihtoehdon 

järjestöille vaikuttamiskanavana. Eräs bloggaaja mainitsee blogi-kirjoituksessaan, että 

vaikka nykyteknologia mahdollistaa nopean verkostoitumisen ajasta ja paikasta 

riippumatta, ja siten verkostoitumisen tapa muuttunut aikojen saatossa, on sen merkitys 

ihmisille säilynyt (Mustalahti 2.6 2012, tiedonblogi). 

Mä puhun nyt sosiaalisen median kannalta, niin se että niiden työkalujen avulla voi 
vaikuttaa paljon isompaan määrään ihmisiä ja helpommin. Mutta sitten myös tällaset 
niinkun ei tarvii olla mikään superjulkkis, et pystyy tuomaan niit omii näkökantoja esiin. Et 
jos on kirjottanu esim. hyvän artikkelin tai pohdinnan jostain, se voi levitä tosi laajalle. Ja 
pystyy tekeen tällaisia erilaisia niinkun aktiviteetteja, niinku vaikka ravintolapäivää tai 
jotain erilaisiakin asioita, kun on nää uudet välineet. Verkostoituminen netin kautta 
niinkun se on myös tosi tärkee juttu. (H6) 

 

Lähes kaikkien haastateltaviemme vastauksissa esiintyy myös huolipuhetta ja 

spekulaatioita kansalaisvaikuttamisen tulevaisuudesta. Kansalaisvaikuttamisen 

muuttuessa helpommaksi ja etääntyessä virallisemmista vaikuttamiskanavista, pelätään 
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vaikuttamisen muuttuvan niin sanotuksi kevytaktivismiksi ja pseudovaikuttamiseksi. 

Kevytaktivismilla ja pseudovaikuttamisella tarkoitetaan muun muassa sitä, että toimintaan 

ei enää sitouduta ja omia aikeita ei olla valmiita todellisuudessa toteuttamaan. (ks. 

esimerkiksi Stranius & Laaksonen 2011, 13—19.) Haastateltavamme mainitsevat, että 

sosiaalinen media ja verkko ylipäätään ovat mahdollistaneet kansalaisvaikuttamisen 

muuttumisen nopeatempoisemmaksi ja monipuolisemmaksi. Asioihin voidaan vaikuttaa, 

ottaa kantaa, liittyä ja poistua vaikuttamasta nopeasti. Samalla vaikuttamisen 

muuttuminen näin helpoksi herättää myös huolta vaikuttamisen pitkäjänteisyyden, 

sitoutuneisuuden ja syvällisyyden katoamisesta. Toisaalta kevytosallistuminen 

mahdollistaa toimintojen monipuolistumisen.  

Kaikille löytyy kannatusta, sehän tämä sosiaalinen media on turvannut, että vaikka oli se 
sit miten pöhlöä, aina löytyy jotka sitä kannattaa. Sehän antaa herkästi myös niinku täysin 
virheellisen kuvan, että onko tämä asia merkittävä, onko tällä todellista kannatusta kansan 
keskuudesta? Kun vertaa aikaisemmin, niin piti tosiaan oikeasti lähteä tekemään jotakin. 
Tässähän on hyvää, ja tässä on huonoakin. Onko se kynnys jo vähän turhankin matala? 
(H2) 

 

Haastattelemiemme asiantuntijoiden mielestä sosiaalisella medialla on oma paikkansa 

yhteiskunnallisessa vaikuttamisen kentässä. Erityisesti tässä tutkimuksessa olemme 

kiinnostuneita vastaamaan kysymykseen siitä, miten sosiaalista mediaa voitaisiin 

hyödyntää kansalaisvaikuttamisessa kansalaisjärjestössä. Tässä ensimmäisessä luvussa 

asiantuntijoidemme vastaukset ovat vielä hyvin laajoja ja tarkoituksellisesti jätämme 

niiden annin melko laajana näkyville, ettei se tosiasia unohtuisi, että kansalaisjärjestöjen 

toiminta on merkittävä, mutta ei ainoa osa kansalaisyhteiskuntaa. Seuraavissa luvuissa 

keskitymme tarkemmin ja syvällisemmin joihinkin kansalaisjärjestön kannalta 

merkityksellisiin teemoihin koskien sosiaalista mediaa ja kansalaisvaikuttamista. 
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5.2 Sosiaalinen media järjestön arjessa vuonna 2015 

 
Tutkimuksemme tärkeimpiä tavoitteita on tutkia, miten asiantuntijoiden mielestä 

kansalaisvaikuttamista voidaan tehostaa lähitulevaisuudessa sosiaalista mediaa 

hyödyntäen. Jos katsotaan muutama vuosi taaksepäin, kehitys ja muutos on ollut 

valtaisaa. Kymmenen vuotta sitten ei ollut Facebookista vielä tietoakaan ja blogitkin olivat 

vain harvojen edelläkävijöiden käyttämiä välineitä. Kuluneen viiden vuoden aikana 

ihmisten keskinäinen vuorovaikutus ja kommunikointitapa ovat suorastaan mullistuneet 

sosiaalisen median palveluiden yleistymisen myötä. Kysyimme asiantuntijoiden arvioita 

siitä, minkälaisia muutoksia he uskovat tapahtuvan sosiaalisen median saralla vuonna 

2015 ja kuinka järjestöt voisivat muutaman vuoden päästä hyödyntää sosiaalista mediaa 

entistä tehokkaammin. 

Useat haastateltavamme arvelevat, että seuraavan kolmen vuoden aikana ei tapahdu 

mitään täysin mullistavaa sosiaalisen median palveluissa ja sovelluksissa. Sen sijaan 

tavassa, jolla niitä käytetään, tulee muutoksia. He uskovat, että sosiaalisen median 

palveluita ja sen tarjoamia välineitä käytetään muutaman vuoden päästä jo sujuvasti. 

Myös järjestöissä osaaminen lisääntyy ja sosiaalisen median palveluita osataan käyttää 

ammattimaisemmin. Haastateltavat uskovat myös, että avoimuus ja läpinäkyvyys tulevat 

lisääntymään. 

Oma veikkaukseni on, että ei tapahdu mitään räjähdysmäistä. Mutta tämä kehitys, minkä 
nyt näen, se voimistuu. Käyttö lisääntyy, osaaminen paranee. Vaikuttavuus paranee. Näin, 
mutta ei välttämättä mullistusta, ei noin lyhyessä ajassa.(H2) 

 
Suurin osa haastateltavistamme arvelee Facebookin suosion jatkuvan vielä kolmen vuoden 

päästäkin, tosin pari haastateltavaa arvelee, että Facebookin on korvannut joku toinen 

palvelu. Haastateltavamme kuitenkin korostavat, että ei ole merkitystä sillä mitä 

sosiaalisen median sovelluksia käytetään. Tärkeää on tapa tehdä asioita uudella tavalla ja 

oppia toimintatapa, jolla työkaluista saadaan enemmän irti. Yhteisenä piirteenä on se, että 
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käyttäjät ovat aktiivisia sisällöntuottajia, jotka tuottavat sisältöä annetun alustan tai 

palvelun puitteissa (Matikainen 2012, 136). 

(…)no mun mielestä se ei ollenkaan oo työkalukysymys, et mun mielestä se on niinku tosi 
paljon enemmän niinku toimintatapa ja se et osataan ottaa näistä työkaluista järkevästi 
irti. (H8) 

 

Haastateltavamme arvioivat, että sosiaalisen median käyttö tulee muutaman vuoden 

sisällä osaksi normaalia työskentelyä niin, että ei erikseen enää varata resursseja siihen, 

että joku ihminen huolehtii organisaation näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa. Sosiaalista 

mediaa käytetään työkaluna ja siellä tehdään niitä asioita, joita organisaatio muutenkin 

tekee, mutta uudella tavalla. Sen sijaan siis, että organisaatiolla menisi ylimääräisiä 

resursseja sosiaalisen median käyttöön, se tekee asiat tehokkaammin sosiaalisen median 

avulla. Järjestöalaa tuntevat haastateltavamme arvioivat, että ainakin perinteisissä 

järjestöissä sosiaalisen median käyttö on ollut päivittämisen tasolla. He kuitenkin uskovat, 

että järjestöissä on kolmen vuoden päästä päästy vaiheeseen, jossa sosiaalista mediaa 

osataan hyödyntää tehokkaasti. Haastateltavamme arvioivat myös, että kolmen vuoden 

päästä kansalaisraateja ja ylipäätään järjestön ympärillä olevien ihmisten osaamista 

osataan hyödyntää aivan eri tavalla. 

(…) et se ikään kuin se some on formatoitu, et tullut silleen niinkun osaksi normaalia 
toimintatapaa, siinä missä vaikkapa webbisivut on nykyisin tai vaikka sähköposti. Et ikään 
kuin erilaisia sosiaalisen median välineitä niinku käytetään melko luontevasti ja niistä 
osataan ikään kuin hakea et ehkä vähän kärjistäen( …) hyviä tuloksia. (H4) 

Niin kauan kun se on just sellasta päivittämisen tasolla, niin se on jotain sellasta 
ylimäärästä, joka on vähän sillain, et ”voi hemmetti, et tämäkin pitää viel hoitaa kaiken 
muun lisäks”. Mutta jos me saadaan se silleen sinne tekemisen sisälle, niin että että ”no, 
me niinku tehään tätä valmistelutyötä, niin siihen kuuluu tämmönen, et tehään yhessä 
ihmisten kanssa”. Ja sitten se ei ookkaan enää päivittämistä, vaan sit se on jotain oikeeta 
tapahtumista ja jotain oikeeta tekemistä. Mut et tavallaan se päivittäminen tulee siinä 
tavallaan ilmaseks ja sillon siit sisällöstäkin tulee heti paljon paremmin 
merkityksellisempää niille seuraajille, jotka nekin haistaa sen niinkun kilometrin päähän, 
että aha noi tekee tos jotain ihan oikeeta. (H8) 
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Haastateltavamme uskovat, että tulevaisuudessa ei laitteella tai sovelluksella ole 

merkitystä. Nyt jo tutuksi tullut kehitys älypuhelimiin ja tabletti-laitteisiin jatkunee myös 

tulevien vuosien aikana. Kansalaisvaikuttamisen näkökulmasta välineneutraalius edistää 

vaikuttavuuden helppoutta ja tavoittavuutta. Mobiilikäyttö mahdollistaa vielä entistä 

paremmin ajasta ja paikasta riippumattoman viestinnän ja vaikuttamisen, joka puolestaan 

auttaa järjestöä sitouttamaan hyvin erilaisia toimijoita toimintaan. Mobilisoituminen liittyy 

keskeisesti juuri ajatuksiin sosiaalisen median tavoittavuudesta, helppoudesta, 

nopeudesta ja läpinäkyvyydestä, sillä sen tarjoama tekninen mahdollisuus edistää näiden 

toteutumista. Sosiaalisen median mahdollisuuksina kansalaisjärjestön toiminnassa alan 

asiantuntijat pitävät sen helppoutta, nopeutta, edullisuutta, ajasta ja paikasta 

riippumattomuutta, yhteisöllisyyden voimistavuutta, hallintokäytäntöjen helpottavuutta, 

osallistumisen kynnyksen madaltumista ja lisääntyvää joukkoälyn muodostumista. (ks. 

esimerkiksi Stranius & Laaksonen 2010, 35—39.) 

Et varmaan tämmönen välineneutraalius uskoisin ja toivoisin, et tulee lisääntymään eli 
onks ne sitten tablettei tai jonkinnäköisiä puhelimia, et todennäköisesti niissä tulee 
olemaan netti ja kaikki. Et sulla on tässä se Facebook-applikaatio tai mikä tahansa se 
tulevaisuuden FB tulee olemaan, niin on koko ajan mukana. (H4) 

(…)kännykkkäsovellukset(..) joitakin voi olla sellaisia, mitkä mahollistaa vaikka jonkun 
tällaisten kansalaisäänestysten tekemisen helpommin. Ja osallistuminen niinku 
nopeimmin niinku just ton mobiilin avulla. (…).(H7) 

 

Eräs haastateltavamme arvioi, että pelillisyys tulee lisääntymään työkaluissa. Hänen 

mukaansa esimerkiksi budjettien tekemiseen saattaa tulevaisuudessa olla tarjolla 

työkaluja, jotka hyödyntävät pelillisiä elementtejä saaden kenties samalla työnteon 

tuntumaan vähemmän raskaalta. Tällaiset välineet voivat olla myös järjestön kannalta 

merkittäviä. 
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…eräänlainen pelillisyys vois olla tai on varmasti sellainen asia, jota tutkitaan.Siis itse 
vaikuttamistyössä sinänsä, mut myöskin se, et jos yhdessä laaditaan vaihtoehtobudjetteja 
tai vaihtoehtokaavoja, niin se on aika raskasta, mut jos sen saa tehtyä niinku hauskaksi 
niinku vähän pelilliseksi, niin sieltä voi tulla jotain kiinnostavaa ja se, et Jenkeissä, 
Kanadassa on aika hyviä kokemuksia tämmösistä myöskin. (H9) 

 

Yhteistyössä on voimaa, myös kansalaisvaikuttamisessa. Mielenkiintoinen kysymys 

sosiaalisen median suhteen on se, kuinka saada sen käyttöön lisää yhteisöllisyyttä. 

Järjestön toiminnassa yhteisöllisyyden perustan muodostaa joukko ihmisiä, joilla on 

yhteinen tavoite, mielenkiinnon kohde tai päämäärä. Yhteisö on järjestöorganisaation 

elävä ja muuttuva osa. (Mäkelä 2005, 12.) Sosiaalista mediaa käytetään usein 

yhteydenpitoon jo ennestään tuttujen ihmisten kanssa. Toisaalta haastateltavamme 

nostavat esimerkiksi Kallio- ja Töölö-liikkeet, joissa sosiaalinen media on aikaansaanut 

aivan uudenlaista yhteisöllisyyttä. Liike on lähtenyt liikkeelle sosiaalisessa mediassa, mutta 

siirtynyt sieltä todelliseen elämään, jossa ihmiset ovat tavanneet ja kerääntyneet yhdessä 

viettämään vapaa-aikaa tai vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Tällaisen kehityksen 

haastateltavat näkivät myös jatkuvan tulevien vuosien aikana. 

Niin, kyllähän se on jännä, et sosiaalista mediaa on käytetty nyt ainakin Helsingissä, 
kotikaupungissani, niin se on lisännyt yhteisöllisyyttä huomattavasti mun mielestä, koska 
nyt on ollut sellainen buumi viimeisen vuoden aikana, että kaupunginosat tai talot 
perustaa omia FB-sivuja, mut ne on samalla alkanut järjestämään pihajuhlia ja sellaisia. 
(H4) 

 
Sosiaalisessa mediassa liikkuu aivan valtava määrä dataa. Saadakseen viestinsä kuuluviin, 

tulee järjestön paketoida viesti sellaiseen muotoon, että se saa ihmiset kiinnostumaan 

siitä ja levittämään sitä eteenpäin. Adhook-viestintä on haastateltaviemme mukaan 

tulevaisuuden juttu. Viestit ja uutiset luetaan mieluiten, jos ne tulevat tutulta. Kokosimme 

yhteen asiantuntijoittemme arvioita siitä, millainen tulee vuoden 2015 viestin olla, jotta se 

voi olla vaikuttava. Suuri osa haastateltavistamme arvioi visuaalisuuden merkityksen 

lisääntyvän. Elämä on hektistä vielä vuonna 2015 ja ihmiset haluavat saada ja lukea 

viestinsä nopeasti. Puhelimella napatut kuvat ja videonpätkät ladataan YouTubeen. 
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Sähköpostin lähettämisen sijaan lähetetään pikaviestejä. Useat haastateltavamme näkivät, 

että jollain aikavälillä sähköposti tulee häviämään kokonaan. 

Teinit(…)pitää sähköpostia semmosena antiikkisena välineenä, et ne vaan chattaa. Niin 
ehkä kolmen vuoden päästä jotkut edistykselliset järjestöt osaa hyödyntää jo mobiilia ja 
niinku pikaviestintää erilailla kuin nytten. (H5) 

 

Kuvaamalla epäkohdan ja levittämällä sitä sosiaalisessa mediassa myös yksittäinen 

ihminen voi saada muutoksia aikaiseksi. Kansalaisvalvonnan avulla järjestöt tai yksittäiset 

ihmiset voivat olla osaltaan vaatimassa yhteiskunnalliselta eliitiltä vastuullisempaa ja 

tilivelvollisempaa toimintaa (Häyhtiö & Rinne 2010, 102). Tämä on ollut suuntaus jo nyt ja 

haastateltavamme arvioivat sen jatkuvan myös vielä muutaman vuoden päästä. Järjestö 

voi rohkaista jäsenistöään ja muita asioista kiinnostuneita toimimaan 

kansalaistoimittajina, jotka tuottavat vapaaehtoispohjalta materiaalia järjestön 

verkkosivuille ja sosiaalisen median palveluihin. 

Ja nythän niitä kuvia niinku jaetaan ennätyksellisen paljon. Mutta sitten myös tätä 
kansalaisjournalismia, et taltioidaan jotain pätkiä jostain asioista ja tämä toki lisää tai voi 
lisätä demokratiaa ja tota sitä niinku ihmisten osallistumismahdollisuuksia. (H9) 

 

Haastateltavat arvioivat myös tulevaisuuden viestin olevan entistä napakampi. Tarinoiden 

uskotaan olevan voimissaan vielä vuonna 2015 ja arvioidaan niiden olevan keino, joiden 

avulla on mahdollista erottautua viestitulvassa, joka entisestään tulee lisääntymään 

muutaman vuoden aikana.  

…se viesti on entistä lyhyempi ja entistä visuaalisempi, kun se paketoidaan tällaiseen 
pieneen kokoon. Joka voi tarkoittaa pinnallistumista, mut sit ihmisissä jotkut asiat ovat 
hyvin muuttumattomia, esimerkiksi halu kertoo tarinoita ja jakaa tarinoita, joka on 
vuosituhansia vanha eikä näytä olevan katoamassa yhtään mihinkään. (H4) 

…tämmönen tietynlainen tarinataloudessa eläminen on vielä 2015 voimissaan niin,  

että sä erottaudut siinä viestitulvassa sen oman tarinasi kautta.(H7) 
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Keskittyminen olennaiseen ja räätälöinti erilaisille käyttäjäryhmille ovat tulevaisuuden 

trendejä. Esimerkiksi Facebookissa suljettujen ryhmien määrä on lisääntynyt 

räjähdysmäisesti. Tämä voi myös lisätä yhteisöllisyyttä pienen joukon, esimerkiksi 

kaveripiirin tai perheen kesken. Yhteisöllisyys itsessään on pysyvä osa ihmisten elämää, 

mutta se ilmenee yhteiskunnassa eri aikana uusilla ja yllättävillä tavoilla (Mäkelä 2005, 12-

13).  

Mä nään et (…) sit tulee entistä enemmän tämmösiä niinkun suljetumpia ympäristöi, 
yhteisöjä. (…)Varmasti näkyy tämmönen trendi, on ihan esimerkiks facebookin ryhmissä, 
(…)huomannu, että suljetummat ryhmät on ehkä aktivoitunu ja ettei se oo kaikille se 
sama, et saadaan vähän tämmösii niinku yhteisöllisempää, perheen tai kaveripiirin tai 
tietyn intressin tai harrastuksen porukan tai sitten järjestöjen tai intressin mukaan. (H7) 

 

Järjestöjen sisäisessä työskentelyssä vuonna 2015 tullaan haastateltaviemme mukaan 

hyödyntämään yhä enemmän intranettejä, joissa hallinnoidaan dokumentteja, tietoja, 

videoita, luentoja jne. Monissa järjestöissä käytetään jo nyt Skype-palvelua tai maksullisia 

videoneuvotteluyhteyksiä. Haastateltavamme arvioivat, että näiden palveluiden käyttö on 

entistä arkipäiväisempää vuonna 2015.  Lähitulevaisuudessa välineutraalius tulee 

entisestään lisääntymään ja pelillisyys on yhä kasvavana trendinä sovelluksissa.  

Mä uskon et varmasti järjestöissä tulee olemaan enemmän siis semmosia niinku 
intranettejä ja niinku tapoja kommunikoida sen järjestön sisällä tehokkaasti et siel on 
kaikki dokumentit, tiedot, siel on videoita, ehkä jotain luentoja tai muita et niinku et se 
pystyy toimii sil tavalla virtuaalisti ja sä pystyt kokee olevas osa jotain vaik sä oot tavallaan 
vaik just jossain toisessa maassa tai missä ootkin. (H6) 

 

Elämä on nykyään kovin hektistä ja haastateltavamme arvioivat, että sama kehitys tulee 

myös jatkumaan. Eräs haastateltavamme kuitenkin kertoi jo nyt omalta kohdaltaan 

mediavapaan ajan tarpeen kasvaneen. Varsinkin jos päivän työnteko tapahtuu verkon 

välityksellä, saattaa vapaa-ajallaan kaivata taukoa median hektisestä tunnelmasta. Hän 

arveli, että henkilökohtaisen kohtaamisen tarve tulee lähivuosina korostumaan ja että 



84 

 

konkreettisen läsnäolon merkitys tulee olemaan asia, jota järjestöiltä odotetaan. 

Ja mä luulen tässä viiden, kymmenen vuoden sisällä se alkaa myös tavallisilla ihmisillä, 
jotka paljon on verkossa ja koko ajan nopeesti viestii, niin se alkaa korostuun se 
henkilökohtaisen läsnäolon merkitys, mikä sit taas kannattaa myös järjestöjen huomioida. 
Et jos ne tavoittaa nopeella viestinnällä verkossa sitä omaa kohderyhmäänsä, et ne tarjoaa 
myös sitten sitä konkreettista tapaamista. Koska mä jotenkin luulen, et se on, se mitä 
kuitenkin ihmiset kaipaa taas enemmän. Nyt ollaan taas vaan tämmösessä niinku 
nousukiidossa kauheella vauhdilla. (H5) 

 

Varainhankinta on tärkeä osa järjestöjen toimintaa ja sen merkitys tulee lähivuosien 

tiukassa taloustilanteessa edelleen kasvamaan. On tärkeää, että järjestö pohtii uusia 

tapoja tehostaa varainhankintaa ja keinoja hyödyntää sosiaalista mediaa myös tässä 

yhteydessä. Sosiaalisen median hyödyntäminen varainhankinnassa on vielä 

lapsenkengissä, mutta haastateltavamme uskovat, että lähitulevaisuudessa löydetään 

uusia keinoja hyödyntää sosiaalista mediaa myös varainhankinnassa.  

Lahjottaminen kun vaan niinku täppäät jotakin, niin se käy maksamisesta.(…).(H7) 

 

Kiireisessä ja hektisessä asiantuntijatyössä verkostoituminen on keskeinen toimintatapa. 

Virtuaaliset työympäristöt ja työtehtävien projektimainen toteutus ovat olennainen osa 

verkostomaista työskentelykulttuuria.  Aidon verkostoitumisen avulla organisaatio voi kehittää 

toimintaansa tuottavammaksi ja kannattavammaksi sekä ratkaista helpommin esiin nousevia 

ongelmatilanteita. Järjestöllä on hyvä olla erilaisia verkostoja mm. neuvontaverkostoja, 

luottamusverkostoja ja kommunikointiverkostoja. (Helakorpi 2005, 2—6.) Tällä hetkellä järjestöt 

tekevät jonkun verran yhteistyötä, mutta haastateltaviemme mukaan yhteistyö voisi olla 

tiiviimpää. Haastateltavamme arvioivat, että sosiaalinen media voi mahdollistaa tulevaisuudessa 

tehokkaampaa ja helpompaa järjestörajat ylittävää yhteistyötä. 

Järjestöt verkottuu keskenään. Ja se on aika tärkeetä ja se on ehkä yks niinku sosiaalisen 
median, tai miksei verkon mahdollisuus, et ehkä järjestöjen on helpompi tehdä myöskin 
organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä. (H9) 
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Haastateltavamme eivät kuitenkaan millään tavalla yli-idealisoi sosiaalisen median 

mahdollisuuksia vaan pikemminkin vastauksissa korostuu näkemys siitä, että sosiaalinen 

media on yksi tapa toimia muiden joukossa. Sen tehokas ja toimiva käyttäminen osana 

toimintaa edellyttää uudenlaisten toimintatapojen harjoittelua ja henkilöstön 

kouluttamista, jotta ei tyydytä vain oleskelemaan sosiaalisessa mediassa siksi että siellä 

kuuluu olla. Mikäli toiminta ei ole suunniteltua, organisoitua ja hallinnoitua, ei se 

myöskään ole tehokasta ja kannattavaa. Järjestön kannattaa panostaa toimintansa 

suunnittelemiseen ja huolelliseen toteuttamiseen, siten että sosiaalinen media otetaan 

osaksi toimintaa oman järjestön kannalta oleellisilla tavoilla. Merkityksellistä on miettiä, 

miksi järjestössä halutaan käyttää sosiaalista mediaa ja mitkä ovat päätavoitteet 

toiminnalle? Sitä kautta voi lähteä tutustumaan erilaisiin palveluihin ja etsimään sieltä 

itselle toimivimpia kanavia vaikutustyöhön. 

Et se on tätä päivää, että järjestön pitää olla niinkun ajan tasalla mitä tapahtuu verkossa. 
Vaikka ei itse olisi siellä mukana, niin siellä täytyis kuitenkin käydä kuuntelemassa ja 
katselemassa ja sitten jos osataan reagoida, jos siellä jotakin tapahtuu. Kriisiviestintä on 
yks asia, mihin pitäis niinku reagoida.  Mut kyllä niinku jos päättäjiin halutaan kerran 
vaikuttaa, niin ja varsinkin johonkin niinku lainsäädäntöön ja tämmösiin niinku isoihin 
asioihin, niin sitten sun pitäis luoda ne verkostot.  Sun pitäis oppia tuntemaan ne oikeat 
tyypit sieltä, että sä pystyt sitten, no se on lobbausta, että sä pystyt lobbaamaan sitä omaa 
asiaa eteenpäin. (H1) 

 

5.3 Sosiaalinen media on toimintatapa kansalaisvaikuttamiseen 

 
 
Haastateltavamme näkevät sosiaalisen median vaikuttavuuden olevan hyvin 

monitahoinen kysymys. Sosiaalisen median vaikuttavuudella tarkoitamme 

tutkimuksessamme hyvin praktisia toimintoja kansalaisvaikuttamisessa, esimerkiksi 

internetadressin tai kampanjan toteuttamista sosiaalisen median keinoin. Vaikuttavuutta 

pohdimme suhteessa perinteiseen mediaan ja suhteessa yhteiskunnalliseen 

kansalaisvaikuttamiseen. 
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Mut näitähän näitä kampanjoita on hirveesti ollut ja yleensähän se on kuitenkin ollut 
sellaista yleislakkotyylistä, et hirveesti tykätään ja fanitetaan ja klikataan ja jutellaan ja 
that´s it. Et asiat vielä suomalaisessa yhteiskunnassa tulee todeksi sitä kautta, että 
perinteiset mediat kiinnostuu niistä ja eli tietyllä tavalla perinteiset mediat aika hanakasti 
nostaa niitä asioita sosiaalisen median puolelta. (H3) 

 

Haastateltavamme näkevät sosiaalisen median painoarvon ja vaikuttavuuden 

kansalaisvaikuttamisessa toteutuvan nykyisellään vielä suhteellisen paljon perinteisten 

medioiden kautta. Tässä kontekstissa sosiaalinen media nähdään kansalaisten ajatusten ja 

kokemustiedon ilmenemiskanavaksi, josta perinteiset mediat nostavat yleiseen ja 

laajempaan keskusteluun teemoja. Varsinaiseksi ilmiöksi asioiden nähtiin siten 

muodostuvan vasta kun ne saavuttavat valtamedioiden huomion. Toisaalta sosiaalisen 

median välittömyyden ja reaaliaikaisuuden nähdään myös horjuttavan ja pirstaloivan koko 

mediakenttää. Mediakentällä sosiaalisen median asemaa on pohdittu paljon mm. 

konvergenssin näkökulmasta. Sosiaalista mediaa kuvaavan käyttäjälähtöisen 

sisällöntuotannon on todettu horjuttaneen perinteisten mediatalojen asemaa 

tiedonvälittäjinä yhteiskunnassa. (Jenskins & Deuze 2008, 5.) Sosiaalisen median asema 

nähdään merkittävänä ja tulevaisuudessa mahdollisesti voimistuvana, sillä vaikuttamiseen 

tarvittava teknologia ja taidot ovat Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa jo valtaosalla 

kansaa hallussaan. Toisaalta tämän pelätään lisäävän myös pseudovaikuttamista, mikä 

johtaa siihen, että asialla ei ole todellista vaikuttavuutta sosiaalisen median ulkopuolella 

(Stranius & Laaksonen 2011, 18—19). Toiminta perustuu kuitenkin vielä pitkälle 

perinteisten medioiden kanaviin. Tulevaisuudessa uusien vaikuttamiskanavien tullessa 

tutummiksi ja käytön tehostuessa myös toimintatavat ja -logiikka mahdollisesti muuttuvat.  

Itsearvoisesti ole vaikuttavaa tai ei-vaikuttavaa tavallaan, et se on aika tapauskohtaisesti. 
Et voi syntyä ikään kuin illuusiota, et tää on oikeasti vaikuttavaa. Jos vaikka tuhat ihmistä 
keskustelee tai asiasta on tuhat kommenttia, mut toki sillä on joku yleisö ja hyväkin yleisö, 
tai laaja yleisö mahollisesti, mut ei se silti välttämättä vaikuta mihinkään. Et se on ehkä 
illuusio tai mahdollinen illuusio vaikuttamisesta. (H3) 
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Yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamisen näkökulmasta sosiaalisen median kanavat 

nähdään hieman haastaviksi vaikuttamiskanaviksi prosessien arvaamattomuuden ja 

ennakoimattomuuden vuoksi. Hyvin merkityksettömältä tuntuneesta asiasta voi hetkessä 

syntyä verkossa ilmiö, joka saa satoja ellei tuhansia kannattajia. Kysymyksen herättääkin 

se, kuinka sitoutuneita ja vakavissaan kansalaiset ovat osallistuessaan erilaisiin sosiaalisen 

median vaikuttamiskampanjoihin. Nopeasti katsottuna tuhat nimeä nettiadressissa on 

paljon, mutta kuinka suuri merkitys sillä on suhteessa koko yhteiskuntaan ja lähes viiteen 

miljoonaan kansalaiseen? Ja kuinka moni näistä tuhannesta on valmis toimimaan 

käytännössä tukemallaan tavalla? 

 

Jokunen vuosi sitten tapahtunut yleislakkotempaus Facebookissa nostettiin 

haastatteluissamme esille. Tempauksen aihe ei ollut millään tavalla vähäpätöinen, mutta 

kampanjaan Facebookissa osallistuneiden ja aikeensa todellisuudessa toteuttaneiden 

henkilöiden määrä oli epätasapainossa. Sosiaalisen median kautta tapahtuvaa 

vaikuttamista ei pidä väheksyä, mutta ei myöskään ylimitoittaa. Kaikesta hypetyksestä ja 

ylistyksestä huolimatta se on vain väline, toimintatapa ja käytäntömalli 

kansalaisvaikuttamiseen, kuten adressien keräämiset ja mielenosoitukset ovat aiemmin jo 

olleet. Toiminnan keskiöön ei tulisi liiaksi nostaa käytettävää välinettä vaan itse asia ja 

toiminnan huolellinen organisointi ja prosessointi. 

Se on vaikuttavaa silloin, kun siinä on se taho, joka sitä organisoi. Et sitä pitää organisoida 
tavallaan sitä työtä, jota haluu saada aikaan. Et jos se on vaan sellasta ympäripyöreetä 
kirjoittelua, niin silloin se saattaa lähtee se ajatus eteenpäin ja herättää paljonkin 
keskustelua. Mutta jos sitä ei koordinoitu, suunniteltu mitenkään, niin se voi jäädä 
hyvinkin sellaiseks pintapuoliseks raapasuks, mihin ei myöskään sit suhtauduta 
vakavasti(…). (H8) 

 

Haastateltavamme arvelevat sosiaalisen median aseman yhteiskunnallisena 

vaikutuskanavana voimistuvan ja ennustavat päättäjien herkkyyden kuunnella ja reagoida 
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sen tarjoamiin viesteihin kasvavan. Kiteyttävänä ajatuksena sosiaalisen median 

vaikuttavuudesta voisi esittää sen, että se tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia 

organisoitua, kokoontua ja jakaa ajatuksia ja mielipiteitä verkossa, mutta se ei mullista 

kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Se tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja tapoja toimia 

nopeasti, edullisesti ja tehokkaasti, mutta vain jos toiminta on hyvin suunniteltua ja 

huolellisesti toteutettua. 

 

5.4 Lisää läpinäkyvyyttä ja spontaaniutta kansalaisvaikuttamisessa 
järjestöissä  

 
Haastateltavamme mainitsevat etuina kansalaisvaikuttamiselle esimerkiksi viestien 

läpinäkyvyyden, spontaaniuden ja ihmisten helpon ja nopean aktivoinnin. Sosiaalisen 

median nähdään tarjoavan keinoja ihmisten saamiseen mukaan toimintaan, esimerkiksi 

mielenosoituksiin tai järjestön toiminnan kehittämiseen. Järjestön viestinnän ja 

kommunikoinnin jäsenten ja kansalaisten kanssa ajatellaan olevan läpinäkyvämpää ja 

suorempaa, kun kansalaiset pääsevät myös itse kommentoimaan ja keskustelemaan.  

Viestien läpinäkyvyys ja spontaanius niin todella kiinnostavaa ja sit tietysti se, et sitä 
kautta ihmiset saa tosi helposti ja nopeasti tai se ainakin periaatteessa on mahdollista 
saada ihmisiä aktivoitua todella nopeasti. (H4) 

 

Sosiaalisen median viestintä on haastateltaviemme mukaan dialogisempaa ja 

vuorovaikutteisempaa. Vastauksissa korostui sosiaalisen median etuna ja mahdollisuutena 

vastavuoroisen keskustelun ja kommunikoinnin lisääntyminen. Vastakohtana tälle esiintyi 

ajatus yhdensuuntaisesta kommunikoinnista, jossa viestintä suuntautuu ylhäältä alaspäin 

jolloin jäsenet eivät pääse aktiivisesti osallistumaan toiminnan kehittämiseen. Järjestöjen 

perinteisen toiminnan haastateltavamme näkevät hyvin yhdensuuntaisena viestintänä 

jäsenille erilaisten tiedotteiden ja vastaavien muodossa. Haastateltavamme eivät ajattele, 
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että perinteinen toiminta tulisi lopettaa, mutta osaksi toimintaa tulisi ottaa myös uudet 

sosiaalisen median palvelut. 

Tarjoo siihen sen vuorovaikutuskanavan, et pystytään molempiin suuntiin käymään niitä 
keskusteluita.  Et eikä vaan et liitolta, järjestöltä tulee tiedote. Tiedotteita voi jatkossakin 
lähettää, mut se voi olla niin paljon muutakin. Se et sit se, että sekä se järjestö, että sen 
järjestön fanit, seuraajat, jäsenet, niin molemmat voi tuottaa sisältöö tekstinä, kuvina, 
videoina, erilaisina luovina teoksina (…).(H1) 

Haastateltaviemme mukaan sosiaalinen media mahdollistaa parhaimmillaan aidon 

yhteisöllisen viestinnän kuulumisen osaksi järjestön toimintaa. Viestinnän dialogisuuden ja 

vuorovaikutteisuuden ansiosta toiminnan nähdään olevan myös demokraattisempaa ja 

avoimempaa järjestötoiminnassa. Pienen ryhmän, esimerkiksi järjestöjohdon, vallankäyttö 

ja hallinta murenevat toiminnan ja viestinnän muuttuessa yhteisöllisemmäksi. Idean 

nouseminen keskusteluun ei määräydy muutamien ihmisten mielipiteen mukaisesti, vaan 

sen kestävyyden ja laadun perusteella. Toisaalta myös kansalaisilla on näin suorempi 

kontakti järjestöjohtoon. Toiminnan avaaminen ja tuominen kansalaisten lähelle ja 

saavutettavissa olevaksi mahdollistaa kokonaan uudenlaisen toimintakulttuurin 

muodostumisen. Toisaalta myös järjestöissä saattaa tapahtua Häyhtiön(2010, 65) kritiikin 

mukaista kansalaisten mielipiteiden keräämistä ilman vaikutusta prosessien sisältöihin ja 

lopputuloksiin. 

Et se on niinku lähentänyt sitä, että ihmisillä on suorempi kontakti niinku juuri siihen 
yritysjohtoon, järjestöjohtoon tai sitten juuri niihin poliittisiin päättäjiin. (…) Mun mielestä 
se paras juttu on, et kuka tahansa voi vaikuttaa mihin tahansa asioihin, ohi niiden 
organisaatiorakenteiden. (H8) 

 

Etenkin mediakasvatuksen tutkijat ovat puhuneet paljon lähihistorian aikana 

digisukupolvista. Digisukupolvilla viitataan kuiluun, joka eri ikäluokkien välillä saattaa olla 

mediataitojen hallinnan osalta. Mediataidoilla tarkoitetaan esimerkiksi erilaisia teknisiä 

tietoja, taitoja ja valmiuksia, joita tarvitaan median käyttämiseen ja toiminnan 

ymmärtämiseen. (ks. esimerkiksi Kotilainen & Suoranta 2005.) Kansalaisyhteiskunnan 
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tutkimuksen alalla puhutaan digikansalaisista, jotka ovat eläneet aina digitaalisessa 

yhteiskunnassa sekä digitulokkaista, jotka ovat syntyneet ennen Internetin yleistymistä. 

Digivaikuttajina digikansalaisilla saattaa olla vahvuuksia, joita digitulokkailla ei välttämättä 

ole. (Stranius & Laaksonen 2011, 11). Haastateltaviemme vastauksissa toistui ajatus 

tämänkaltaisesta digikuilusta yhteiskunnassamme. Haastatteluissa tuli esiin myös ajatus 

siitä, että nuorille sosiaalisen median käyttäminen olisi luontainen tapa vaikuttaa. 

Haasteeksi saattaa muodostua se, että vanhempi sukupolvi, jolla on hallussaan enemmän 

päätäntävaltaa, ei näe sosiaalisen median merkitystä kansalaisvaikuttamisessa yhtä 

merkittäväksi.  

Suurin osa suomalaisista nuorista kokee, että verkko on niinku relevantti tapa vaikuttaa 
yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Ja sit ehkä vanhempi sukupolvi ei nää sitä niin 
merkityksellisenä ja sehän aiheuttaakin sit haasteita, koska usein päättäjien piirissä on 
vaikka sitä vanhempaa sukupolvea ja ikään kuin niitä digitaalisia maahanmuuttajia, jotka 
on paljon joutunut sopeutumaan taikka kotoutumaan tähän 
verkkovaikuttamisympäristöön. Siinä missä sitten nuoret diginatiivit käyttää niinku sitä 
ihan kuin ilmaa, jota hengitetään vaan. Ja tota sehän on se haaste. (H9) 

 

Kansalaisyhteiskunnassa on perinteisten vaikuttamistapojen rinnalle noussut uusia tapoja 

osallistua ja vaikuttaa. Näitä tapoja on kuvattu edellä äärimmillään kevytaktivismiksi tai 

pseudovaikuttamiseksi, mutta yksittäiselle ihmiselle ne tarjoavat mahdollisuuden 

osallistua toimintaan juuri itselle sopivassa määrin ja omin ehdoin. Eräs haastateltavamme 

korostaakin, ettei tule unohtaa näiden uudenlaisten osallistumismuotojen 

mahdollisuuksia. Vaikuttamisen muotojen keventyminen ja pirstaloituminen voi siten 

motivoida uudenlaisia ja erilaisia ihmisiä mukaan toimintaan. 

Et ihmisillä on enemmän tarttumapintoja siihen yhdistykseen, enemmän niitä matalan 
kynnyksen paikkoja tulla mukaan erilaiseen toimintaan. Ja sitä kautta se pelaa myös sen 
yhdistyksen pussiin, kun voidaan löytää myös niitä ihmisiä, joista voi tulla niitä maksavia 
jäseniä ja voi poimia niistä sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti sitoutuu siihen yhdistyksen 
kehittämiseen ja eteenpäin viemiseen. (H3)  
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Sosiaalinen media myös mahdollistaa vertaistuen verkossa. Jäsenet, vapaaehtoiset 

työntekijät sekä järjestön työntekijät, piirijärjestöt ja omaiset voivat jakaa kokemuksiaan ja 

tuntemuksiaan yhteisellä keskustelupalstalla tai muulla sellaisella sosiaalisen median 

alustalla. Tällainen toiminta mahdollistaa ryhmähengen kehittämisen ja edesauttaa 

syvemmän yhteyden muodostumista ihmisten välille.   Tämä kannustaa ja motivoi 

jatkamaan toimintaa yhdessä. 

Silloin on paikka niille ihmisille jakaa kokemuksia ja tota niinku siihen muille vähän 
oudompaan sairauteen liittyviä juttuja eli käydään sitä keskustelua ja et se vertaistuki on 
yks semmonen niinku tosi iso juttu. (H8) 

 

Sosiaalinen media tarjoaa siis paljon mahdollisuuksia ja uusia toiminnan tapoja järjestön 

käyttöön. Tärkeintä on kuitenkin se, että sen myötä yrityksen kulttuuri saattaa muuttua 

läpinäkyvämmäksi ja avoimemmaksi ja siten demokraattisuus päätöksenteossa lisääntyy. 

Kansalaisjärjestön kannalta on merkittävää myös se, että sosiaalinen media mahdollistaa 

jäsenten välisen uudenlaisen vertaistuen kanavan.  

 

5.5 Sosiaalisen median tulevaisuus  – kansalaisjärjestöille oppimisen paikka 

 

Haastateltavamme esittivät huolta ja kritiikkiä sitä kohtaan, että sosiaalinen media 

ymmärretään turvallisemmaksi ja yksityisemmäksi viestinnän ja kommunikoinnin tilaksi 

kuin se todellisuudessa onkaan. Useat käyttäjät pitävät yllä illuusiota siitä, että 

sosiaalisessa mediassa kirjoittelu on kavereiden kesken tapahtuvaa toimintaa. Media 

kuitenkin hakee sosiaalisesta mediasta uutisia ja se on pääsääntöisesti hyvinkin julkista, 

ellei yksityisyysasetuksia ole säädetty. Sosiaaliseen mediaan liittyvät riskit ovat usein hyvin 

käyttäjälähtöisiä ja useat niistä voitaisiin koulutuksen keinoin välttää.  
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.. koulututetaan ihmisiä, et (…)jos kirjoittaa kommentin Facebookin, niin se voi levitä siit 
aika lailla. Monet ei niinkun sitä ajattele, esim järjestöjohtaja kirjottaa, et olipas p*****stä 
tää juttu, niin se voi lähtee siitä sit. Sit se on siel jossain Iltasanomien niinku otsikkona. 
(H6) 

Illuusio, et se on kavereitten kesken tapahtuvaa toimintaa …et media hakee sieltä uutisia 
ja se on hyvinkin julkista. (H4) 

 

Eräs haastateltavamme toi esille ajatuksen siitä, että mikään taho ei pysty ennakoimaan, mistä 

asioista muodostuu ilmiöitä sosiaalisessa mediassa. Yhtä aikaa sosiaalisen median paras ja 

huonoin puoli on juuri se, että kuka tahansa voi saada asialleen ja näkemykselleen 

kannatusta verkossa. Erilaisten viha- ja haittakirjoitteluiden muodossa voidaan saada 

aikaan paljon tuhoa ja väärinkäsityksiä ja itsessään hyvästä asiasta voi tulla suuri tuho 

järjestölle tai muulle toimijalle. Haastateltaviemme mielestä sosiaalisen median 

heikkoutena on sen arvaamattomuus ja ennakoimattomuus. Jokaisen uuden kampanjan 

voi ajatella olevan hyppy tuntemattomaan, sillä kukaan ei tiedä mitä siitä lopulta seuraa. 

No, jos sinänsä haittapuolelta, niin siinä on just se, että että ihan muutamatkin yksilöt 
tietyn asian kanssa pystyy sitten hämmentämään hirveesti… hirveesti hyvää keskustelua, 
et tavallaan ihmiset, joilla ei oo mitään muuta tekemistä, kuin olla netissä ja vaik niitä olis 
vaan kymmenen, niin ne pystyy aiheuttamaan tosi paljon hämminkiä tosi laajalla 
sektorilla. Ja sitten no sitähän oli silloin eduskuntavaalien alla selvästi havaittavissa, että  
et semmosta.. et niinku haittakirjoittelua eri puolella, niin se korostu. (H5) 

 

Lähes kaikki haastateltavamme uskoivat, että ääri-ilmiöt ja kannanotot voivat olla 

haitallisia järjestön maineelle ja toiminnalle sosiaalisessa mediassa. Toisaalta eräs 

haastateltavamme näki kriittisten äänien osaltaan kuuluvan demokraattiseen 

yhteiskuntakeskusteluun. Parhaimmillaan esille voi nousta vaikuttavia yhteiskunnallisen 

keskustelun aloituksia. Ehkäpä juuri kritiikin kautta politiikka ja kansalaisvaikuttaminen 

voivat uudelleen tulla lähelle ihmisten arkielämää ja yhtä lailla politiikassa voidaan ottaa 

huomioon ihmisten ja kansalaisten todellinen arki. 
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Kun samanmieliset ihmiset tapaa siel toisiaan, niin sitten sellaset ääri-ilmiöt rupee helposti 
niinku poreilemaan ja kuplimaan. Ja tulee niinku pintaan eri tavalla, kun vaikka median 
suodattamana (…) Mä ajattelen toisaalta et se on hyväkin asia, et jos ajattelee nyt sitä 
meidän edustuksellista demokratiaa, on ehkä vähän leimannu sellanen(…) jäykkyys ja 
tietynlainen vieraantuneisuus niinku siit ihmisten arkielämästä.  Ja siks se 
osallistumiskynnys on sit pikkuhiljaa ihmisillä noussu ja noussu (…)sielt nousee jotain oikeit 
kysymyksiä, niinku jotain oikeita asioita ja jotain vähän havahduttavaaki, niin niinku auttaa 
ihmisiä pääsemään pikkuhiljaa takas siihen yhteiskunnallisen keskustelun piiriin. (H7) 

 

Yhtälailla eräs haastateltavamme peräänkuulutti käyttäjien vastuuta omasta 

toiminnastaan sosiaalisessa mediassa. Sosiaalinen media ei ole itsessään hyvä tai paha, 

vaan sen luonteen ratkaisee käyttäjä itse. Sosiaalinen media on lähtökohtaisesti 

käyttäjälähtöinen ja sisällön tuottajina ovat pääasiassa käyttäjät itse (Ks. esimerkiksi 

Matikainen 2012, 135). Facebook ja muut verkkoyhteisöt ovat mielenkiintoinen esimerkki 

siitä, miten ihmiset ovat valmiita vapaaehtoisesti luovuttamaan yksityisyyttään julkiseen 

tilaan (Mannermaa 2008, 41). 

Se suurin tietoturvariski on sen istuimen ja näppiksen välissä, se käyttäjä itse, kun se 
menee kliksuttelee jotain asioita, mitä sen ei pitäis tehdä(…) en mä sanois et sosiaalinen 
media on paha vaan se taipuu moneen hyvään. Sitä pitää osata käyttää oikealla tavalla. 
(H1) 

 

Mannermaa (2008, 41) toteaa, että Facebook ja muut sosiaalisen median sovellukset ovat 

mielenkiintoisia esimerkkejä siitä, kuinka ihmiset ovat vapaaehtoisesti valmiita 

luovuttamaan yksityisyyttään julkiseen tilaan. Myös haastateltavamme arvelevat, että 

ihmiset eivät varmastikaan tarkoita luovuttaa tietojaan kaupallisiin tai poliittisiin 

tarkoituksiin. Sosiaalisessa mediassa kerätään kuitenkin jatkuvasti valtava määrä 

käyttäjien henkilökohtaista tietoa, jota on hyödynnetty ja yhä enenevässä määrin tullaan 

hyödyntämään kaupallisiin tai muihin tarkoituksiin.  

Niiden tietojen myynti on erittäin tuottoisaa puuhaa. Et ilmaiseksi annamme itsestämme 
kaupallisille toimijoille ihan valtavan määrän informaatiota. Ja mitä tästä seuraa 
kansalaisvaikuttamisessa sosiaalisen median käyttöön. Niin sitä on ehkä vielä vähän vaikea 
tässä vaiheessa edes sanoa. (H4) 
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Haastateltavamme olivat yksimielisiä siitä, että sosiaalinen media tuo tullessaan myös 

haasteita järjestölle. He kuitenkin korostivat, että oikeanlaisella koulutuksella ja asenteella 

nämä haasteet ovat ylitettävissä. On syytä muistaa, että kritiikin kautta järjestö voi myös 

uudistua ja oppia. Modernissa tietoyhteiskunnassa ollaan saavuttamassa sitä pistettä, kun 

verkkoviestinnälliset ratkaisut syrjäyttävät perinteiset viestintämuodot. Verkkoviestintä ja 

verkko muokkaavat ihmisten käyttämiä vuorovaikutuksen ja kommunikaation tapoja. 

(Häyhtiö 2010, 7.) Haasteista huolimatta järjestön tulee omaksua nämä uudet 

kommunikoinnin tavat.  

 

Sosiaaliselle medialle ominaista on, että käyttäjät paitsi luovat sisältöä itse, myös lainaavat 

sitä muualta, välittävät linkkejä tai muuta sisältöä ja kommentoivat muiden tuotoksia. 

Sisällöntuottamisen lisäksi sosiaaliselle medialle ominaista on verkostomainen ja paikoin 

myös yhteisöllinen toiminta. (Ks. esimerkiksi Matikainen 2012, 135 ja Lietsala & Sirkkunen 

2008, 13.)Tämä muodostaa järjestöille haasteellisen uuden oppimisen alueen, kun 

perinteisesti toimintaa on totuttu johtamaan ja kontrolloimaan tiukemmin järjestön 

taholta.  

 
Ne varmaan tietää parhaiten, et mitä se vois olla. Tietäis vaan työvälineet ja tavat toimia, 
ja mitä hyötyä vois olla. Et sielt nää innovaatiot lähtee, niinku kentän tasosta. Ne tietää 
mitkä niitten haasteet on (…) et keskusjärjestö pystyis taas niinku kouluttaan, niinkun 
antamaan vapait käsii sen asian tekemiselle (…). (H7) 

 

Haastateltavamme korostavat, että oppimaan pystyy vain, jos uskaltaa ottaa riskejä. 

Järjestön näkökulmasta sosiaalisen median käytössä keskeisintä on uskallus ja rohkeus 

lähteä mukaan oppimaan uudenlainen tapa työskennellä. Sosiaalisen median säännöt ja 

yhteiset toimintatavat on tärkeä määritellä, mutta niitä ei pidä painottaa liikaa. 

Haastateltaviemme mukaan järjestöt usein pelkäävät päästää käsistään keskeneräisiä 

suunnitelmia, järjestöissä voisi kuitenkin hyödyntää jäsenien osaamista myös ideoinnissa 

ja toiminnan kehittämisessä. Jaetun asiantuntijuuden ja parviälyn näkökulman mukaan 
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uuden tiedon muodostuksessa erityisen tärkeää on yhteisön vuorovaikutuksessa 

muodostama uusi jaettu ymmärrys ja asiantuntemus. (ks. esimerkiksi Korhonen 2003, 

57—59, Åberg 2010). Jaetun asiantuntijuuden ja parviälyn toimintaperiaatteiden 

mukaisesti järjestöjen tulisi tarjota mahdollisuus jäsenistölleen ja toiminnasta 

kiinnostuneille kansalaisille jakaa ja tuottaa yhdessä tietoa esimerkiksi sosiaalisen median 

sovellusten avulla. 

(…)tarvitaan muutakin kun vaan ne säännöt koska niit riskei pystyy nimeämään ihan kaikki, 
ja ne pystyy luettelemaan sata riskiä mut sit se et ottaa sen rohkeen askeleen et lähtee 
niinku kokeilemaan ja pistää ittensä alttiiks sille uudelle toimintaympäristölle niin se ei oo 
niinkään itsestään selvää et siihen ihmiset tarvii kyl ihan hirveesti tukee. (H8) 

 Organisaatioiden käsitys itestä, että tavallaan siinä joutuu yleensä, kun lähtee tämmösiin 
 yhteisöllisiin työtapoihin niin, joutuu ylittämään semmosia kynnyksii kun että me 
 uskalletaan päästää käsistä semnosta niiinku ei niin valmista tai keskeneräistä, et
 uskalletaan ajatella ääneen, me uskalletaan myöntää, et me tehdään joskus virheitä ja 
 tavallaan,  et uskalletaan luottaa niihin niinku meiän sidosryhmiin. (H8) 

  

Hienoa on kuitenkin se, miten esimerkiksi järjestön aktiiviset jäsenet voidaan sitouttaa ja 

vastuuttaa tekemään järjestötyötä verkossa, koska se ei enää ole sidottua tiettyyn aikaan 

ja paikkaan. Näin järjestö voi hyödyntää aktiivisia jäseniään aidossa vaikutustyössä ja 

samalla säästää resursseissa. Kansalaisjärjestöllä on valtava potentiaali Crowdsourcingin- 

ilmiön käyttöön. Yhteiskunnassamme on yleistynyt tämä ilmiö, jossa työntekijän 

aikaisemmin tekemä työ ulkoistetaan käyttäjäjoukolle, jolla on osaamista ja halua 

osallistua toimintaan. (Scholtz 2008). Tämän ilmiön hyödyntäminen on yksi 

merkittävimmistä oppimisen paikoista järjestössä.  

(…)et ollaan online-tavoitettavissa ja juts se, et se online-tavoittaminen ei tarkoita sitä, 
että se yks ihminen, se viestintävastaaja on 24/7 siellä online, vaan että siinä on niinku 
uskallettu antaa sitä vastuuta useammille tekijäjoukoille, jotka kuitenkin tietää et millä 
säännöillä pelataan. (H5) 

 

Sosiaalisen median yhteisöllisiin työskentelytapoihin, kuten esimerkiksi parviin ja wiki-

alustoille, sisältyy ajatus aidosta yhteistuottamisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
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ettei järjestön taholta enää kontrolloida ja valmistella työprosessia kokonaan alusta 

loppuun.  Uusien työtapojen omaksuminen aidosti osaksi päivittäistä työtä vaatii 

järjestöammattilaisilta sopeutumista ja asennoitumista uudenlaiseen tapaan toimia. 

Sidosryhmien kanssa yhteistyössä toteutut työprosessit ovat verkostoitumista 

parhaimmillaan, ja mahdollistavat aidoimmillaan innovatiivisen uuden tiedon ja 

ymmärryksen muodostumisen. Toimivan verkostotoiminnan on todettu parhaimmillaan 

voivan edistää uusien innovaatioiden syntymistä toimijoiden yhdistäessä erilaista 

osaamistaan (Valkokari, Hakanen, Airola 2007, 4). Koulutuksen avulla järjestössä opitaan 

ymmärtämään, että sosiaalisen median avulla toteutettu työ on työtä siinä missä muukin.  

Kun se ei näytä perinteiseltä työnteolta, et niinku mä ole Facebookissa tai pahempaa, 
miten tää homma pitäisi oikeasti tehä on mennä kahvilaan. Täällä Helsingissä on kahvila, 
jossa nuoret nörtit istuu koneidensa kanssa, et tehokkaimmin tän modernin työn hoitais 
niin, että menis kone kainalossa  kahvilaan ja kuikuileen, et mitä ne tekee ja keitä ne on ja 
juttelee niiden kanssa.  Mut et selitä tää jollekin perinteiselle pomolle.(H4) 

 

Haastateltavamme toteavat, että aivan pienestä ja tahattomasta kommentista voi nousta 

suuri kohu, joka voi pahimmassa tapauksessa horjuttaa koko organisaation mainetta. 

Nämä tilanteet ovat myös oppimisen paikka organisaatiolle tai järjestölle. Sosiaalisen 

median tunteminen ja oppiminen eivät rajoitu vain järjestön henkilöstölle järjestämiin 

virallisiin koulutustilaisuuksiin, vaan oppiminen ulottuu läpileikkaavasti yksityiselämään ja 

arkeen. Sosiaalisen median oppiminen voi syntyä ikään kuin sivutuotteena jonkin muun 

toiminnan ohella. Tällöin sosiaalinen oppiminen mukailee informaalin oppimisen 

periaatteita (vrt. esimerkiksi Kiilakoski 2008). 

 

Mitä haittaa siitä on, että ihmiset enemmän mukana, he ovat aktiivisempia, heidän 
ideoidaan voidaan hyödyntää (…)Mut se vaatii (…)liitoissa olevilta, niin se vaatii valtavan 
paljon oppimista(…) Korostan, pitää mennä mukaan, ne pitää ne oppirahat maksaa, sitä 
pitää opetella. (H2) 
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Ihmisten arkuus osallistua sosiaalisen median kautta järjestön toimintaan voi 

haastateltaviemme mielestä johtua esimerkiksi tiedon tai koulutuksen puutteesta. 

Sosiaalisen median asema on kuitenkin yhteiskunnassamme niin merkittävä, että järjestön 

tulee haastateltaviemme mukaan olla mukana tässä ilmiössä. Se vaatii perinteisiltä 

järjestöiltä oppimista ja uusien toimintatapojen omaksumista. Sosiaaliseen mediaan liittyy 

läheisesti tutkivan oppimisen pedagoginen malli, jonka lähtökohtana on saada oppijat 

osallistumaan yhdessä tiedon muodostamisen ja ongelmanratkaisun prosessiin. ( ks. 

esimerkiksi Hintikka 2009, 11—14.) Tutkiva ja avoin tutustuminen sosiaaliseen mediaan 

mahdollistaa hyvien tulosten saavuttamisen myös kansalaisvaikuttamisen saralla.  

Tekemällä oppii, et mitä enemmän siellä on ite mukana, niin sitä paremmin ja 
jouhevammin sitä osaa käyttää(…). Ja se, et siihen pitää tietysti sitä omaa asennettakin 
muokata, että ei se maailma siihen kaadu, jos sä mokaat tai epäonnistut. Et tietyllä tavalla 
se on semmosta epäonnistumisten sietämistä ja niistä oppimista. (H3) 

 

Haastateltaviemme mukaan sosiaalisen median käytön oppiminen ja tehostaminen 

onnistuu parhaiten kokeilemalla ja rohkeasti mukaan lähtemällä. Perinteinen yrityksen ja 

erehdyksen kautta oppiminen on tehokas keino sosiaalisen median haltuunottoon 

järjestöissä. Yhteisten pelisääntöjen avulla vältytään turhilta ylilyönneiltä. Hyödyntämällä 

jäsenistön osaamista, järjestö saa käyttöönsä valtavan potentiaalin tietoa ja osaamista ja 

samalla säästää resursseissa. Asiantuntijamme näkevät sosiaalisen median uudeksi 

toimintatavaksi, jonka toimintalogiikan oppii parhaiten itse kokeilemalla. Järjestön tulee 

aktiivisesti sitoutua kokeilemaan, oppimaan ja testaamaan uusia toimintatapoja. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tutkimuksessamme lähdimme selvittämään sitä, miten sosiaalinen media on muuttanut 

kansalaisvaikuttamisen kenttää ja minkälaisia mahdollisuuksia se voisi vielä tarjota 

todelliseen vaikuttamiseen vuonna 2015. Sosiaalinen media ja verkko ylipäätään ovat 

vaikuttaneet lähihistorian aikana voimakkaasti kansalaisyhteiskunnan ja 

kansalaisvaikuttamisen toimintoihin ja muotoihin. Haastateltaviemme mukaan 

kansalaisvaikuttaminen on sosiaalisen median myötä muuttunut tehokkaammaksi, 

nopeammaksi ja ajanmukaisemmaksi. Perinteisten medioiden valta asioiden esiin 

nostamisessa ja keskustelunaiheiden määrittämisessä on edelleen vahva, mutta 

sosiaalisen median painoarvo ja vaikuttavuus ovat kasvamassa. Nyt jo on hyvin tavallista, 

että tiedotusvälineet nostavat uutisaiheita sosiaalisesta mediasta, esimerkiksi blogeista ja 

Facebookista, kuten esimerkiksi vuoden 2012 presidentinvaalien aikana. 

Haastattelemiemme asiantuntijoiden arvioiden mukaan perinteisellä medialla on vielä 

merkittävä asema vaikuttavuuden muodostumisessa, kuten tuloksista käy ilmi luvussa 5.3. 

 

Toisaalta samalla vaikuttaminen on muuttunut samanaikaisesti sitoutumattomammaksi. 

(ks. esimerkiksi Harju 2010, 7, Stranius & Laaksonen 2011, 19). Tutkimuksessamme 

lähdimme selvittämään sitä, minkälaisia käytännön ratkaisuja haastateltavamme 

ehdottaisivat sosiaalisen median vaikuttavaan käyttöön kansalaisjärjestössä.  Stranius ja 

Laaksonen (2011, 26—35) toteavat, että sosiaalisen median kokonaisvaltainen 

hyödyntäminen järjestön toiminnassa ja kansalaisvaikuttamisessa on vielä haastavaa. 

Haasteiksi tällä hetkellä muodostuvat vielä esimerkiksi järjestöjen osaaminen ja 

käytettävät resurssit, oman sanoman ja viestin näkyvyys ja vaikuttavuus sosiaalisen 

median viestitulvassa sekä järjestötoimijoiden omat asenteet ja ennakkoluulot. 

Haastattelemiemme asiantuntijoiden mukaan sosiaalisen median potentiaalia 

kansalaisvaikuttamiseen ei vielä osata järjestöissä täysin hyödyntää, mutta he uskoivat, 

että lähitulevaisuudessa, sovellusten tuntemuksen lisääntymisen ja koulutuksen myötä, 
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järjestöjen tehokas ja kannattava sosiaalisen median käyttö tulee lisääntymään.  

Sosiaalisen median mukanaan tuomat haasteet kansalaisjärjestöille olivat 

haastattelemiemme asiantuntijoiden mukaan luvun 5.5 mukaisesti henkilöstön 

koulutuksen tarve, arvaamattomuus, tietoturvariskit ja eri sosiaalisen median palveluiden 

toimintaperiaatteiden tunteminen. 

 

Vuonna 2015 kuunnellaan ja hyödynnetään jäsenistön asiantuntemusta 

Verkostoituminen on kansalaisjärjestöjen keskeinen toimintatapa jo nyt, mutta 

asiantuntijoidemme mukaan niiden merkitys tulee entisestään kasvamaan. Erilaiset 

verkostot auttavat organisaatiota kehittämään toimintaansa ja ratkaisemaan mahdollisesti 

esiin nousevia ongelmatilanteita. Sosiaalisen median työkalut tarjoavat uusia 

mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja järjestöjen väliseen organisaatiorajat ylittävään 

yhteistyöhön.  Järjestöillä tulisi olla toiminnassaan useita verkostoja. (ks esimerkiksi 

Helakorpi 2005, 2—5.) Järjestöalaa hyvin tuntevat asiantuntijamme arvioivat etenkin 

järjestöjen välisen yhteistyön olevan vielä nykyisellään vähäistä, mutta arvelivat 

sosiaalisen median tarjoavan uudenlaisia verkostoitumisen mahdollisuuksia.  

 

Tapausorganisaatiossamme Kehitysvammaisten Tukiliitossa keskeinen toive, liittyen 

sosiaalisen median käyttöön, on yhteistyön tehostaminen jäsenyhdistysten kanssa. 

Sosiaalisen median palvelut ja sovellukset tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia etäyhteistyön 

tehostamiseen, kuten esimerkiksi yhteistuottamiseen perustuvat alustat ja Skype-

videopuhelut. Haastatteluissamme nousi myös useita kertoja esiin ajatus Facebookin 

erilaisten ryhmien käyttämisestä järjestön toimijoiden yhteisenä kokoushuoneena, jossa 

sovitaan yhteiset pelisäännöt ja ratkaistaan ongelmatilanteet. Lisää haastatteluidemme 

antia käytännön järjestötyön arkeen on löydettävissä toimintasuosituksesta, joka on 

tutkimuksemme liite 1.  
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Merkittävimpiä asioita, joita asiantuntijat nostivat kansalaisjärjestön sosiaalisen median 

toimintasuositukseen, oli jäsenien osaamisen ja aktiivisuuden laaja hyödyntäminen. 

Crowdsourcing-ilmiön mukaisesti järjestö voi pyytää jäsenistöään osallistumaan jonkun 

aiheen tai kampanjan suunnitteluun tai toteutukseen. Järjestön olisi mahdollista jakaa 

enenevässä määrin vastuuta ja valtaa jäsenistölleen ja toiminnasta kiinnostuneille 

kansalaisille, toisin sanoen ulkoistaa (outsourcing) osa toiminnastaan. Näin toimittaessa 

myös järjestön kentässä toimivien ihmisten ääni tulee kuuluviin.  

Facebookin suljetut ryhmät ovat oiva väline ulkoistaa järjestöjen Facebook-sivujen 

päivittämistä, jos järjestöllä ei ole varattu resursseja tähän tarkoitukseen. Järjestön 

kentästä kannattaa hakea ihmisiä, joille järjestön ajamat asiat ovat tärkeitä ja jotka ovat 

aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä. Näitä ihmisiä voidaan kutsua mukaan hoitamaan 

vuoropuhelua Facebook-sivulla. Suljetussa Facebook-ryhmässä tämä vapaaehtoisten 

joukko voi yhdessä toistensa ja järjestön työntekijän kanssa pyörittää aiheita ja päättää 

kiperissä tai epäselvissä tapauksissa miten Facebookissa viestitään.  Haastateltavamme 

korostavat, että on tärkeää luoda yhtenäiset pelisäännöt, joiden mukaan keskustelua 

verkossa viritellään ja käydään. Lisäksi muutama haastateltava mainitsi, että kannattaa 

lisätä Facebook-päivityksen tai -vastauksen jälkeen kommentoijan nimi, jolloin epäselvissä 

tapauksissa viestit eivät yksilöidy järjestöön, vaan sen puolesta vastanneeseen henkilöön. 

Tämä tekee viesteistä ja päivityksistä myös persoonallisempia. 

Blogit tarjoavat mainion tavan hyödyntää muiden osaamista ja verkostoa. Järjestö voi 

pyytää ulkopuolisia bloggaajia ja asiantuntijoita kirjoittamaan blogiinsa ajankohtaisista 

aiheista. Lisäksi järjestöjen kannattaa kartoittaa suosittuja bloggaajia, jotka jakavat 

järjestön arvomaailman ja pyytää heitä kertomaan järjestöjen ajankohtaisista uutisista ja 

esimerkiksi varainhankintakampanjoista. Kannattaa muistaa myös yhteistyö myös muiden 

samalla arvopohjalla toimivien järjestöjen kanssa. Media nostaa uutisaiheita sosiaalisesta 

mediasta, joten aktiivisella blogien hyödyntämisellä järjestöillä on myös mahdollisuus 

nostaa itselleen tärkeitä aiheita laajempaan keskusteluun. 
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Kansalaisraadit ovat tutkimuksemme mukaan yksi tapa hyödyntää järjestön aiheesta 

kiinnostuneiden ihmisten asiantuntemusta järjestön hyväksi. Haastateltavamme 

korostavat, että jäsenistön ja toiminnasta kiinnostuneiden kansalaisten aito mukaan 

ottaminen toimintaan on tärkeä osa sosiaalisen median käyttöä kansalaisvaikuttamisessa. 

Pelkästään valmiiden töiden ja esitysten kommentointi ei riitä motivoimaan ja 

sitouttamaan nyky-yhteiskunnan aktiivisia kansalaisia. 

Haastateltavamme muistuttavat, että lähes jokaisen valtakunnallisen järjestön kentästä 

löytyy lääkäreitä, asianajajia ja muita oman alansa asiantuntijoita, jotka todennäköisesti 

olisivat valmiita antamaan jossain mittakaavassa osaamistaan järjestöön käyttöön. 

Sosiaalisen median palveluista löytyy lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka onnistuneesti on 

opittu hyödyntämään maallikkojen asiantuntemusta ja näin ulkoistettu toimintaa, jonka 

normaalisti tekee yrityksen tai järjestön työntekijä. Esimerkiksi virtuaalimaailma Second 

Lifen tekijät tekevät vain alle prosentin virtuaalimaailman sisällöstä. Käyttäjät rakentavat 

loput. Onkin arvioitu (v. 2008), että Second Life saa vuosittain n. 23 000 tuntia ilmaista 

kehitystyötä käyttäjiltään.  (ks. esimerkiksi Scholtz 2008.) Asiantuntijamme näkevätkin 

valtavan potentiaalin siinä miten yleishyödyllistä toimintaa tekevät kansalaisjärjestöt 

voisivat valjastaa tavallisten ihmisten asiantuntemusta ja halua auttaa hyvän asian 

edistämiseen. Samalla järjestöillä on mahdollisuus säästää resursseja.  

Sosiaalisen median myötä vaikuttamisen tapa on muuttunut monilta osin kevyemmäksi ja 

sitoutuneisuus ei välttämättä ole niin korkea kuin aiemmin. Samalla saattaa syntyä illuusio 

vaikuttamisesta silloinkin, kun toiminta ei ole oikeasti vaikuttavaa. Sosiaalinen media on 

tuonut mukanaan myös ääri-ilmiöitä. Kritiikki saattaa levitä sosiaalisessa mediassa 

lumipallon tavoin. Haastateltavamme kuitenkin korostavat, että oppimalla ja omaksumalla 

sosiaalisen median toimintaperiaatteen ja uudet toimintatavat, järjestö voi välttää 

sosiaalisen median sudenkuopat.  
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Haastateltavamme uskovat sosiaalisen median olevan hyvä keino edistää 

demokraattisuuden, avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääntymistä yhteiskunnassamme. 

Edustuksellisen demokratian toiminnan näkökulmasta tarkasteltuna sosiaalinen media voi 

osaltaan auttaa yhteiskunnallisen päätöksenteon demokraattisuuden ja tasa-arvoisuuden 

lisääntymistä (Aitomurto, Heikko & Kilpinen 2011, 12).   Haastateltavamme pohtivat 

läpinäkyvyyden lisääntymisen erityisesti tuovan yhteiskunnallisen päätöksenteon osaksi 

kansalaisten arkea ja mahdollisesti motivoivan heitä osallistumaan yhteiskunnalliseen 

vaikuttamiseen myös esimerkiksi vaaleissa. Sosiaalisen median käyttö järjestössä 

parhaimmillaan lisää läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja demokratiaa sekä ihmisten aitoja 

osallistumisen mahdollisuuksia.  

 

Sosiaalinen media kansalaisvaikuttamisessa vuonna 2015 

Toimintasuosituksessamme olemme myös kuvanneet sitä, millainen haastattelemiemme 

asiantuntijoiden mukaan on tulevaisuuden viesti vuonna 2015. Heidän mukaansa viesti on 

lyhyt, napakka ja visuaalinen. Viesteissä tarinallisuus on voimissaan vielä vuonna 2015.  

Jäsenistön nappaamat kuvat ja videonpätkät edesauttavat järjestöä toimimaan 

kansalaisvalvojana. Pikkuveli valvoo -ilmiön avulla järjestöt voivat osaltaan olla vaatimassa 

yhteiskunnalliselta eliitiltä vastuullisempaa toimintaa.  

 

Haastateltavamme arvioivat, että muutaman vuoden sisällä sosiaalisen median käyttö 

yleistyy ja järjestön osaaminen toimia siellä tehokkaasti kasvaa. Avoimuus ja läpinäkyvyys 

tulevat entisestään lisääntymään lähivuosina. Haastateltavamme korostavat, että sillä, 

mitä sosiaalisen median sovelluksia käytetään, ei ole suurta merkitystä. Tärkeää on 

omaksua tapa tehdä asioita uudella tavalla, mikä mahdollistaa työkalujen tehokkaan 

käytön. Tutkimuksemme tulokset kertovat, että tulevaisuudessa ei laitteella tai 

sovelluksella ole merkitystä. Kansalaisvaikuttamisen näkökulmasta välineneutraalius 

saattaa edistää tavoittavuutta ja mobiilikäyttö mahdollistaa ajasta ja paikasta 

riippumattoman viestinnän tavan. Pelillisyys saattaa olla yksi keino, jolla työnteko tuntuu 
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tulevaisuudessa vähemmän raskaalta. Adhook-viestintä nousee haastatteluissamme esiin. 

Viestit ja uutiset luetaan mieluiten, jos ne tulevat tutun ihmisen kautta.  

 

Sosiaalista mediaa hyödynnetään järjestön sisäisessä työskentelyssä entistä 

tehokkaammin. Intranetit, etäyhteydet ja suljetut ryhmät ovat haastateltaviemme 

mukaan työkaluja, joita hyödynnetään entistä tehokkaammin tulevaisuudessa. Sosiaalista 

mediaa ei ole vielä juurikaan pystytty hyödyntämään järjestöjen varainhankinnassa, mutta 

asiantuntijamme uskovat, että tähän löytyy uusia keinoja ja ratkaisuja lähitulevaisuudessa. 

Varainhankinnassa verkon kautta on haastavaa vielä nykyisellään toiminnan kankeus, 

esimerkiksi mikrolahjoitusten tekeminen verkossa on vielä suhteellisen vaikeaa, sillä 

käytettävissä olevat maksutavat ovat joko turhan hintavia tai raskaan oloisia pienehköille 

lahjoituksille. (Stranius & Laaksonen 2011, 31—32.) Varainhankinnan mahdollisuuksia 

verkkovälitteisesti asiantuntijamme uskoivat tulevan lisää tulevien vuosien aikana. 

 

Haastateltavamme ovat kaikki yksimielisiä siitä, että sosiaalisen median kentällä Suomessa 

Facebookilla on merkittävä rooli, mikä ei johdu siitä, että sen nähtäisiin olevan 

sovelluksena erityisen merkittävä. Jotkut asiantuntijat jopa arvelivat, että joku muu 

sovellus tulee korvaamaan Facebookiin muutaman vuoden sisällä, jos ihmiset kyllästyvät 

siihen, että Facebook käyttää lisääntyvässä määrin heidän tietojaan mainostarkoituksissa. 

Tärkeää ei joka tapauksessa ole väline, vaan tapa verkostoitua jakaa ja keskustella 

välineen avulla. Se miksi asiantuntijat neuvovat panostamaan Facebookiin tällä hetkellä 

johtuu, sen suuresta käyttäjämäärästä. Myös Facebookin ryhmät saivat kiitosta 

asiantuntijoiltamme. Tutkimuksemme mukaan sosiaalisen median avulla voidaan jo nyt 

edistää todellista kansalaisvaikuttamista järjestöissä ja on odotettavissa, että 

tulevaisuudessa sen merkitys entisestään vain korostuu.  
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Sosiaalisen median tehokkaan käytön vaatimukset järjestön oppimiselle 

Miten järjestö voi sitten oppia sosiaalisen median ja kansalaisvaikuttamisen muutoksessa? 

Haastateltaviemme näkemyksen mukaan kouluttamalla henkilöstöään järjestö voi 

edesauttaa ja nopeuttaa uusien toimintatapojen tehokasta ja kannattavaa käyttöä.  On 

tärkeää, että järjestö osallistuu aktiivisesti toiminnassaan myös sosiaalisen median käytön 

tehostamiseen, sillä sen asema yhteiskunnassamme tulee mitä todennäköisimmin vain 

kasvamaan tulevaisuudessa. Eräs perustavanlaatuisimmista kansalaisjärjestön tehtävistä 

on auttaa jäsenistöään ja kansalaisia mukautumaan yhteiskunnan muutostilaan. Jos 

järjestö ei toimi lainkaan sosiaalisessa mediassa, on sen lähes mahdotonta auttaa 

kansalaisia tutustumaan ja sopeutumaan sen mukanaan tuomiin muutoksiin 

yhteiskunnassa (Iivonen 2005, 81). 

 

 

Sosiaalinen media tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia jaetun asiantuntijuuden ideologian 

yhdistämiseen järjestön toiminnassa. Sosiaalinen media mm. nopeuttaa ihmisten 

tavoittamista ja kokoamista, mahdollistaa yhteisen ymmärryksen ja asiantuntijuuden 

muodostumisen ajasta ja paikasta riippumatta sekä helpottaa koko jaetun 

asiantuntijuuden prosessin etenemistä. Jaetun asiantuntijuuden lähtökohtana on yhteisen 

tietoisuuden ja ymmärryksen muodostuminen (Korhonen 2003, 57). Sosiaalisen median ja 

verkon toimintaympäristössä ilmiö tunnetaan nimellä parviäly (ks. esimerkiksi Åberg 

2010). Jaetun asiantuntijuuden oppimiskäsitys liittyy läheisesti haastateltaviemme 

peräänkuuluttamaan yhteistuottamisen ja yhteistoiminnallisen toiminnan merkitykseen 

sosiaalisen median käytössä järjestöissä. Keskeistä sosiaalisen median käytössä on sen 

omaksuminen toimintatavaksi ja siten luontaiseksi osaksi järjestön toimintaa. 

Haastateltavamme muistuttavat, että uusien asioiden omaksuminen vie aikaa. On tärkeää, 

että järjestö sysää epäonnistumisen pelon syrjään ja lähtee rohkeasti kokeilemaan ja 

käyttämään uusia välineitä ja toimintatapoja. 

 



105 

 

Sosiaalisen median toimintasuositus ja jatkotutkimuksen aiheet 

Vaikka kansalaisvaikuttamista ja sosiaalista mediaa on tutkittu jo aikaisemmin, näemme, 

että hyvin konkreettiselle tutkimukselle, joka antaa käytännön toiminta-ohjeita järjestölle, 

on edelleen suurin tarve. Uskomme, että järjestöissä tiedostetaan sosiaalisen median 

merkitys ja tahtotila sen tehokkaalle hyödyntämiselle on olemassa. Tarvitaan konkreettisia 

neuvoja mitä välineitä käyttää ja miten. Olemme avanneet metodologisessa osiossa 

Delphi-tutkimusta, jossa asiantuntijoista koostuva raati pohtii ongelmanratkaisua 

anonyymisti. Uskomme, että keräämällä asiantuntijat keskustelemaan tämän tutkimuksen 

teemoista, olisi mahdollista saada aivan uudenlaisia näkökulmia siihen, miten 

kansalaisjärjestöt voisivat tehostaa sosiaalisen median kautta tapahtuvaa 

kansalaisvaikuttamista. Näemme kuitenkin, että pro gradu -tutkimukseemme tällainen 

Delphi-tutkimus olisi ollut liian laaja ja tavoitteeseemme, sosiaalisen median 

käyttösuositukseen Kehitysvammaisten Tukiliitolle, teemahaastattelun keinoin tapahtuva 

tutkimus oli sopivampi vaihtoehto.  

 

Haastattelujen perusteella tekemämme sosiaalisen median toimintasuositus on nähtävä 

suuntaviivastoksi, jossa avataan niitä ratkaisuja ja ideoita, joita tutkimukseen osallistuneet 

asiantuntijat suosittelevat vaikuttavuuteen tähtäävään sosiaalisen median kautta 

tapahtuvaan kansalaisvaikuttamiseen. Toimintasuosituksessa on paljon 

itsestäänselvyyksiä, jotka ovat periaatteessa jo tiedossa. Esimerkiksi valtaosa sosiaalisen 

media palveluista, joita siinä on lueteltu, on meille tutkimuksen tekijöillekin hyvin tuttuja 

välineitä jo vuosien takaa. Sellaisenaan toimintasuosituksen ei voi siis nähdä olevan 

mitenkään yllättävä tai ainutlaatuinen sisällöltään eikä se ole mikään kaikenkattava 

ohjeistus. Näemme sen kuitenkin ennemmin muistutuksena ja check in -listana, jonka 

avulla järjestö voi käydä läpi sosiaalisen median suunnitelmiaan ja tarkastella 

kokonaisuutta. 
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Tutkimuksen kautta saamamme vastaukset vastasivat esittämiimme tutkimuskysymyksiin 

hyvin. Pitää tietysti muistaa, että sosiaalinen media on luonteeltaan arvaamatonta ja 

nopeasti muuttuvaa ja vuonna 2015 sen käyttö saattaa olla aivan toisenlaista, kuin 

asiantuntijamme arvioivat. Saimme kuitenkin konkreettisia toimintaideoita ja -ehdotuksia 

eturivin asiantuntijoilta Kehitysvammaisten Tukiliiton käyttöön, joten siinä mielessä 

koemme tutkimuksen vastanneen tavoitettaan. Kenties joku muukin järjestö voi löytää 

jonkun hyvän toiminta-ajatuksen työmme pohjalta. 

 

Toimintasuosituksemme mukaan merkittävimpiä sosiaalisen median sovelluksia ja 

palveluita nyt ja vuonna 2015 ovat: 

 

 

Sosiaalisen median merkittävimmät sovellukset nyt ja vuonna 2015. Honkala & Nissinen 

2012. 
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Haastattelujen ja niiden pohjalta tehdyn toimintasuosituksen vahvimmaksi anniksi voi 

mielestämme nähdä sen muistutuksen, että järjestön kannattaa etsiä uusia tapoja 

hyödyntää groundsourcing-ajatusta. Mikä uskomaton potentiaali esimerkiksi 

kehitysvammaisten oikeuksia puolustavalla Kehitysvammaisten Tukiliitolla olikaan 

käytössään, jos järjestö löytää oikeat työkalut hyödyntää niiden järjestön ympärillä olevien 

ihmisten osaamista, innostusta ja auttamisenhalua, jotka ovat esimerkiksi omien 

kokemustensa kautta suivaantuneet kehitysvammaisia ihmisiä koskeviin epäkohtiin?  

 

Yksi asiantuntijoiden keskeisimmistä ajatuksista oli myös se, että järjestön kannattaa 

sysätä epäonnistumisen pelko syrjään ja kokeilla rohkeasti uusia kansalaisvaikuttamisen 

tapoja. Harju (2010, 178) muistuttaa, että liikaan varovaisuuteen ja virheiden välttelyyn ei 

ole syytä sortua. Järjestötoiminnan uudistamisen eteen pitää uskaltaa tehdä yrityksiä, 

vaikka ne sitten jälkikäteen osoittautuisivatkin vääriksi valinnoiksi. Olennaista on tukea 

ihmisten aktiivisuutta, ei kahlita sitä. Tätä innostavaa ajatusta toivomme 

toimintasuositustamme lukevien pitävän mielessä ja kokeilevan rohkeasti asiantuntijoiden 

ehdottamia ratkaisuja. 
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LIITTEET 

 LIITE 1 Toimintasuositus 
 

SOSIAALINEN MEDIA KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITON ARJESSA 

 

Haastattelemamme asiantuntijat uskovat sosiaalisen median käytön kansalaisjärjestön 

toiminnassa ja arjessa tarjoavan käyttöön tehokkaampia toimintatapoja sekä uusia 

toimintamalleja. Toisaalta sosiaalisen median aktiivinen hyödyntäminen osana 

kansalaisjärjestön toimintaa tuo mukanaan myös haasteita esimerkiksi siihen, miten 

sitoutetaan kansalaiset toimintaan. Haastateltavamme eivät usko, että sosiaalisen median 

sovellusten saralla tapahtuisi muutaman vuoden sisällä mitään järisyttäviä muutoksia.  

 

 

Sosiaalisen median merkittävimmät sovellukset nyt ja vuonna 2015. Honkala & Nissinen 

2012. 
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MERKITTÄVIMMÄT SOSIAALISEN MEDIAN EDUT: 

- Nopeus 

- Läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus (esim. vuorovaikutteinen verkkoviestintä) 

- Mobiilipalveluiden mahdollisuudet (esim. kustannustehokkuus, mikrolahjoitukset 
verkossa ja asynkronisuus) 

 

UHAT JA SUDENKUOPAT: 

- Järjestön osaamisen puute  

o Henkilöstöä koulutetaan sosiaalisen median käyttämiseen työssä 

- Selkeiden toimintaperiaatteiden ja ohjeiden puute  

o Laaditaan yhteiset pelisäännöt ja varmistetaan johdon tasolta, että kaikki 
tuntevat ne 

- Haitta- ja vihakirjoittelu 

o Kommenttien/tekstien poistaminen & ruudunkaappauskuvat kommenteista + 
perustelut omaan kansioon esim. intranettiin 

- Onnistumiseen vaaditaan: Asennekoulutusta ja ripaus seikkailumieltä 

 
TULEVAISUUDEN VIESTI ON: 
 

- Lyhyt ja napakka sekä mahdollisesti keskeneräinen 
- Visuaalinen ja tarinallinen 
- Pelillinen, luova 
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FACEBOOK keskustelukanava – ei vain tiedotuskanava 
 

 
 

- Suuri ja monipuolinen käyttäjäjoukko  
o Valtava potentiaali verkostoitumiseen sekä jaetun asiantuntijuuden 

hyödyntämiseen ja tunnistamiseen 
o Jäsenhankinta ja kampanjat 

 
- Keskustelu ja vastavuoroinen kommunikaatio  

o Toiminnassa tärkeää järjestön aktiivinen osallistuminen keskusteluun ja 
toiminnan tuominen ihmisten lähelle ja tavoitettaville (esim. omasta toiminnasta 
kertominen arkikielellä ja tarinallisesti) 

 
- Persoonallinen ja henkilökohtainen viestintä 

o Järjestön henkilöstön osallistuminen keskusteluun omina persooninaan lisää 
viestinnän kiinnostavuutta  

 
- Perusmotiivien hyväksyminen ja hyödyntäminen toiminnassa  

o Annetaan osallistumisesta ja vaikuttamisesta jokin pieni konkreettinen tunnustus 
(esim. omaan profiiliin liitettävä pieni kuva tai logo, PicBadges) 

 
- Vertaistuki ja vertaiskeskustelujen mahdollisuus erilaisissa ryhmissä 

o Facebookin erilaiset ryhmät (julkiset, suljetut ja salaiset ryhmät) mahdollistavat 
keskustelut pienemmissä ryhmissä järjestön pääprofiilisivun kautta 

MITEN? 

- Koko järjestölle yksi virallinen fanisivu eli Facebook-profiili ja jokaiselle ajankohtaiselle 
kampanjalle omat sivunsa, jotka linkitetään pääsivulle näkyviin. Sponsoroitu mainonta 
näkyvyyden lisäämiseksi.  

- Tärkeää vastavuoroinen kommunikaatio ja eloisa Facebook-profiili. Myös järjestön sivu 
aktiivisena keskustelijana. 

- Sisällöntuottamisen ja päivittämisen vastuunjakaminen jäsenistön ja kansalaisten kanssa.  
(Crowdsourcing-ilmiö) Järjestö toiminnan organisoivana tahona.  
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BLOGIT – mahdollistavat kommentoimisen sekä uuden luomisen  

 

 

- Informaation jakaminen, kerääminen ja kommentoiminen 
o Tarinat, kuvat ja videot 
o Keskeneräisten ideoiden yhteistuottaminen jäsenten ja kansalaisten kanssa  

 
- Verkostoitumisen kanava 

o Selvitetään mistä puhutaan, mitä puhutaan ja ketkä puhuvat? 
 

- Medianäkyvyyden saavuttaminen  

o Tunnettujen ja suosittujen bloggaajien kautta (esim. hyvin verkostoituneet ja   
säännöllisesti toimivat bloggaajat) 

o Oman toiminnan markkinoiminen Somessa. (esim. mahdollisimman paljon 
näkyvyyttä, mahdollisimman laajalla ja nopeasti) 

o Ristiinlinkittäminen nostaa näkyvyyttä esimerkiksi Googlen hakutuloksissa 
 

MITEN? 

- Teemakohtaiset blogit  
o Kohdennetulle ja pirstaloituneelle kohderyhmälle 

- Keskusteluun osallistuville kansalaisille on tärkeää antaa palautetta ja kertoa miten 
toiminta/ suunnitelma on kehittynyt tai kehittymässä heidän ideoidensa pohjalta 
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JOUKOTTAMISEN ALUSTAT (Esimerkiksi Dell IdeaStorm)  

 

- Aito ihmisten mukaan ottaminen ja kuunteleminen  
o Jäsenten ja kansalaisten ajatusten ja ideoiden kokoaminen ja yhteistuottaminen  

 
- Parviälyn ja jaetun asiantuntijuuden hyödyntäminen 

o Järjestön jäsenistöstä ja toiminnasta kiinnostuneista kansalaisista löytyy valtava 
määrä eri alojen asiantuntijoita (esim. lakimiehiä, opettajia ja muusikoita) 

o Uskallus päästää keskeneräistä työtä käsistään  
o Verkoston osaamisen hyödyntäminen ja tiedostaminen mahdollisia esimerkiksi 

erilaisten yhteistyöprojektien muodossa 
 

MITEN? 

– Järjestö antaa idean, kehittämiskohteen, joka ratkaistaan yhteistyössä verkostojen 
kanssa  

– Toteuttamis- ja suunnitteluvastuuta jaetaan aktiivisille jäsenille 
– Järjestöllä suunnittelu- ja organisointivastuu 
– Esimerkiksi idean jatkotyöstämisessä voidaan hyväksikäyttää seuraavia wiki-

alustoja tai google-alustoja, joiden avulla informaation yhteistuottaminen on 
mahdollista 
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WIKIPEDIA & VERKON YHTEISTUOTTAMISALUSTAT - kollektiivinen asiantuntijuus ja 
parviäly 

 

- Tiedon yhteistuottaminen ja jakaminen 
o Yhteiskäsikirjoitus, yhteissuunnittelu – jäsenet ja kansalaiset aktiivisiksi 

sisällöntuottajiksi ja kehittäjiksi 
 Esimerkiksi Googledocs, Pbwikiworks 

o Esimerkiksi ideakilpailu tai tiedonkeruumenetelmä  
o Pyydetään käyttäjiä osallistumaan työskentelyyn liittämällä kuvia, tarinoita ja 

videoita 
o Pilvipalveluiden käyttö helpottaa informaation säilytystä ja siirtämistä 

 
- Informaation jatkotyöstämisen kätevyys 

o Kansalaisilta saatu informaatio ja ideat ovat valmiiksi sellaisessa muodossa, että 
tiedon jatkokäyttäminen ja muokkaaminen on kätevää 

 
- Kollektiivisen asiantuntijuuden muodostuminen ja lisääntyminen 

o Wikipedia voi palvella kansalaisjärjestöjä kollektiivisen asiantuntijuuden 
mudostumisen paikkana. Järjestö ja käyttäjät yhdessä voivat luoda Wikipediaan 
järjestölle esittely sivun 

o Wikipedia on sosiaalisen median käyttäjien yhdessä luoma virtuaalinen sanakirja  
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YOUTUBE – visuaalinen ja napakka viesti tavoittaa kansalaiset 

 

- Käyttäjälähtöisyys, helppous ja yksinkertaisuus 
o Kansalaisen mahdollista saada informaatio nopeasti ja selkeässä muodossa 

 
- Kompleksisten asioiden ja datan visualisointi 

o Tehdään vaikeasti lähestyttävistä asioista audiovisuaalisia esityksiä 
o Esimerkiksi selkokieliset käyttöohjeet ja neuvot sosiaalisen median käyttämiseen 

jäsenen näkökulmasta 
 

- Pelilliset ja hauskat elementit 
o Jaetaan ja tiedotetaan asioista hauskojen ja pelillisten toimintojen kautta. Näin 

saadaan käyttäjien mielenkiinto ja sitoutuneisuus toimintaan paranemaan 
 

- Keskeneräisten ideoiden ja prototyyppien testaus 
o Tuodaan rohkeasti oma keskeneräinen tuotos kansalaisten arvioitavaksi ja 

kehitettäväksi 
 

- Youtube-mainonta 
o Saadaan ostettua omalle videolle, kuvalle tms. lisää näkyvyyttä ja pidempi esillä 

oloaika 

MITEN?  

- Kaikki videot, kuvat ja julkaistu materiaali linkitetään myös järjestön pääsivuille (esim.   
Facebook, kotisivut) 

- Järjestön viestien helppo löydettävyys, kun esimerkiksi googlaamalla voi löytää 
uusimmat tiedotteet ja ajankohtaisimmat tapahtumat mielenkiintoisen videon 
muodossa  
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SLIDESHARE, TWITTER JA SHAREWOOD – yhteisöllinen viestintä   

 

- Tulevaisuuden potentiaalia uskotaan olevan Twitterin ja Sharewoodin kaltaisilla 
sovelluksilla 

o Mahdollisuuksia esimerkiksi perinteisen viestinnän tehostamiseen ja 
uudistamiseen 

o Tämän hetkinen suosio ei ole vielä niin merkittävä kuin aiemmin mainituilla 
palveluilla ja sovelluksilla, mutta mahdollisesti tulevaisuudessa käytön yleistyessä 
merkitys kansalaisvaikuttamisessa tulee kasvamaan 

o Mahdollisesti suomalainen Sharewood voisi tulevaisuudessa olla kilpailija 
käyttäjissä epäluottamusta herättäneelle Facebookille. 

 

MOBIILISOVELLUKSET- varainkeruun ja lahjoitusten tulevaisuutta? 

- Helppo ja reaaliaikainen toiminta 
o Esimerkiksi kadulla kerättävän varainkeruun mahdollistuminen mobiilimaksulla, 

(yhteistyön tehostuminen eri verkkopankkien kanssa)   
o Mahdollisuus myös mobiilisti toimivaan verkkokauppaan ja suoraan 

maksamiseen (esim. Ystävän kauppa) 
 

- Kannanottamisen ja mielipiteen ilmaisemisen yksinkertaisuus 
o Kansalaisten mielipiteiden ja ajatusten kerääminen vain klikkauksen voimalla 

 
- Lokaatiopohjaiset palvelut 

o Tietoisuuden lisääntyminen siitä missä ihmiset ovat ja liikkuvat, lisää 
mahdollisuuksia kansalaisvaikuttamiseen ja tempauksien järjestämiseen 

 
- Riippumattomuus ajasta ja paikasta 

o Vaikuttamiskanavan mahdollistuminen päätelaiteriippumattomasti, siten ettei 
jäsenen tai kansalaisen olinpaikalla ole merkitystä 
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SKYPE Vertaisverkko-ohjelma – reaaliaikainen ja audiovisuaalinen kommunikaatio 

 

- Valtavasti potentiaalia etäyhteistyöhön 
o Tiimipalaverit esimerkiksi jäsenyhdistysten kanssa 
o Konferenssipuhelun avulla, mahdollista keskustella jopa 9 ihmisen kanssa yhtä 

aikaa 
 

- Virtuaalisen kommunikoinnin ja yhteenkuuluvuuden lisääntyminen 
o Kollektiivisen asiantuntijuuden ja crowdsourcing -ilmiön hyödyntäminen 
o Keskustelu suhteellisen turvallista salatun yhteyden ansiosta 

 

- Aineistojen jakaminen ja yhteistuottaminen keskustelun aikana 
o Pikaviestien reaaliaikainen kirjoittaminen 
o mm. tiedostojen, kuvien, videoiden ja linkkien jakaminen  

 

- Helppokäyttöinen, reaaliaikainen ja edullinen tapa yhteydenpitoon ja verkkopalavereihin 
o Järjestöllä mahdollisuus muokata ohjelmistoa/ ohjelmaa oman tarpeensa 

mukaiseksi 
 

- Saatavilla paljon muitakin ilmaisia open source –pohjaisia ohjelmistoja. 
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Lopuksi 

Olemme laatineet Kehitysvammaisten Tukiliitolle tämän lähitulevaisuuteen suuntautuvan 

käyttösuosituksen sosiaaliseen mediaan liittyen haastattelemiemme asiantuntijoiden 

käyttämien ja suosittelemien vaikutuskanavien perusteella. Toimintasuositukseemme 

kokoamamme ideat ja suositukset eivät ole aukottomia ja ainoita mahdollisuuksia 

sosiaalisen median käyttämiseen kansalaisjärjestön vaikuttamistyössä tulevaisuudessa.  

Kehitysvammaisten Tukiliiton yksi toive pro gradu -tutkimuksellemme oli, että 

tarjoaisimme heidän käyttöönsä käytännönläheisiä ohjeita ja neuvoja, miten toimia 

sosiaalisessa mediassa. Tähän toiveeseen olemme mielestämme pystyneet vastaamaan 

tämän toimintasuosituksen muodossa. Toiminnan lähtökohtana tulee olla rohkeus lähteä 

mukaan kokeilemaan uusia ja monipuolisia tapoja toimia ja vaikuttaa 

kansalaisyhteiskunnassa.  

 

Haastattelemiemme asiantuntijoiden näkemyksien mukaan keskeisintä sosiaalisen median 

käyttämisessä omassa organisaatiossa on: 

 

- Kohdentaa tarjotut palvelut juuri omalle kohderyhmälle, eli miettiä, millaisia palveluita 
meidän jäsenemme haluaisivat käyttää ja millaisia he tarvitsevat?  
 

- Keskittää ja fokusoida toiminta yhdelle pääfoorumille tai sivulle, esimerkiksi Facebookkiin. 
Tällöin kaikki olennaisimmat yrityksen sosiaalisen median palvelut ovat löydettävissä 
pääsivuilta.  
 

- Lähteä rohkeasti mukaan oppimaan ja kokeilemaan oman organisaation kannalta parhaita 
toimintamalleja.  


