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Pohjois-Skandinaviassa ja Barentsin alu -
eella lähivuosiksi suunnitellut ener gia- ja 
kaivannaisteollisuuden suurhankkeet tu -
levat kuormittamaan pohjoisten alueiden 
niukkoja henkisiä, fyysisiä ja taloudellisia 
resursseja. Toteutuessaan mittavat hankkeet 
tulevat tarvitsemaan uutta osaamista, valti -
oiden rajat ylittävää yhteistyötä ja yhdessä 
koordinoituja infrastruktuurihankkeita. Ne 
tulevat muokkaamaan alueen osaamispoh -
jaa ja tuovat mukanaan uusia tutkimus- ja 
kehittämistarpeita. 

Kasvavien resurssi- ja yhteistyötarpei -
den hallinta ja yhteisen toimint aympäristön 
kehittäminen on mahdollista vain alueella 
toimivien - ja aluetta tutkivien tahojen sau -
mattoman yhteistoiminnan kautta. Tulevai-
suudessa tarvitaan uusia ja tehokkaampia 
tutkimus- ja kehittämisyhteistyömalleja. 
Uusien toimintamallien avulla voidaan tutki-
musta kohdentaa vastaamaan paremmin elin-
keinoelämän tarpeisiin. Vuorovaikutteisten 
teknologia- ja osaamisensiirtom ekanismien 
avulla voidaan nopeuttaa tutkimustulosten 
kaupallistamista ja edistää uusien innovaati-
oiden ja liiketoimintamahdollisuuksien syn-
tyä. Uusien poikkitieteellisten, toimialat ylit-
tävien innovaatioiden syntyä voidaan tukea 
rakentamalla pohjoisuuden tutkimuksen ja 
innovaatiotoiminnan osaamisyhteisöä tutki-
musmaailman, elinkeinoelämän ja poliittis-
ten päättäjien välille. 

Internet tarjoaa uusia työkaluja  ihmisten 
ja organisaatioiden verkostoitumiseen, yh -
teistyön koordinointiin ja yhteisöllisyyden 
vahvistamiseen. Avoimessa Internetissä näi-
tä työkaluja kutsutaan sosiaaliseksi mediak-
si, tai kun halutaan korostaa yhteisöllisyyttä 

ja osaamisyhteisöjen muodostumista, yhtei -
söllisiksi verkkopalveluiksi. Sosiaalisen me-
dian ja yhteisöl listen verkkopalveluiden li -
säksi usein käytetään web 2.0 -käsitettä. 

Sosiaalisen median työkaluja on tarjolla 
runsaasti. Tämän raportin taustalla on ollut 
Tom Laineen keräämä sosiaalisen median 
lista, jossa on kuvattuna yli 2500 erilaista 
työkalua ja palvelua, ja niiden avulla ra -
kennettua osaamisyhteisöä. Jotkin palvelut 
ja yhteisöt kestävät ainoastaan kuukausia ja 
käyttäjiä on vain muutamia, toiset taas saa-
vuttavat miljoonien käyttäjien joukon sekä 
useampien vuosien käyttökokemuksen. 

Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden 
muodostaa ja ylläpitää uusia, vapaaehtoisuu-
teen ja yhteiseen kiinnostukseen rakentuvia 
osaamisyhteisöjä. Tässä raportissa on kuvat-
tu yleisimpiä sosiaalisen media n työkaluja, 
joita voidaan hyödyntää erilaist en osaamis-
yhteisöjen ja asintuntijaverkostojen kehittä-
misessä. Lisäksi raportissa on kuvattu hyviä 
esimerkkejä erilaisista osaamisyhteisöistä ja 
asiantuntijaverkostoista, joiden toiminta on 
syntynyt, kehittynyt ja tehostunut sosiaalisen 
median avulla. Raportissa on annettu myös 
toimintaehdotus siitä, miten sosiaalista me -
diaa voidaan hyödyntää pohjoisuuden tutki -
muksen ja innovaatiotoiminnan  osaamisyh-
teisön kehittämisessä. 

Tämä raportti on laadittu Euroopan Unio-
nin aluekehitysrahaston ja Oulun kaupungin 
osarahoittaman ’Pohjoisuuden tutkimuksen 
ja innovaatiotoiminnan osaamisyhteisön ke-
hittäminen - Northern Research and Innova-
tion Platform’ - hankkeen aikana. Kiitämme 
lämpimästi rahoittajia tuesta.

1. Johdanto
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2.1 Sosiaalinen media

Sosiaalinen media on tietoverk koja ja tie -
totekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, 
jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyt-
täjälähtöisesti tuotettua sisältöä sekä luodaan 
ja ylläpidetään käyttäjien välisi ä suhteita ja 
verkostoja. Sosiaalisilla verkkopalveluilla 
tarkoitetaan verkossa olevia palveluja ja toi-
mintoja, jotka mahdollistavat tiedon, osaa-
misen ja mielipiteiden jakamisen käyttäjien 
kesken. Sosiaalinen media on yhtä näkyvää 
kuin julkinen esiintyminen millä tahansa 
foorumilla, joten sen hyödyntäminen tulee 
olla suunnitelmallista ja selkeärajaista. 

Teknisesti sosiaalisella medialla tarkoite-
taan erilaisissa onlineyhteisöissä tai -verkos-
toissa tapahtuvaa yhteisöllistä tuottamista 
ja/tai monelta monelle suunnattua kommu-
nikaatiota. Laajemman tulkinnan mukaan 
myös blogit, tietynlaiset uutiskirjeet, ääntä ja 
videokuvaa internetin välityksellä siirtävää 
VoIP (Voice over IP) -teknolog iaa hyödyn-
tävät kommunikaatiovälineet, kuten Skype-
verkkopuhelusovellus ja Windows Live 
Messanger-pikaviestiohjelma, P2P-tiedosto-
jenjakovälineet ja jopa tietyt sähköpostityö -
kalut ovat osa sosiaalista mediaa. 

Sosiaalisessa mediassa sisällön tuottami-
sen ja kuluttamisen raja on hämärtynyt, sillä 
käyttäjä on samaan aikaan sekä tuottaja että 
kuluttaja. Sisältö on pääosin käyttäjien tuot-
tamaa, sisältöä tuotetaan yhdessä ja käyttäjät 
ovat suoraan vuorovaikutuksessa toistensa 
kanssa. Kiinnostava sisältö voi levitä sosiaa-
lisessa mediassa hyvin nopeasti laajalle ylei-
sölle. Esimerkiksi tieto Japanin tsunamista ja 
maanjäristyksistä tuli Suomeen Twitter-mik-

roblogipalvelun kautta siinä vaiheessa, kun 
uutistoimittajat vielä istuivat kahvilla. 

Yhteisöllisillä verkkopalveluilla tarkoite-
taan sosiaalisen median teknologioita, mut-
ta painotus on yhteisöjen muodostumisessa 
verkkopalvelun avulla tai toimim isessa ryh-
mänä palvelua parantamassa ja tukemassa. 
Yhteisöllisissä verkkopalveluissa käyttäjät 
ovat mukana verkkopalveluiden  toiminnas-
sa ideoimassa, työstämässä ja jakamassa 
sisältöä, keskustelemassa reaaliaikaisesti ja 
vaihtamassa mielipiteitä, työstämässä yh-
teisiä dokumentteja, hallitsemassa projek -
teja, antamassa kommentteja, referaatteja 
ja suosituksia tai muodostama ssa erilaisia 
yhteisöjä eri tarpeisiin. Yhteisölliset verkko-
palvelut muuttavat toimintatapoja ja tuovat 
tehokkuutta yhteistyöhön. Myös opetustar-
koituksessa verkkopalveluiden yhteisöllisiä 
ominaisuuksia voidaan hyödyntää osana op-
pimisprosessia. 

Sosiaalisen median käyttäjäkunta voidaan 
jakaa karkeasti sisällön tuottajiin (1 %), kom-
mentoijiin (19 %) ja passiivisiin kuluttajiin 
(80 %). Koska sisällöntuottajia on vähän, 
on oma viesti vielä toistaiseksi kohtuullisen 
helppo saada näkyville ja leviämään verkos -
sa. Monessa maassa Internetin käyttäjistä so-
siaalisen median hyödyntäjiä on jopa yli 65 
% ja Internetissä käytetystä ajasta reilusti yli 
20 % kuluu sosiaalisissa verkostopalveluissa. 

2.2. Crowdsourcing eli 
yleisöosallistaminen
Crowdsourcing on sosiaalisessa mediassa 
tapahtuvaa toimintaa, jolle ei ole olemassa 
suomenkielistä vakiintunutta termiä. Ylei-

2. Käsitteet
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tunut yrityksen sisällä. Hyvin suunniteltuna 
yleisöosallistaminen lisää merkittävästi re -
sursseja, tehostaa tietotaidon kehitystä, sekä 
lisää ymmärrystä asiakkaista, kilpailijoista ja 
toimintaympäristöstä. Yleisöosallistaminen 
on osoittautunut tehokkaaksi toimintatavaksi 
paitsi kustannusten, myös brändiuskollisuu -
den, tuotekehityksen ja markkinointiviestin-
nän näkökulmasta. 

Yleisöosallistamiseen on useita tapoja. 
Yritykset, yhteisöt ja verkkopalvelut ovat 
käyttäneet yleisöä esimerkiksi ideointiin, 
ideoiden jalostamiseen ja kehittämiseen, 
teknisen tuen jatkeena erilaisil la keskuste-
lupalstoilla, elokuva- ja musiikkimateriaalin 
tuottamiseen, erilaisten suoritusten ja tehtä -
vien sekä verkkosivujen arviointiin, tiedon 
koostamiseen, kilpailuttamiseen, jaetun työ-
suoritteen tekemiseen, linkkien ja sivustojen 
arvioimiseen, tiedostojen jakamiseen, tieto -
koneiden ylijäämäkapasiteetin käyttämiseen 
sekä yrityksen toiminnan rahoittamiseen. 
Esimerkiksi avoimeen lähdekoodiin perus -
tuva Linux1-käyttöjärjestelmä on perinteisen 
yleisöosallistamisen tulos, jossa varsinaisen 
kehittäjätiimin lisäksi käyttäjät ovat tuotta-
neet osan sovelluksesta.

2.3. Avoin innovaatio

Avoin innovaatio on malli erilaisia toi -
mintatapoja, joilla yritys voi hyödyntää ul -
kopuolista tietoa ja markkinakanavia omassa 
liiketoiminnassaan joko omassa innovaatio-
prosessissa sisäisen T&K-toiminnan ohella 
tai omien innovaatioiden kaupallistamisessa 
tavanomaisen liiketoiminnan lisäksi. Yrityk-
set etsivät entistä aktiivisemmin uusia ideoi-
ta, teknologioita ja tuotteita yritysrajojensa 

1  http://www.linux.org

sesti puhutaan joukkoistamisesta, talkois-
tamisesta, parviälystä, massayhteistyöstä 
ja sorsastamisesta. Termi syntyy sanasta 
’crowd’, joka tarkoittaa ihmisjoukkoa tai vä-
kijoukkoa ja sanasta ’outsourcing’ eli ulkois-
taa. Tässä raportissa käytämme termiä; ’ylei-
söosallistaminen’, joka tarkoittaa yrityksen 
tai muun organisaation tekemää työtä, joka 
ulkoistetaan Internetin välityksellä avoimesti 
yrityksen asiakkaille tai yleisölle, siten että 
asiakkaat eivät enää ainoastaan kuluta, vaan 
myös tuottavat, markkinoivat ja parantelevat 
tuotteita tai palveluja. Tässä raportissa olem-
me Yleisöosallistamisen kautta tavoitellaan 
yrityksen tai muun organisaation ulkopuo-
lisia asiantuntijoita ja aktiivisia kuluttajia, 
jotka voidaan valjastaa niiden innovaatio-
prosessin tueksi. Yleisöosallistaminen poh-
jautuu avoimeen innovaatiomalliin. 

Yleisöosallistaminen perustuu sosiaalisiin 
toimintatapoihin, joista monet ovat hyvin 
perinteisiä kilpailujen ja kyselyjen kautta 
suoritettuja toimenpiteitä, joihin Internet 
ja erityisesti sosiaalisen median työkalut ja 
osaamisyhteisöt ovat tuoneet aivan uusia 
ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia osallistaa 
organisaation ulkoisia sidosryhmiä mukaan 
ideointiin. Joukko ihmisiä otetaan osallisek-
si organisaation prosesseihin siten, että sekä 
organisaatio että ihminen tuottavat lisäarvoa 
itselleen. Molemmat hyötyvät toiminnasta. 
Osallistujat voivat mm. suunnitella yrityk-
selle tuotteita tai esittää uusia ideoita, jotka 
liittyvät annettuun teemaan. He voivat pri-
orisoida ideoita ja laittaa ne paremmuus-
järjestykseen äänestämällä. Yrityselämässä 
yleisöosallistaminen tarkoittaa yrityksen 
ulkoisten tahojen, kuten asiakkaiden, yhteis-
työkumppaneiden ja tiedemiesten avointa ja 
vapaaehtoista osallistumista yrityksen toi-
minnan alueille, joka perinteisesti on tapah-
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ulkopuolelta ja toisaalta hyödyntävät ulkoi-
sia markkinointikanavia omien innovaatioi-
densa lanseeraamiseen. Avoimen innovaatio-
mallin mukaan sisäiset ideat voidaan tuoda 
markkinoille myös ulkoisia väyliä pitkin yri-
tyksen ydinliiketoiminnan ulkopuolella ole -
ville alueille. 

Avoin innovaatiomalli hyödyntää tuottei -
den tai palveluiden suunnittelussa arkkiteh -
tuuria, siten että osakomponentit muodostavat 
itsenäisiä kokonaisuuksia, joita voidaan to -
teuttaa usean toimijan muodostamassa verkos-
tossa. Yksittäisiä ongelmia voidaan ratkaista 
yhteisöllisiä verkostoja hyödyntämällä, esim. 
antamalla ongelma tiedeyhteisön ratkaista -
vaksi Internetissä olevan portaalin kautta.

Avoimen innovaation keskeisiä ilmenty-
miä ovat välittä jien ilmaantuminen mukaan 
innovaatioprosessiin sekä innovaatiomarkki-
napaikkojen merkityksen kasvu palveluina. 
Välittäjien tavoitteena on auttaa organisaati-
ota hyödyntämään ulkoisia ideoita nopeam -
min ja auttaa keksijöitä löytämään markkinat 
keksinnöilleen. Innovaatiomarkkinapaikat 
hyödyntävät sosiaalisen median luomia tek -
nologisia mahdollisuuksia. 

2.4. Osaamisyhteisö 

Osaamisyhteisö on useamman eri toimijan 
muodostama yhteisö, joka vapaaehtoisuuteen 
perustuen kokoontuu jakamaan  asiantunte-
mustaan ja kokemustaan tavoitteena luovalla 
tavalla löytää uusia näkökulmia ja ratkaisuja 
kulloinkin käsiteltävään teemaan. Osaamis-
yhteisö tarjoaa eräänlaisen sosiaalisen kehi-
kon tiedon luomiselle ja hyödyntämiselle. 
Rakenteeltaan, kooltaan tai yhteydenpito- ja 
toimintatavoiltaan osaamisyhteisöt voivat 
olla hyvin erilai sia ja ne or ganisoituvat jä-
senten tarpeiden mukaisesti. Niillä on kui-

tenkin muutamia yhteisiä piirtei tä. Yhteisön 
jäsenillä on yhteinen identiteetti eli yhteinen 
mielenkiinnon kohde, joka on heille tärkeä 
ja merkityksellinen. Yhteisöllä on yhteinen 
toimintakulttuuri ja yhteiset tavoitteet. Jä -
senet kokoontuvat epävirallisesti mutta sään-
nöllisesti ja heillä on aito halu jakaa osaa-
mistaan ja kokemustaan. Keskeistä on, että 
osaamisyhteisössä on ihmisiä, joilla on kes-
kenään erilaista, mutta toisiaan täydentävää 
osaamista. He ovat yhdessä vahvempia kuin 
yksilönä. Yhteisön jäsenten vahvuudet ovat 
ensisijaisesti eri tieteen, taiteen ja toimialo-
jen sekä organisaatioiden osaamisessa, mutta 
ne voivat löytyä myös näiden rajapinnoista. 
Mukana on yleensä sekä asiantuntijoita että 
käytännön osaajia. Jäsenet toimivat yhteisös-
sä tasavertaisina asiantuntijoina. 

Aiemmin osaamisyhteisö oli vahvasti si -
dottu sen jäsent en kasvokkaiseen ja maan -
tieteelliseen yhteyteen. Nykyisin Internetin 
ja sosiaalisten verkkopalveluiden myötä tu-
hansien ihmisten massat voivat verkostoitua 
verkkoyhteisöksi, jotka eivät ole sidottuja 
aikaan tai paikkaan, eivätkä välttämättä edes 
kieleen tai kultt uuriin. Tällaiset osaamisyh-
teisöt ovat dynaamisia. Yhteisö voi olla ole-
massa vain hetkellisestikin. Yhteisön jäsenet 
voivat vaihtua ja heidän roolinsa voi muut -
tua. Tässä raportissa käytetään termiä ”osaa-
misyhteisö” kuvaamaan verkossa kokoontu-
vaa yhteisöä.

Verkossa kokoontuvat osaamisyhteisöt 
voivat olla avoimia, puoliavoimia tai suljet -
tuja. Avoimet yhteisöt ovat verkkoyhteisöjä, 
joihin voi osallistua kuka tahansa ja ne ovat 
yleensä maksuttomia. Avoimet yhteisöt perus-
tuvat usein jonkin yleishyödyllisen asian tai 
aatteen ympärille, eikä niillä ole muuta kuin 
vapaaehtoistoimintaa. Todellisuudessa avoi-
met yhteisöt ovat usein puoliavoimia, koska 
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ne vaativat jäseniltään kirjautumisen ja muo -
dollisen hyväksymisprosessin. Suljetuilla yh-
teisöillä tarkoitetaan verkkoyhteisöjä, joihin 
pääsee vain kutsusta tai valikoivan hyväksy -
misprosessin kautta. Useimmiten suljetut yh -
teisöt rakentuvat pohjautuen tiettyyn osaami -
seen tai koulutustaustaan, tai tietyn yrityksen 
tai oppilaitoksen jäsenyyteen. Tiedonvaihto 
ja keskustelut puoliavoimessa tai suljetuissa 
ympäristössä, jossa keskustelijoiden henki -
löllisyys, osaaminen ja tiedon taso voidaan 
esivarmentaa tai vahvistaa, on osoittautunut 
avointa tietoverkkoa luotettavammaksi vuo -
rovaikutuksen kanavaksi. Esimerkiksi tutki -
mustulosten tai innovaatioprosessin tulosten 
salassapito vaatii suljetumpia yhteisöjä.
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3. Sosiaalisen median työkalut

2) Sisällön jakaminen
•	 Kuvien jakelupalvelu: Flickr7, Picasa8

•	 Videoiden jakelupalvelu: Youtube9, Vi-
meo10

•	 Live-tilanteiden jakopalvelu: Bambuser11

•	 Kirjanmerkkien jakopalvelu: Delicious12 
•	 Esitysten jakelupalvelu: Slideshare13 
•	 Uutisten jakelupalvelu: yleisöosallistami-

sen työkalut Digg14, Reddit15

•	 Verkkosivustojen arviointipalvelu: 
Stumbleupon16 Tumblr17

•	 Matkatietojen jakelupalvelu: Tripit18

•	 Paikkatiedonjakopalvelu: FourSquare19, 
Gowalla20

•	 Kommunikaatiovälineet: Yammer21, Po-
dio22, Huddle23, WeTell24, Skype25  

3) Sosiaaliset verkosto- ja yhteisöpalvelut
•	 Ammatilliseen verkostoitumisen yhteisö-

7	 	http://www.flickr.com	
8	 	http://www.picasa.com	
9  http://www.youtube 
10	 	http://www.vimeo.com	
11	 	http://bambuser.com	
12	 	http://www.delicious.com
13	 	http://www.slideshare.com	
14	 	http://www.digg.com	
15	 	http://www.reddit.com	
16	 	http://www.stumbleupon.com	
17	 	http://www.tumblr.com	
18	 	http://www.tripit.com	
19	 	https://www.foursquare.com	
20	 	http://gowalla.com
21	 	https://www.yammer.com	
22	 	https://podio.com	
23	 	http://www.huddle.com	
24	 	http://www.wetell.fi	
25	 	http://www.skype.com	

3.1. Työkalujen jaottelu

Kymmenen vuotta sitten tärkein  sosiaalisen 
median yhteydenpidon muoto oli sähkö -
posti. Tänä päivänä yhteydenpito tapahtuu 
monipuolisten yhteisöllisten verkkopalve -
luiden kautta. Sosiaalisen median työkalujen 
kirjo on laaja. Niitä on vaikea jaotella, sil-
lä niiden toiminnallisuudet menevät usein 
päällekkäin. Tässä raportissa jaottelemme 
sosiaalisen median työkalut seuraaviin pää -
kategorioihin (listassa lueteltu kunkin ryh-
män suosituimpia työkaluja): 

1) Sisällön luominen ja julkaiseminen
•	 wikit eli verkkosivustot: Wikipedia2, Wi-

kiSpaces3, Puro.net4

•	 blogit eli verkkopäiväkirjat kommentointi-
mahdollisuuksineen: Blogger5, WorldPress6. 

•	 podcastit eli audio- ja videotallenteiden 
jakaminen

2	 	http://fi.wikipedia.org	
3	 	http://wikispaces.com	
4  http://puro.net 
5	 	http://www.blogger.com	
6	 	http://worldpress.com	
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palvelu: Linkedin26, Xing27

•	 Kaikille tarkoitettu, maailman suurin yh-
teisöpalvelu: Facebook28

•	 Kansallisesti rajoitettu suurin yhteisöpal-
velu: QQ29, RenRen30 (Kiina)

•	 Tällä hetkellä nopeimmin kasvava yhtei-
söpalvelu: Google+31

•	 Musiikkiin ja bändeihin panostava yhtei-
söpalvelu: Myspace32

•	 Suomen suurin nuorten aikuisten nettiyh-
teisö: Irc-galleria33

•	 Yhteisöllinen mikroblogipalvelu: Twitter34

•	 Qaiku – mikroblogipalvelu35 
•	 Keskustelupalstat	 profiileineen,	 kuten	

Suomi2436 
•	 Harrastusfoorumit, kuten Juoksufoorumi37 
•	 Ammatilliset erikoisosaajayhteisöt, kuten 

mm. SAP-yhteisö38

•	 Työnhakuun ja työuraan keskittyneet yhtei-
söt ja sovellukset, kuten mm. Talent.me39, 
BranchOut40, Skillpages41, BeKnown42

•	 Deittipalvelut kuten Black Planet43, Asian 
Avenue44

•	 Yhteisöalusta: Ning45

26	 	http://www.linkedin.com	
27	 	http://www.xing.com	
28	 	http://www.facebook.com	
29	 	http://www.qq.com	
30	 	http://www.renren.com	
31	 	https://plus.google.com	
32	 	http://www.myspace.com	
33	 	http://irc-galleria.net	
34	 	http://www.twitter.com	
35	 	http://www.qaiku.com	
36	 	http://www.suomi24.fi	
37	 	http://www.juoksufoorumi.fi	
38	 	http://internationalsapprojects.ning.com
39  https://talent.me 
40	 	http://branchout.com	
41	 	http://www.skillpages.com	
42	 	http://www.beknown.com	
43	 	http://www.blackplanet.com	
44	 	http://www.asianave.com	
45	 	http://www.ning.com	

4) Yhteisölliset tuotannot 
•	 Kansalaisjournalismia: OhMyNews46

•	 Yhteisöllistä elokuvatuotantoa: Wrecka-
movie47

•	 Jaettu työsuorite: Microtask 48, Amazon 
Mechanical Turk49, Audiodraft50

•	 Innovaatiotyökalut ja -yhteisöt: xTune51

•	 Yhteisöllinen oopperatuotanto: Opera-
ByYou52

•	 Karttapalvelu: Open Street Map53

•	 Yhteisöllinen kalenteri: Google Calendar54

5) Virtuaaliset maailmat 
•	 Virtuaalimaailma: Secondlife55

•	 Teinien yhteisö ja peli: Habbo hotel56

•	 Monen pelaajan verkkoroolipeli: World of 
Warcraft57  

6) Lisäosat 
•	 Karttapalvelu: Google Maps58 
•	 Sovellukset ja pelit, mm. FarmVille59

46	 	http://english.ohmynews.com	
47	 	https://wreckamovie.com
48	 	http://www.microtask.com	
49	 	https://www.mturk.com	
50	 	http://audiocraft.com
51	 	http://www.xtune.fi	
52	 	http://www.opearbyyou.fi	
53  http://www.openstreetmap.org 
54	 	http://www.google.com/calender	
55	 	http://secondlife.com	
56	 	http://www.habbo.fi	
57  http://eu.battle.net 
58	 	http://maps.google.fi	
59	 	http://www.farmville.com	
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Seuraavissa kappaleissa kuvaamme tarkem -
min sosiaalisen median työkaluja, joita voi -
daan hyödyntää erilaisten osaamisyhteisöjen 
ja asiantuntijaverkostojen kehittämisessä. Ku-
vatut sosiaalisen median työkalut ovat saavut-
taneet vakiintuneen aseman ja niiden toimin -
nallisuudet sopivat pohjoisuuden tutkimuksen 
ja innovaatiotoiminnan osaamisyhteisölle. 

3.2. Twitter

Twitter60 (kuva 1) on maailmalla lyhyessä 
ajassa suuren suosion saavuttanut mikroblo-
gipalvelu, jossa käyttäjät kirjoittavat lyhyi-
tä korkeintaan 140 merkkiä pitkiä viestejä. 
Twitter tarjoaa nopean ja yksinkertaisen ta -
van minkä tahansa lyhyen viestin välittä -
miseen henkilöille, jotka seuraavat kyseistä 

60	 	http://www.twitter.com

tiedon virtaa. L yhyillä viesteillä voidaan 
tiedottaa tulevista tapahtumista, julkaista 
tietoa uusista blogikirjoituksista tai muis -
tuttaa seuraajia heitä kiinnostav ista asioista 
lyhyin otsikoin ja linkein. Twitterin avulla 
on mahdollista saavuttaa suuri yleisö ja oh -
jata seuraajia organisaation ja osaamisyhtei-
sön omille kotisivuille. Yritykset käyttävät 
Twitteriä mm. markkinoinnissa ja tuotetie -
dottamisessa. Twitter toimii yksisuuntaisena 
mediana tiedon välittäjänä tai kaksisuuntai-
sena keskustelukanavana. Twitter-tilin avaa-
miseen riittää rekisteröityminen  osoitteessa 
www.twitter.com ja oman Twitter-tunnuksen 
valinta. Palvelu on heti käyttövalmis. 

3.3. Blogit

Blogit eli verkkopäiväkirjat (kuva 2) ovat 
verkkosivuja, joilla julkaistaan kirjoituk-
sia kronologisessa järjestyksessä. Erilaisten 
blogien kirjo on hyvin laaja. Blogit voivat 
käsitellä muodin ilmiöitä, teknologisia uu-
tuuksia, tieteen tekemistä, politiikkaa, har -
rastustoimintaa tai osaamisyhteisöjen toi-
mintaa. Kirjoitusten aiheet riippuvat blogista 
ja sen kirjoittajasta. Blogien ylläpito on haas-
teellista, sillä ne vaativat aikaa ja motivaatio-
ta. Tyypillistä blogeille on, että lukijat voivat 
kommentoida kirjoituksia. Blogit tarjoavat 
siten vapaamuotoisemman kaksisuuntaisen 
vientintäkanavan. Ne tarjoavat ’pehmeäm-
män’ tavan lähestyä organisaatiota tai osaa-
misyhteisöä, tietyllä tavalla antaen sille kas-
vot. Blogeja voidaan avata kahdella tavalla: 
asentamalla ohjelmisto omalle palvelimelle 
tai käyttämällä netissä olevaa ilmaista blogi-
palvelua. Tällaisia ovat mm. Googlen omis -Kuva 1. NorthChallenge-osaamisyhteisön	Twitter-

mikroblogipalvelu
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tama blogipalvelu Blogger61 tai WordPress62. 
Suomalaisia blogipalveluja ja -yhteisöjä ovat 
mm. Blogilista63 ja Vuodatus64.

3.4. YouTube

YouTube65 on videoiden jakopalvelu ja sa -
malla maailman suurin videoiden hakukone. 
Videot voivat olla viihteellisiä, mutta YouTu-
bessa löytyy myös tunnettujen yliopistojen 

61	 	http://www.blogger.com
62	 	http://www.wordpress.com
63	 	http://www.blogilista.fi
64  http://www.vuodatus.net
65	 	http://www.youtube.com

Kuva 2.	NorthChallenge-osaamisyhteisön	blogi

kokonaisia kurssiluentoja. Videoita voidaan 
julkaista myös reaaliajassa, jolloin puhutaan 
Lifecastingista eli tosiaikaisesta elämänsä 
julkaisemisesta videona verkossa. YouTu-
been voidaan ladata videoita eri tiedostomuo-
doissa ja eri laitteilta. Käyttäjät voivat luoda 
YouTubeen omia kanavia, joilla julkaista 
omia videoitaan. Käyttäjät voivat myös kom-
mentoida videoita ja liittyä erilaisiin yhtei -
söihin. Yrityselämässä YouTubea käytetään 
tuote-esittelyissä ja markkinoinnissa.
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3.5. Wikit

Wikit66 eli käyttäjien toimesta muokattavat 
verkkosivustot ovat kollektiivisen tiedontuot-
tamisen työkaluja. Wiki ei ole huolellisesti 
valmistettu dokumentti vaan pikemminkin 
jatkuvasti kehittyvä prosessi, jossa artikke -
leiden sisältö elää ja kehittyy aina, kun joku 
muokkaa tai lisää sisältöä. Vuorovaikuttei-
suus ja muutosten tekemisen yksinkertaisuus 
tekevät siitä tehokkaan yhteisöllisen kirjoitta-
misen työkalun. Useampi henkilö voi samaan 
aikaan työstää samaa tekstiä viimeisen versi-
on ollessa verkossa aina kaikkien saatavilla. 
Käyttäjät pystyvät täydentämään ja muok -
kaamaan olemassa olevia sivuja ja lisäämään 
uusia. Wikia voidaan käyttää myös projek -
tinhallinnassa tai tietokantana, jonne voidaan 
tallentaa kaikki organisaation tiedostot. Näin 
esim. kaikki projektiin liittyvä aineisto, kuten 
liitteet, kuvat, piirustukset, keskustelut, ko -
kousmuistiot, jne., ovat aina tallessa keskite -
tysti yhdessä paikassa, johon kaikilla projek-
tin jäsenillä on pääsy . Wikin voi avata joko 
omalle palvelimelle tai verkkoon ilmaiseen 
palveluun. Erilaisia wiki-ohjelmistoja on 
kymmeniä ja niitä voi vertailla esimerkiksi 
Wikimatrix67-nimisessä palvelussa.

Wiki-alustoista tunnetuin on Wikipedia68, 
Internet-pohjainen tietosanakirja, joka perus-
tuu avoimeen lähdekoodiin ja on ilmaiseksi 
ladattavissa verkossa. Wikipedia on saavut -
tanut tiedon määrässä (yli 2 milj. artikkelia) 
ja laadussa sellaiset mittasuhteet, että siihen 
viitataan usein julkisissa ja jopa oikeudelli -
sissa dokumenteissa. Tieteellisessä tutkimuk-
sessa Wikipedia ei kuitenkaan toimi viralli -

66	 	http://www.wiki.com
67  http://www.wikimatrix.org
68  http://www.wikipedia.org

sena lähteenä. Wikipedia on hyvä esimerkki 
ihmisten verkostoitumisen voimasta tuottaa 
hyödyllistä tietoa. Maailmalla yleisesti käy -
tössä olevista wiki-alustoista tunnetuimpia 
on Wikispaces69. Suomalaisista wiki-alus -
toista voidaan erikseen mainita Purot.net70. 

3.6. SlideShare

SlideShare71 on palvelu, jonne rekisteröidyt 
käyttäjät voivat tallentaa ja julkaista tekemi-
ään PowerPoint-esityksiä ja pdf-tiedostoja ja 
jakaa ne joko yksityisesti valituille käyttäjil-
le tai kaikille SlideShare-palvelun käyttäjille. 
Verkossa julkaistut esitykset ovat varmassa 
tallessa ja ne ovat ladattavissa miltä tahansa 
verkkoon kytketyltä tietokoneelta. Esitteli-
jän ei enää tarvitse huolehtia muistitikusta ja 
sen toimivuudesta tai eri ohjelm istoversioi-
den yhteensopivuuksista. Esityksiin voidaan 
myös lisätä ääni, jolloin ne toimivat valmii-
na luentoina. SlideShare-palvelun tyypillisiä 
käyttäjiä ovat mm. opettajat ja oppilaat, yri-
tykset, tutkijat ja ammattimaiset puhujat. 

Esitysten lataaminen palveluun on yksin-
kertaista. Ladatut esitykset voidaan myös 
sijoittaa muille verkkosivuille tai liittää blo -
gikirjoituksiin. Näin SlideShare-palvelua 
voidaan hyödyntää myös yritysten omissa 
intraneteissä ja jakaa haluttuja dokumentte -
ja työntekijöille. Palvelussa käyttäjät voivat 
luoda oman verkostonsa ja seurata tiettyjen 
henkilöiden julkaisuja palvelus sa. Palvelun 
kautta tavoitetaan laaja yleisö ja heitä voi-
daan myös ohjata organisaation tai osaamis-
yhteisön omille kotisivuille. Seminaareissa 
ja konferensseissa esitetyt uudet tutkimus-

69	 	http://www.wikispaces.com
70  http://www.purot.net
71  http://www.slideshare.net
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tulokset voidaan jakaa SlideShare-palvelun 
kautta. Näin palvelu voi toimia myös uusien 
tutkimustulosten hakupaikkana. 

3.7. Delicious

Delicious72on palvelu, jonne käyttäjät voivat 
keskitetysti tallentaa omat kirjanmerkkinsä 
tai suosikkiverkkosivunsa. Palvelua voivat 
käyttää sekä yksityishenkilöt että organisaati-
ot tai verkostot, jotka haluavat kerätä suosik-
kisivustonsa tai tärkeät tietolähteensä samaan 
paikkaan. Suosikkisivustoja tallennettaessa 
käyttäjät voivat liittää kirjanmerkkeihin -
sä omia asiasanatunnisteita (tägejä), joiden 
avulla kirjanmerkit ovat myöhemmin löy -
dettävissä. Käyttäjät voivat luoda palveluun 
oman verkostonsa ja nähdä verkostonsa pal -
veluun tallentamat sivustot. Voidaan olettaa, 
että kaikki käyttäjät tallentavat vain hyviksi 
havaitsemiaan sivustoja palveluun. Näin pal -
velu toimii hakukoneena, jonka tulokset ovat 
läpikäyneet tietynlaisen sivuston arvioinnin. 

Parhaiten Delicious-palvelu toimii käyt -
täjäkohtaisena työkaluna tai paikkana, jonne 
käyttäjä kerää tärkeitä verkkosivuja. Palvelun 
käyttö on yksinkertaista. Yleisimpiin verkko-
selaimiin saa lisättyä toiminnallisuuden, jonka 
avulla avoinna oleva sivu voidaan helposti tal-
lentaa palveluun joko avoimesti kaikille jaet -
tavaksi tai yksityisesti vain omaan käyttöön.

3.8. Facebook

Facebook73 (kuva 3) on maailman suurin 
sosiaalinen verkkoyhteisö, jolla on käyttäjiä 
reilusti yli 750 milj. Suomessa Facebookiin 

72	 	http://www.delicious.com
73	 	http://www.facebook.com

on rekisteröitynyt runsas 2 milj. henkilöp-
rofiilia.	 Facebookista	 löytyy	 myös	 valtava	
määrä	yritysprofiileja.	Suomessa	Facebookin	
käyttäjien keski-ikä on 33 vuotta ja noin 82% 
suomalaisista käyttäjistä on 18-65 -vuotiaita, 
eli ostoiässä olevia henkilöitä. Määrä on niin 
suuri, että harvan yrityksen, organisaation tai 
verkoston kannattaa tällaista käyttäjämäärää 
ohittaa, olipa kyseessä myynti in, markki-
nointiin, mainostukseen, viestintään tai rek-
rytointiin liittyvä toiminta. 

Facebook tarjoaa käyttäjille mahdollisuu-
den yhteydenpitoon ystävien, kollegojen ja 
perheenjäsenten tai muiden tutt ujen ja tun -
temattomien kanssa. Facebookissa on myös 
yksinkertainen chat-palvelu, jossa voidaan 
käydä reaaliaikaisia keskusteluja. Käyttäjät 
luovat henkilökohtaisia kuvallisia käyttä -
jäprofiileita,	 ovat	 yhteydessä	 verkostonsa	
kanssa ja käyttä vät Facebookin lukematto-
mia sovelluksia, jotka tarjoavat sekä hyötyä 
että hupia. Uusia sovelluksia voi tehdä kuka 
tahansa, kunhan ne noudattavat  Facebookin 
ehtoja. 
Facebookissa on mahdollista liittyä erilaisiin 
yhteisöihin ja perustaa uusia erilaisia ryhmiä 
liittyen mihin tahansa ihmisiä yhdistävään 
tekijään. Ryhmissä voidaan keskustella ja ja-
kaa tietoa tulevista tapahtumista, jne. Yrityk-
set ja organisaatiot voivat luoda omia sivuja 
tai ryhmiä, joiden kautta käyttäjät voivat liit-
tyä niiden faneiksi ja ryhmänjäseniksi. Orga-
nisaatiot voivat välittää viestejä ja tiedotteita 
kaikille faneille tai ryhmänjäsenille. Pienellä 
panostuksella voidaan saavuttaa suhteellisen 
suuri näkyvyys. 

Tänä päivänä olemme tilantee ssa, jos-
sa yritysten ja or ganisaatioiden oletetaan 
ja odotetaan olevan läsnä Facebookissa. 
Käyttäjät viettävät niin paljon aikaa Face -
bookissa, että esim. yritysten yhteystiedot, 
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aukioloajat ja tuotetarjonta on helppoa hakea 
suoraan Facebookista.

3.9. LinkedIn

LinkedIn74 (kuva 4) on maailman suurin so-
siaalinen asiantuntijaverkosto, johon on re-
kisteröitynyt yli 125 milj. henkilöä ja 2 milj. 
yritysprofiilia.	 Suomalaisia	 rekisteröityneitä	
on yli 325  000, joka on merki ttävä määrä, 
kun huomioidaan, että yleisimmät henkilöp-
rofiilit	ovat	asiantuntijoita,	yritysten	keski-	ja	
ylintä johtoa. Toimialoista vahvimmin ovat 

74	 	http://www.linkedin.com

edustettuina	ICT-	ja	finanssialat.	Nopeimmin	
kasvavia toimialoja ovat logistiikka ja vähit-
täiskauppa. Toisaalta nykyisin ei juuri löydy 
toimialaa tai osaamisaluetta, jonka edustajia 
LinkedInistä ei löytyisi. 

Tärkeintä LinkedIn-palvelussa on käyttäjän 
ammatillinen verkosto ja sen ylläpitäminen. 
LinkedInin	 käyttäjät	 luovat	 oman	 profiilinsa	
ja julkaisevat tietoja koulutuksestaan, työko -
kemuksestaan	 ja	 kontakteistaan.	 Profiileihin	
voidaan myös liittää tietoa muista lähteistä, 
kuten Twitteristä tai omasta blogista. Entiset 
ja nykyiset kollegat voivat kirjoittaa suosi -
tuksiaan	 käyttäjien	 profiileihin.	 LinkedIn	 on	
tehokas työkalu asiantuntijoiden hakemiseen. 

Kuva 3. NorthChallenge-yhteisön	Facebook-sivusto
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Se toimii eräänlaisena maailman suurimpana 
CV-tietokantana, jonka kautta yritykset voivat 
myös rekrytoida potentiaalisia työntekijöitä. 

Yksi LinkedInin tärkeimmistä vahvuuk-
sista on sen R yhmät-osio. Ryhmiä löytyy 
LinkedInistä satojatuhansia aina alumniryh -
mistä toimialajärjestöihin, yritysten sisäisistä 
keskusteluryhmistä avoimiin rekrytointi-il -
moitteluryhmiin sekä tarkkaan määriteltyihin 
kompetenssialueisiin ja maantieteelliseen 
sijaintiin keskittyviin ryhmiin. Myös eri tut -
kimus- tai teema-alueisiin liittyviä ryhmiä on 
huomattava määrä. Tällaisia ryhmiä ovat mm. 
Renewables and Environment 75, CleanTech76 
ja Green IT in Finland77. LinkedInin ryhmät 
voivat olla avoimia kaikille käyttäjille tai sul-
jettuja tietyille kutsutuille käyttäjille.

LinkedIn toimii myös ongelm ien rat-
kaisijana. LinkedIn on luonut Q&A  (Ask 
a Question – Answer Questions)78 –osion 
osaksi palveluaan, jossa ihmise t kysyvät ja 
vastaavat erilaisiin kysymyksiin. Kysyjä saa 
palkita parhaat vastaukset asiantuntijuutta 
osoittavilla merkkitunnisteilla (badgeilla). 
LinkedIn listaa tällaisia merkkitunnisteita ja 
eniten vastauksia antaneita verkoston jäse-
niä. Näin se korostaa aktiivisten  toimijoiden 
asiantuntijastatusta ja yhteisöllistä toimintaa. 

75	 	http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=69999
76	 http://www.linkedin.com/groupsDirectory?itemaction

=mclk&anetid=52038&impid=&pgkey=anet_search_
results&actpref=anetsrch_name&trk=anetsrch_na
me&goback=%2Egdr_1316615701247_1%2Eg
dr_1316615701249_1

77	 	http://www.linkedin.com/groups/Green-IT-
in-Finland-4055161?itemaction=mclk&anet
id=4055161&impid=&pgkey=anet_search_
results&actpref=anetsrch_name&trk=anetsrch_na
me&goback=%2Egdr_1316615701247_1%2Eg
dr_1316615701257_1

78	 	http://www.linkedin.com/answers?trk=hb_tab_ayn

3.10. Kommunikaatiotyökalut

Podio79 (kuva 5) on lähinnä keskusteluun, 
tehtävänhallintaan, yhteisön managerointiin, 
projektitoimintaan ja päivittäiseen kanssa-
käymiseen tarkoitettu työkalu. 

Yammer80 (kuva 6) on hieman saman 
tyyppinen kuin Podio, mutta riisutumpi ver -
sio. Se on käyttöliittymältään Facebookin 
kaltainen ja siten käytettävyydeltään helppo 
ja tuttu ympäristö. Podioon verrattuna Yam-
merissa ei ole niin hyvin tehtävän- ja projek-
tinhallintaan soveltuvia toimintoja. 
Huddle81 (kuva 8) on LinkedIniinkin integroi-
tu yhteisöllinen jaettu työpöytä- ja tiedoston-
hallintatyökalu, jonka parhaita toiminnalli -
suuksia ovat dokumenttien jako, presentaatiot 
ja kalenteritoiminnot. Huddle soveltuu hyvin 
myös online-esitysten pitämiseen. 

WeTell82 (kuva 9) on suomalainen yh-
teisöllinen työkalu, joka tarjota an pilvipal-
veluna. Verrattuna Podioon ja Yammeriin, 
WeTellin käyttöliittymä on riisuttu ja selkeä. 
WeTellin parhaat toiminnallisuudet ovat kes-
kustelujen hallinta, sidosryhmäkeskustelut, 
tiedostojen jakaminen ja sisäänrakennettujen 
toimistosovelluksien käytettävyys. Yksi sen 
suurimpia hyötyjä on keskustelujen ja ryh -
mien helppo hallinta eli määrittäminen, mit-

79	 	http://podio.com
80	 	http://www.yammer.com
81	 	http://www.huddle.com
82	 	http://wetell.fi
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Kuva 4. LinkedIn,  maailman suurin ammattimainen sosiaalinen verkosto

Kuva 5.	Podio,	keskustelu-	ja	projektinhallintatyökalu
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Kuva 7. Yammer, viestintäalusta

Kuva 8. Huddle,	jaettu	työpöytä	-ja	tiedostonhallintatyökalu
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kä keskustelut näkyvät kenellek in, ja mitkä 
dokumentit ovat kenenkin saatavilla. 

3.11. Yhteisöalustat

Yhteisöalusta on verkkopalvelu, johon eri-
laiset toimijaryhmät voivat perustaa yhtei -
sön. Ning83 on maailman laajimmin levinnyt 
maksullinen yhteisöalusta, jossa kuka tahan-
sa voi perustaa oman julkisen tai yksityisen 
yhteisön nopeasti ja vaivattoma sti. Käyttäjä 
saa valitsemallaan hintatasolla erilaisia käyt-
töoikeuksia palvelussa. Käyttäjä voi luoda 
palvelussa sosiaalisia ympäristöjä, joiden 
toiminnallisuuteen voidaan vaikuttaa moni -
puolisesti. Tyypillisiä toimijoita ovat mm. 
urheilujoukkueet, jotka jakavat sidosryhmil-
leen tietoa toiminnastaan; perheet ja suvut, 
jotka kommunikoivat ja jakav at kuva- ja 

83	 	http://www.ning.com

videomateriaalia toisilleen; tai osaamisyhtei-
söt, jotka jakavat aktiivisesti tietoa ja käyvät 
rakentavia keskusteluja. Ning on erityisen 
suosittu opetuskäytössä, jossa sitä käytetään 
erilaisten kurssien alustana. Ning tarjoaa 
pohjoisamerikkalaisille kouluille mahdolli-
suuden muodostaa yhteisön ilmaiseksi. 

Ning toimii hyvin paikkana, jonne voi-
daan keskitetysti kerätä tiettyy n aiheeseen 
liittyvää tietoa ja keskusteluja. Palvelun so -
siaalisuuden ansiosta jäsenet voivat helposti 
pitää yhteyttä toisiinsa ja luoda uusia kontak-
teja. Varsinkin keskustelujen alustana Ning 
on toimiva työkalu. Ningin kilpailijoita ovat 
Grouply84 ja Grou.ps85, jotka ovat myös so -
siaalisten verkostojen ylläpitoon ja ryhmien 
luontiin tarkoitettuja suosittuja alustoja. Ne 
eivät kuitenkaan ole niin laaja lti levinneet 
kuin Ning, mutta ovat toiminnallisuuksiltaan 

84	 	http://www.grouply.com
85  http://www.grou.ps

Kuva 9.	WeTell	Enterprise,	pilvityökalu	sidosryhmäviestintään	
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malli tai vertaisrahoituspalvelu. Kickstarter-
palvelu91 on alalajin parhaita esimerkkejä. 
Kickstarterissa ihmiset saavat arvioida han -
kemuotoisia ideoita ja halutessaan lahjoittaa, 
ns. sijoittaa niihin rahaa. Sijoittamisen vasti-
neeksi saa idean tuottajan määrittelemä pal-
kinto, esim. kirjaprojekteissa kirja omistus-
kirjoituksella. Suomessa Hub Helsinki 92 on 
kerännyt tällä tavoin pääomaa uusien toimi-
tilojen rahoittamiseen. Oulussa startup-kes-
kus Starttaamo on lanseeraamassa hieman 
samantyyppisiä rahoitusratkaisuja, jotka tu-
kevat yhteisöllisen toimitilan rakentamista ja 
sisustamista sekä tilassa toimivien avoimien 
tapahtumien järjestämistä.

Venture Bonsai93 on suomalaisille kasvu-
yrityksille suunnattu yhteisörahoitusmalli, 
jonka avulla yritys voi kerätä pääomarahoi-
tuksen pienissä erissä usealta bisnesenkelil -
tä tai Venture Capital-organisaatiolta. Tästä 
voidaan käyttää myös käsitettä ’ sijoituspoo-
li’, sillä palvelussa kerätäään (vrt. poolataan 
/to pool) rahoitus useammasta pienemmästä 
lähteestä yhden tai muutaman suuren sijaan. 
Venture Bonsai-palvelun perusidea on tukea 
kasvuyrityksiä	 tuote-	 ja	 yritysprofiilin	 ra-
kentamisessa ja tiedottaa Twitter-tyylisesti 
yrityksestä kiinnostuneille sijoittajille sen 
kehittymisestä. Venture Bonsai tukee sijoi -
tuskierrokseen valmistautumista monipuo-
listen työkalujen ja mallidokumenttien avul-
la. Sijoituskierroksen aikana yrittäjä päättää, 
ketkä halukkaista päästetään tutustumaan 
tarkemmin yrityksen aineistoon. 

91	 	http://www.kickstarter.com
92	 	http://	www.helsinki.the-hub.net/public/

crowdfunding.html
93	 	http://www.venturebonsai.com

hyvin samanlaisia ja tasavertais ia vaihtoeh-
toja pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaa -
tiotoiminnan osaamisyhteisölle.

3.12. Yleisöosallistamisen 
työkaluja
Yleisöosallistamisen työkalut ovat kaupal-
lisia malliesimerkkejä ja suunnannäyttäjiä 
siitä, miten osaamisyhteisöt voivat rakentua 
mahdollisimman kustannustehokkaasti ja it-
seorganisoituvasti. Näitä työkaluja ja niiden 
toiminnallisuutta pystytään merkittävästi 
hyödyntämään pohjoisuuden tutkimuksen ja 
innovaatiotoiminnan osaamisyhteisön kehit-
tämisessä. 

Suomalaisia esimerkkejä yhteisöllisestä 
ideoiden tuottamisesta ja arvioinnista ovat 
xTune ja Avainklubi. xTune86 on kaupallinen 
tuotos yhteisölliseen ideoiden arviointiin ja 
yhteisölliseen tuottamiseen. Avainklubi87 on 
avoin alusta yritysten ja or ganisaatioiden 
tuottamien ideoiden arviointiin tai ideoiden 
tuottamiseen yrityksille. 

Digg88, Reddit89 ja StumbeUpon90 ovat 
tunnettuja yleisöosallistamisen avulla ke-
hitettyjä palveluja, jotka soveltuvat www-
linkkien jakamiseen ja tallentamiseen. Pal-
velussa yhteisö postittaa linkkejä tai tuottaa 
omaa sisältöä sivuille, ja kommentoi ja ar -
vottaa näitä linkkejä omien kiinnostuksensa 
mukaan. Ne auttavat tunnistamaan asiantun-
tijoita ja heidän osaamisalueitaan jaettujen 
linkkien ja sisällön perusteella. 

Yleisöosallistamisen yksi alalaji on 
crowdfunding eli suomeksi yhteisörahoitus -

86	 	http://www.extune.fi
87	 	http://www.avainklubi.fi
88	 	http://www.digg.com
89	 	http://www.reddit.com
90	 	http://www.stumbleupon.com
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4. Osaamisyhteisöt verkossa

tietyn, yleensä tietokoneisiin liittyvän, tek-
nologian ympärille, ja niiden kautta voidaan 
jakaa asiaan liit tyvää tietoa tai palvelukäyt -
tökokemuksia. SIGit taas syntyvät minkä 
tahansa erityisen kiinnostuksen kohteen tai 
harrastuksen ympärille. Pohjoisuuden tutki -
mukseen liityvistä User Group-esimerkeistä 
voidaan mainita LinkedIn:n Bell-Northern 
Research94 ja SIG:stä Arktisen Keskuksen 
luotsaama Sustainable Development  Rese-
arch Group95. Keskustelufoorumeista voi 
mainita esim. Northern Research Forumin96 
kautta pyörivät keskustelut. 

94	 	http://www.bnr.ca
95	 	http://www.arcticcentre.org/?DeptID=4931
96  http://www.nrf.is

Osaamisyhteisöt ja asiantuntijaverkot ovat 
sosiaalisen median aktiivisimpia hyödyntäjiä. 
Tässä kappaleessa esittelemme erilaisia osaa -
misyhteisöjä ja asiantuntijaverkostoja, joita on 
rakennettu sosiaalisen median eri alustoille. 

Internet on täynnä toinen toistaan erikoi -
sempiin osa-alueisiin keskittyneitä keskus -
telufoorumeita (Discussion Forums, Chats), 
kehittäjäyhteisöjä (Developer Networks), 
intressiryhmiä (SIGs = Special Interest 
Groups, UGs = User Groups), tiedon- ja tie-
dostojenjakoverkostoja ja -työkaluja, sekä 
sosiaalisia verkostoja. User Groupit syntyvät 

Kuva 10. SAP-asiantuntijayhteisö	
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Yleensä yhteisöt ovat suljettuja ja rajattuja 
osaamisen, osaamistason, kielen tai maantie-
teellisen fokuksen mukaan. Erikoisosaami -
seen keskittyneestä osaamisyhteisöstä yksi 
esimerkki on toiminnanohjausjärjestelmän 
SAP97-järjestelmän ympärille syntynyt osaa-
jayhteisö (kuva 10). 

Tutkijayhteisöt ovat hyödyntäneet Inter -
netiä aivan ensimmäisten joukossa. Tämän 
päivän yhteisöllisen median työkalut ja sosi -
aaliset verkostot ovat luonnollista jatkumoa 
tutkijoiden ja tutkijayhteisöjen yhteistyölle. 
Tutkijayhteisöt ovat pääosin rakentuneet 
hyvin tarkkaan määritellyn aihealueen, se -
minaarin, konferenssin tai oppilaitoksen ym-
pärille, kuten Oulun yliopiston alumniver -
kosto98 ja Arctic Frontiers 2011 konferenssi99. 
Usein yhteinen identiteetti syntyy myös 
tietyn tieteenalan tai yhteisen tutkimuskoh -
teen ympärille. Tutkijayhteisöt ovat yleensä 
pieniä, mutta esimerkki laajemmasta tutkija -

97	 	http://www.sap.com
98	 	https://alumni.oulu.fi
99	 	http://www.arcticfrontiers.com

yhteisöstä on Arktiseen tutkimukseen keskit-
tyvä ARCUS100 (Arctic Research Consortium 
of U.S.), johon on listautunut 4130 tutkijaa 
pohjoisuuden tutkimuksen eri tieteenaloilla.

Tutkijayhteisön työkaluna ja toimintamal -
lina yleisöosallistaminen on osoittautunut te -
hokkaaksi työkaluksi. Yhteisöosallistaminen 
säästää monin tavoin resursseja, tehostaa toi-
mintaa, edistää toimijoiden aktiivisuutta sekä 
vahvistaa jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnet-
ta, osallistumista ja sitoutumista. Astroniomi-
an alalla toimiva Seti@home 101 (kuva 11) on 
vapaaehtoisvoimin Berkeleyn yliopiston tutki-
mustyöhön vahvasti liitoksissa oleva projekti, 
ehkä kaikkien aikojen klassisin esimerkki ylei-
söosallistamisesta. Seti tulee sanoista 'Search 
for Extraterrestrial Intelligence', eli siinä etsi -
tään radiosignaalien tulkinnan avulla merkkejä 
maan ulkopuolisesta elämästä. Koska radio -
satellittien keräämä tietomäärä on valtava, on 
projektissa loputon tarve prosessointivoimalle. 

100	 http//www.arcus.org.	
101  http://setiathome.berkeley.edu

Kuva 11. Seti@home resurssien ylijäämäkapasiteetin hyödyntäminen
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Kuka tahansa voi antaa tietokoneensa hyöty -
käyttöön asentamalla yksinkertaisen ohjelman 
koneelleen, jota kautta tietokoneen ns. ylijää -
mäkapasiteettia voidaan käyttää hyödyksi. 

Seti@home-projektin sivujuonteena on 
syntynyt Boinc102-niminen projekti (kuva 
12), jossa vastaavasti yhteisön tietokoneiden 
joutokapasiteettia käytetään hyväksi. Tässä 
projektissa joutokapasiteettia käytetään eri-
laisiin tehtäviin aina sairauksien tutkimisesta 
ilmaston lämpenemiseen. 

Matemaattiseen ongelmanratkaisuun kes -
kittyneitä yleisöosallistamisen palveluja on 
useita. Tällaisia on mm. Tricki103, eräänlainen 
matemaattisten ongelmanratkaisujen wiki, jos-
sa yhteisö tuottaa toimintatapoja ratkaisun löy-
tämiseksi ja Polymath 104-wiki, jonne kerätään 
aktiivisesti tietoa erilaisista matemaattisista 

102	 	http://boinc.berkeley.edu/
103	 	http://www.tricki.org
104	 	http://michaelnielsen.org/polymath1/index.

php?title=Polymath1

ongelmanratkaisuprojekteista ja aiheeseen 
liittyvistä keskustelupalstoista. Matemaattisia 
ongelmia ja niiden ratkaisuja esitellään myös 
usein erilaisissa blogeissa, kuten Polymathpro-
jects105, joka antaa matemaattisia ongelmia 
asiantuntijayhteisön ratkaistavaksi haasteiden 
tai kilpailujen muodossa. Nämä ovat hyviä 
esimerkkjä siitä, miten avoin innovointi toimii 
hajanaisenkin yhteisön voimin ja lähes ilman 
suoria kannustimia tai palkkioita, perustuen 
lähes pelkästään maineeseen ja kunniaan. Jois-
sakin tapauksissa tutkijayhteisöä voidaan käyt-
tää kysymyksien keräämiseen, vastaamiseen ja 
niiden arvostelemiseen. Theoretical Computer 
Science106 on tällainen kysymys-vastaus -tyyp-
pinen yleisöosallistamismalli, jossa yhteisö ar-
vottaa kysymyksiä ja niiden vastauksia. 

105	 	http://polymathprojects.org
106	 	http://cstheory.stackexchange.com

Kuva 12.	Boinc	–	avoimeen	lähdekoodiin	perustuva	resurssien	jakopalvelu
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5. Pohjoisuuden tutkimuksen ja  
innovaatiotoiminnan osaamisyhteisö

ottovaiheessa on selvitettävä, mitä nykyisiä 
työkaluja uusi työkalu korvaa ja miten se pa-
rantaa osaamisyhteisön nykyistä toiminnalli-
suutta tai yhteisöllisyyttä. Yleensä ei löydy 
yhtä työkalua ja palvelua, joka toteuttaa kaik-
ki käyttäjien tarpeet. Myös kohderyhmän voi 
olla vaikea löytää yhtä valittua työkalua ja 
palvelua. Tämän vuoksi ainakin alussa, kun 
osaamisyhteisö ei ole tunnettu, on järkevää 
keskittyä sosiaalisen median työkaluihin, 
jotka ovat jo suurimmalle osalle kohderyh -
mää valmiiksi tuttuja. Näistä työkaluista voi-
daan rakentaa toimiva kokonaisuus, joka on 
riittävä suurimalle osalle osaamisyhteisöjä. 
Tavoitteena ei ole rakentaa kaikille kaikkea, 
vaan koota yhteen ja priorisoida eri organi-
saatioiden ja yhteistyötahojen toiminnalliset 
ja tekniset vaatimukset.

Kun osaamisyhteisö kutsutaan  käyttä-
mään palvelua, on työkalujen ja palvelujen 
oltava teknisesti ja toiminnallis esti valmii-
ta. Työkalun lanseeraamisvaiheessa sisällön 
merkityksellisyydellä on tärkeä rooli, sillä 
käyttäjien ei voida olettaa toimivan tyhjässä 
tilassa. Käyttäjät, jotka kokevat sisällön tär -
keäksi ja itselleen merkitykselliseksi, palaa-
vat käyttämään työkalua uudell een. Yleisin 
virhe on kutsua käyttäjät liian aikaisin osaa-
misyhteisön toimintaan. Tekniikka ei toimi, 
sisältö on puutteellinen, eivätkä käyttäjät 
näe toiminallisuuksissa tarpeeksi potentiaa-
lia. Alkuvaiheessa kun käyttäjä määrät ovat 
pieniä ja oma sisällöntuotanto esim. resurs-
sien vähyyden vuoksi puutteelli sta, voidaan 
keskustelun tueksi tuottaa sisältöä erilaisista 
uutislähteistä ja muista kanavista. 

Osaamisyhteisö kokoaa verkoston keskei-

5.1. Osaamisyhteisön 
kehittämisen perusteet
Osaamisyhteisön rakentaminen sosiaalisen 
median työkalujen avulla ei ole projekti, joka 
alkaa ja päättyy. Se on enemmä nkin uuden-
lainen toimintatapa, joka tulevaisuudessa voi 
muodostua jatkuvaksi kehitysalustaksi uusil-
le ideoille ja yhteisille hankkeille. Erityisesti 
yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen kannusta-
vat sosiaalisen median työkalut  ja menetel-
mät avoimen innovaation yhteisöissä ovat 
osoittautuneet tuloksellisiksi. Parhaimmil-
laan osaamisyhteisö luo puitteet keskuste-
luille, työtilat monimuotoiselle yhteistyölle, 
jakaa tutkimustietoa ja tuo julkista informaa-
tiota keskustelujen pohjaksi. 

Osaamisyhteisön kehittäminen alkaa 
määrittelemällä toiminnot, mihin sosiaali -
sen median työkaluja halutaan käyttää ja 
päättämällä, kuinka avoimena tai suljettuna 
yhteisö halutaan pitää. Seuraavaksi on valit -
tava osaamisyhteisölle sopivat menetelmät, 
toimintatavat ja työkalut. Valinta on vaikea, 
sillä tarjontaa on todella runsaasti ja eri työ-
kalut tarjoavat erilaisia toimin nallisuuksia. 
Koska keskustelua eri aihepiirien ympärillä 
voidaan käydä samanaikaisesti useassa eri 
palvelussa, on käyttäjien määriteltävä, mitä 
työkalua on tarkoituksenmukaista hyödyn-
tää ja mihin verkkopalveluun on aikaa ja 
resursseja osallistua. Lisäksi käyttäjien on 
määriteltävä, miten eri sidosryhmät voivat 
osallistua yhteisön toimintaan, minkälaisia 
henkilökohtaisia	tai	organisatorisia	profiileja	
on mahdollista luoda ja mitä erilaisia esitys- 
ja esittelymahdollisuuksia on tarjolla. 

Uusien työkalujen valinta- ja käyttöön -
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simmät toimijat yhteen, muodostaa ja jakaa 
verkoston yhteiset visiot ja tulkintakehykset, 
valmistelee kehitysagendan, kehittää yhteis -
tä innovaatioympäristöä, kehittää sosiaalista 
pääomaa ja luottamusta, luo yhteisen arvo -
pohjan sekä edesauttaa päätöksentekoa ja 
yhteisten investointien toteuttamista. Osaa-
misyhteisöllä ei sinänsä tarvitse olla päätös-
valtaa, vaan se voi toimia neuvoa antavana 
ja kehitysideoita ehdottavana mandaattina. 
Osaamisyhteisössä muodostuu usein nk. ver-
kostojohtajuus tai jaettu johtajuus. 

Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaa-
tiotoiminnan osaamisyhteisö koostuu Poh-
jois-Suomen tutkijoista ja asiantuntijoista 
ympäristö-, energia- ja luonnonvarat-alalta. 
Jäsenet tulevat eri or ganisaatioista; yliopis-
toista ja muista tutkimuslaitoksista, korkeka-
kouluista, tukiorganisaatioista ja yrityksistä. 
Tällaisen tutkijayhteisöjen rakentaminen 
poikkitieteellisessä kontekstissa on haas -
tavaa. Eri tiete enaloilla on erilaisia tutki -
musmetodeja ja -lähestymistapoja. Tutkija-
ryhmien välillä on kilpailua, jota ylläpitää 
tutkimustoiminnalle ominainen julkaisu-
kulttuuri ja rahoitusmallit. Osaamisyhtei-
sössä kehitettyjen tutkimustulosten ja muun 
sisällön omistamistusoikeuksista voi syntyä 
erimielisyyksiä. Osaamisyhteisölle luon -
tainen avoimuus ja avoin tiedo nkulku voi 
muodostua haastavaksi. Esille voi nousta 
kysymyksiä; kuka hallitsee ja koordinoi yh -
teisöä, kuka voi yhteisön kautta toimia ja 
kuka omistaa sähköisesti tuote tun sisällön. 
Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatiotoi -
minnan osaamisyhteisön tulee muodostua 
neutraaliksi, yksittäisistä or ganisaatioista 
riippumattomaksi, johon käyttäjän on helppo 
tulla mukaan ilman eri organisaatioiden, pro-
jektien tai ohjelmien rajoituksia.

Sosiaalisen median työkaluista ei välttä-

mättä rakennu Pohjoisuuden tutkimuksen 
ja innovaatiotoiminnan osaamisyhteisölle 
haluttua kokonaisuutta yhdestäkään nykyi -
sestä yhteisöllisestä työkalusta yksin. Työ-
kalut ja toiminnallisuudet onkin määriteltävä 
'best practises' –tyylisesti, poimien parhaat 
käytänteet ja toiminallisuudet omaksi ko-
konaisuudeksi. Aivan puhtaalta pöydältä ei 
kuitenkaan kannata lähteä liik keelle, vaan 
paraempi tapa on integroida olemassa ole -
vista työkaluista osa kokonaisuutta. Yleensä 
olemassa olevien rakenteiden ja työkalujen 
hyödyntäminen on myös teknisesti ja talou-
dellisesti edullisin ratkaisu. 

Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatio -
toiminnan osaamisyhteisön kehittämisessä on 
kaksi vaihtoehtoa. Toisaalta voidaan rakentaa 
kokonaisuus yhteisön olemassa olevan www-
sivuston (www.northchallenge.org) tai koor-
dinaattorin/promoottorin (www.thule.oulu.
fi)	sivuston	eräänlaiseksi	'jatkeeksi',	toisaalta	
voidaan perustaa yhteisön hallintaa varten 
kokonaan oma portaali. Seuraavissa kappa -
leissa esittelemme kaksi vaihtoehtoista kehit-
tämismallia. Ensimmäinen keskittyy nykyi -
sen toimintaympäristön kehittämiseen pienin 
muutoksin. Toinen keskittyy kokoamaan 
aivan uuden kokonaisuuden yhteisön kannal-
ta käyttökelpoisimmista sosiaalisen median 
työkaluista. Taulukossa 1 on esitetty näiden 
kahden vaihtoehtoisen mallin vertailu.

5.1. Nykyisen portaalin 
kehittäminen
Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatio-
toiminnan osaamisyhteisölle on rakennettu 
NorthChallenge-portaali107 (kuva 13), joka 
on hyvin perint einen sähköisen viestinnän 

107	 	http://www.northchallenge.org
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ratkaisu ulkoiseen viestintään ja hallittuun 
sisäiseen sidosryhmäkommunikaatioon. 
Portaali pohjautuu vanhanaikaiseen käyttö -
liittymään ja siinä on toimintoja, jotka eivät 
välttämättä houkuttele nykypäivän sosiaali -
sen median käyttäjiä aktiiviseen toimintaan. 
Sivuston perussisältö on loogisesti järjestetty 
ja ulkoasu on sinänsä selkeä; uutissyötteet 
ovat selkeitä ja ajantasaisia, tapahtumaka-
lenteri on toimiva ja sosiaalisen  median eri 
mahdollisuudet (mm. Facebook, Twitter) 
ovat selkeästi esillä. Portaalin yhteyteen on 
luotu myös nk. ’piiloyhteisö’ (Expert pool), 
johon voi liittyä  rekisteröimällä ja luomal -
la	 oma	 henkilöprofiili.	 Portaalin	 suurimmat	
puutteet ja kehityskohteet liitty vät sivuston 
toiminnallisuuteen ja käytettävyyteen.  

Portaalin kautta viestitään lähinnä poh-
joisuuden tutkimukseen liittyvistä tapahtu-
mista ja kerrotaan alan uutisia. Tapahtumia 
voi etsiä myös tapahtumakalenterista. Näitä 
toiminnallisuuksia voidaan hyödyntää myös 
tulevassa viestinnässä. Portaalin kehittämistä 
varten on kuitenkin laadittava selkeä sisältö-
suunnitelma strategioineen ja vastuukysy-
myksineen. Suunnitelmassa on määriteltä-
vä, mitä asioita tiedotetaan, kuka tiedottaa 
ja minkä työkalun avulla tiedotus tapahtuu 
(Facebook Twitter, www-sivusto, jne). Si-
sältöön tulee kiinnittää huomiota, toimintaa 
tulee ylläpitää aktiivisesti ja muitakin sosi -
aalisen median työkaluja on hyödynnettävä. 
Kun portaalin sisältö tulee käyttäjille mer-
kitykselliseksi ja mielenkiintoiseksi, alkaa 
osaamisyhteisö itsekin aktivoitua sisältöä 
tuottavaksi, keskenään kommunikoivaksi ja 
itsestään tietoa jakavaksi yhteisöksi. 

Nykyinen portaali sellaisenaan ei sovellu 
osaamisyhteisön aktivoimiseen, sitouttami-
seen tai ideoiden keräämiseen ja työstämi-
seen. Osaamisyhteisössä on n. 80 aktiivista 

jäsentä, jotka ovat osallistune et fyysisiin 
tapahtumiin; esim. ideapajoihin, työpajoihin 
ja pienryhmäkeskusteluihin. Jäsenten osal-
listumisaktiivisuus verkkokeskusteluun on 
olematonta. Osaamisyhteisölle on perustettu 
ryhmät Facebookisssa ja Twitterissä, mutta 
niiden käyttö on hyvin pientä. Myös portaa -
lin Blogi-mahdollisuutta on käytetty vähän. 
Sisäinen ’Expert pool’  –osaajapooli ei ole 
houkuttanut jäseniä rekisteröitymään. Nämä 
ovat tyypillisisä onglemia, jotka johtuvat re-
surssipulasta. Portaalin aktivoimiseen tarvi-
taan selkeä vastuuhenkilö.

Toimivan kokonaisuuden rakentaminen 
olemassa olevasta portaalista vaatii muuta-
man lisäpalvelun intergoimista kokonaisuu-
teen. Jotta alan tutkijat ja asiantuntijat sekä 
suuri yleisö löytäisivät pohjoisuuden tutki-
muksen ja innovaatiotoiminnan osaamis-
yhteisön, tulee olemassa oleva www-sivu 
linkittää osaksi sosiaalisen median muita 
palveluita. Ensimmäiset askeleet osaamis -
yhteisön nopeaan aktivoimiseen löytyvät jo 
nykyisin käytössä olevien markkinointi- ja 
viestintäkanavien; Facebookin ja Twitterin 
uudistamisen ja aktivoinnin kautta. Näissä 
palveluissa voidaan tiedottaa uutisista, ta -
pahtumista, julkaisuista ja hankkeista, sekä 
esitellä lyhyesti osaamisyhteisön toimijoita. 
Lisäksi nykyistä portaalia voidaan kehittää 
hyödyntämällä Facebookin ja Twitterin li-
säksi LinkedIn-asiantuntijapalvelua. 

Käytännössä Pohjoisuuden tutkimuksen 
ja innovaatiotoiminnan osaamisyhteisön on 
helpointa toimia siellä, missä suuri yleisö jo 
toimii, eli Facebookissa. Facebook on selke-
ästi sosiaalisen median laajin ja viihteellisin 
palvelu. Myös osaamisyhteisön jäsenistä 
suuri osa on rekisteöitynyt Facebookiin. 
Facebookiin on hyvä keskittää sellainen 
viestintä, joka liittyy yleisiin aihealueisiin, 
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uutisiin ja niiden kommentointiin, tiedotuk-
seen erilaisista tapahtumista, pienimuotoisiin 
kyselyihin ja yleisen tietoisuude n levittämi-
seen. Keskustelu on vapaamuotoista ja kaik-
ki jäsenet voivat toimia sisällön tuottajana. 
Facebook ei myöskään välttä mättä vaadi 
koordinaattoria tai promoottoria.

Twitter on nopeasti kasvava palvelu, jonka 
kautta käyttäjät viestivät eteenpäin muiden 
tuottamaa sisältöä huomattavasti herkemmin 
kuin muiden sosiaalisen median työkalujen 
kautta. Twitter-viestit ohjataan myös muita 
palveluviestejä useammin matkapuhelimeen, 

joten ne koetaan henkilökohtaisemmaksi. 
Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatiotoi -
minnan osaamisyhteisö voi Twitterin kautta 
saada viestinsä nopeasti leviämään suuren -
kin seuraajajoukon keskuudessa. Yleisimmin 
Twitter-viestiin lisätään linkki tai lyhytosoite 
(esim. Bit.ly-osoite) sekä kuvataan muutamal-
la asiasanalla linkin sisältö ja aihealue. Näin 
seuraajat voidaan ohjata tutustumaan haluttui-
hin kohteisiin, mm. pohjoisuuden tutkimuk -
sen aihealueisiin. Twitterin käyttäjät avaavat 
aktiivisesti www-linkkejä, joiden välityksellä 
päästään suoraan erilaisiin mielenkiintoisiin 

Kuva 13. Northchallenge-www-sivusto	
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sisältöihin;  mm. tutkimusraportteihin ja väi -
töskirjoihin. Viestien sisältö itsessään on saa -
tavilla jossain muualla Internetissä. 

LinkedIn on selkeästi maailman suurin 
asiantuntijayhteisö. Se on kaikkein potenti -
aalisin sosiaalisen median työkalu Pohjoi-
suuden tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan 
osaamisyhteisön viestintään. Viestintä voi-
daan tarvittaessa kohdentaa hyvinkin tarkasti 
erilaisille käyttäjäryhmille, esim. eri tutki-
musalojen osaajille (esim. vesiteknologia, 
mittaustekniikka, ilmastonmuutos, resurssi-
tehokkuus). LinkedIn:ssä on runsaasti erilai-
sia ryhmiä, joiden jo aktiivista toimintaa voi-
daan hyödyntää pohjoisuuden tutkimuksen 
ja innovaatiotoiminnan osaamisyhteisön toi-
minnassa.	LinkedIn:stä	voidaan	 identifioida	
potentiaalisia ryhmiä,  joille viestittää poh -
joisuuden tutkimukseen liittyvää sisältöä. 
Oman ryhmän perustaminen voi myös olla 
yksi vaihtoehto, kunhan määritellään sopiva 
toimintamalli ja nimetään ja resurssoidaan 
vastuuhenkilöt jakamaan tietoa ja ylläpitä-
mään keskusteluja. 

Taulukossa 1 on esitelty näiden kolmen 
sosiaalisen median työkalujen ominaisuuksia. 

Näiden kolmen sosiaalisen median työ -

kalun (Facebook, Twitter ja LinkedIn) 
toimintaan voidaan tarvittaessa liittää ns. 
'Community Manager' –ulkoinen tuki, jon -
ka tehtävänä on laatia suunnitelma, ylläpitää 
yhteisöä ja aktivoida keskusteluja. Osaamis-
yhteisön rakentamisen alkuvaiheessa on kui-
tenkin suositeltavaa, että yhteisön viestinnän 
kontrolli säilyy yhteisön omissa käsissä. Ul -
koista tukea voidaan hyödyntää , kunhan se 
on tiukasti säädelty ja selkeästi raportoitu.

NorthChallenge-portaalin toiminnan no-
peaan aktivointiin suositellaan seuraavia toi-
menpiteitä:
1) Facebook-sivun uudistus ja aktivointi
2) Twitter-tilin uudistus ja aktivointi
3) Ulkoisten syötteiden käyttö osaamisyhtei-
sön aktivointiin
4) Vierailevien sisällöntuottajien (esim. 
bloggarit) käyttö 
5) Hanke- ja tapahtumakalenterien uudelleen 
organisointi ja aktivointi
6) LinkedIn-ryhmän luonti ja hallinta
7) Aiheeseen liittyvien tapahtumien ja jul -
kaisujen raportointi eri sosiaalisen median 
palveluissa
8) Näitä toimia voidaan erikseen tehostaa eri-
laisilla 'Community Manager' aktiivisuuksilla

Facebook Twitter LinkedIn
n. 2 miljoonaa suomalaista, 
n. 750 miljoonaa total

n. 100.000 suomalaista, 220 mil-
joonaa total

n. 320.000 suomalaista, 
120 miljoonaa total

Viihteellinen, laajin Linkkien jako, lyhytviestintä Laajin B2B, asiantuntijat, ryhmät
Laaja ikäjakauma Lyhyet viestit, nopea reagointi Yritys- ja henkilöprofiilit
Yleinen aktiivisuustaso korkea Viestien 'tägäys' helpoin tunnistein Virallisempi viestintä
Tavoitetaan potentiaaliset si-
dosryhmät, massat

Tavoitetaan projektin kohderyh-
mät erinomaisesti
Ryhmissä suuria mahdollisuuksia

Taulukko 1.	Sosiaalisen	median	kolme	suurinta	ulkoisen	viestinnän	työkalua:	Facebook,	Twitter,	LinkedIn
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5.2. Uusi kokonaisuus 
yhteisöllisten työkalujen avulla

Uuden kokonaisuuden kehittäminen aloite-
taan laatimalla pohjoisuuden tutkimuksen ja 
innovaatiotoiminnan osaamisyhteisölle sel-
keä käyttäjälähtöinen vaatimusmaäärittely- 
ja viestintäsuunnitelma, jossa kuvataan, min-
kälaista tietoa halutaan välittää,  minkälaista 
toiminnallisuutta tarvitaan ja mitä toiminta-
mallia halutaan toteuttaa. Osaamisyhteisölle 
rakennetaan ajanmukaiset raamit – tekniset 
puitteet yhteistoiminnalle. Uutta kokonai-
suutta varten voi hyödyntää jo olemassa 
olevia sosiaalisen median työkaluja ja yh -
teisöllisiä verkkopalveluja, ja valita parhaat 
ominaisuudet ja yhteisölliset toiminnallisuu-
det eri työkaluvaihtoehdoista. On tarpeeksi 
haastavaa aktivoida osaamisyhteisöä, joka 
ei ole tottunut tai motivoitunut toimimaan 
sosiaalisessa mediassa. Siksi reusursseja ei 
kannata käyttää turhaan uuden toimintatavan 
tai toiminnallisuuden rakentamiseen. 

Osaamisyhteisön luomiseen sopivia yhtei -
söllisiä työkaluja on useita. Työkalujen määrä 
kuitenkin karsiutuu, kun tarkastellaan lähem -
min niiden toiminnallisuutta. Työkalut, joilla 
on laaja käyttäjäkunta, ovat usein teknisesti 
toimivia, suurimmat ohjelmointivirheet on 
poistettu ja niillä on toimiva käyttäjätuki. Li-
säksi  tällaisten työkalujen toiminallisuudet 
on hiottu käyttäjäystävällisiksi, näitä toiminal-
lisuuksia kehitetään edelleen ja kehitykseen 
on varattu resursseja. Tällaisia työkaluja ovat 
mm. Podio108, Yammer109, Huddle110, Wikispa-

108	 	http://podio.com
109	 	http://www.yammer.com
110	 	http://www.huddle.com

ces111, WeTell112 ja Ning113. 
Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatio-

toiminnan osaamisyhteisön toiminnan te-
hostamiseksi suosittelemme kokonaisuutta, 
jossa yhdistyvät tässä raportissa aiemmin 
kuvattujen yhteisöllisten työkalujen toimin-
nallisuudet. Tarkoitus on valita  esitellyistä 
työkaluista 2-3 sopivinta. Taulukossa 2 on 
vertailtu näitä vaihtoehtoja.

Näistä vaihtoehdoista on valittu kokonai-
suus, jossa LinkedIn, Podio ja Huddle on in-
tegroitu sitoutumattoman yhteistoimintapor-
taalin kautta. Muiden esitettyjen  työkalujen 
käyttötavat sopivat vain marginaalisiin tilan-
teisiin. Uuteen kokonaisuuteen on kuiten-
kin mahdollista liittää myöhemmin mukaan 
muita työkaluja ja palveluja. Taulukossa 3 
on esitetty LinkedIn:n, Podion ja Huddlen 
toiminallisuudet, jotka soveltuvat erityisesti 
pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatiotoi-
minnan osaamisyhteisölle.

LinkedIn:in kautta tavoitetaan  helposti 
siihen jo valmiiksi rekisteröityneet henkilöt 
ja yhteisöt. Se on tunnettu ja luotettu kes -
kustelualusta, täynnä erilaisia avoimia ja 
suljettuja ryhmiä eri aihealuei den piiristä. 
Podiolla on hyvät projektinhallintaominai-
suudet ja sitä voidaan hyödyntää ideoiden 
keräämisessä. Lisäksi Podiossa on tietty ’Fa-
cebookmaisuus’, eli suurelle yleisölle tuttu 
toimintanäkymä. Huddlessa on myös erin -
omaiset projektinhallintaominaisuudet ja sitä 
voidaan hyödyntää ideoiden keräämisessä ja 
työstämisessä. Huddlen etätyöpöytäpalvelun 
jakaminen muiden sosiaalisen median työka-
lujen kanssa on helppoa. Huddle kuitenkin 
tukee heikosti ’status’-päivityksiä tai lyhyitä 
’chat’-tyylisiä keskusteluja. 

111	 	http://wikispaces.com
112	 	http://wetell.fi
113	 	http://ning.com
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Nykyiset työkalut Harkittavat työkalut
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Ideoiden 
kerääminen/
jalostaminen, 
co-creation, 
Open Innovation

- - - + + + - + + +

Tiedostojen jako + - - + - + (+) + + +
Keskustelualusta, 
avoimet vs. 
Suljetut ryhmät

Periaatteessa 
ryhmät, 
käytännössä 
ei

- Julkinen, 
+/+

-/+ -/+ -/+ +/+ -/+ -/+ +/+

Avoin oma 
uutistuotanto, 
blogit, ulkoiset 
syötteet

Yleinen 
blogi on, 
spämmätty, 
uutissyötteet 
saa kyllä

- - - - (+) (+) - RSS -

Linkkigalleriat (-) - + (+) (+) (+) - (+) (+) +
Hanke- ja 
tapahtuma-
kalenterit

(+) Kalenteri 
on

- - + - - - + (+) (+)

Projektin-
hallinta

+ (avoin) - - + + + - + (+) +

Wiki - - - - - + - - - (+)
Olemassa oleva 
yhteisö

(muutama 
hlö)

+ (yleinen) + 
(yleinen)

- (+) - + Erittäin 
suuri

- - -

Henkilö-/
organisaatio-
profiilit

+/- +/+ +/+ +/- +/- - +/+ - +/- (+)/-

Avoin yleisölle/
sidosryhmille

Web vs. kaikki Avoin +/- ei 
sidos-
ryhmä-
jaottelua

-/+ -/+ +/- +/+ - - -/+

Laajat haku-
toiminnot

- - - - - - + - - -

Henkilökohtainen 
työpöytä

- - - + - (+) - - (+)

Sosiaalinen 
jakaminen

+ + + + + + + - - -

Taulukko 2. Vertailu yhteisöllisten työkalujen toiminnallisuuksista.
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Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatiotoi -
minnan osaamisyhteisölle voidaan perustaa 
avoin LinkedIn-keskusteluryhmä. Markki -
nointia ja ulkoisia sidosryhmiä varten kan -
nattaa kuitenkin edelleen ylläpitää eri organi-
saatioiden	 LinkedIn-profiileja.	 Facebookin,	
Twitterin tai muiden 'vähemmä n ammatti-
maisten' työkalujen käyttö voidaan poistaa 
tai minimoida perinteisemmä n staattisen 
viestinnän puolelle. Facebook toki toimii 
hyvin massojen tavoittamiseksi ja siinä mie-
lessä puolustaa asemaansa markkinoinnissa. 
Ajan myötä, jos osaamisyhteisö osoittautuu 
aktiiviseksi sisällön tuottajaksi, on Wiki 
kiinnostava työkalu yhteisöllisen sisällön 
tuottamiseen ja tiedonjakamiseen. Ulkoisista 
lähteistä voidaan uuteen kokonaisuuteen tuo-
da informaatiota nk. ’syötteinä’ (engl. feed). 
Tällaisia lähteitä ovat mm. Cordis, ERRIN-
verkosto, ETAP-yhteisö, EUTI, Tekes. Si-
sältöä voidaan tuottaa automaat tisesti, esim. 
tuomalla uutisia muilta www-sivustoilta. 
Myös 'Community Manager'-palvelu on suo-
siteltavaa uuden portaalin hallintapalveluna. 

Keskitetyt tapahtuma- ja hankekalente -
rit sekä julkais utietokannat voidaan liittää 
mukaan kokonaisuuteen aktivoimaan osaa-
misyhteisöä. Yhteisön aktivointiin voidaan 

LinkedIn Podio Huddle
Osaajaprofiilit
Organisaatioprofiilit
Ryhmät
Q&A-toiminnot
Olemassa oleva yhteisö
Aplikaatiot eri tarpeisiin, mm.
- blogit
- matkat
- tapahtumat
- uutissyötteet
- Twitter-linkitys

Kommunikaatioalusta
Ideointialusta
(Projektinhallinta)
(Kalenteri)

Etätyöpöytä
Kalenteritoiminnot
Projektinhallinta
Sosiaalinen jakaminen

Taulukko 3. LinkedIn, Podio ja Huddle yhdessä osaamisyhteisön pohjana

myös käyttää  erilaisia asiantuntijablogeja, 
referaatteja ja arvosteluja. Myös esim. muis-
tutukset, projektin seurantatyökalut, tiedos -
tojen jakomahdollisuus, avointen ja suljet -
tujen keskustelujen kommunikaatiovälineet, 
henkilö-	 ja	 organisaatioprofiilit,	 työpaikka-
osiot, linkkigalleriat ja tutkim us-/julkaisu-
tietokannat, rahoitus- ja hankevuosikellot/-
kalenterit sekä helpot hakutoiminnot sisällön 
järjestelyyn ovat hyviä lisäom inaisuuksia. 
Kun uuteen kokonaisuuteen saadaan yhdis -
tettyä toiminallisuuden ja käytettävyyden 
lisäksi lievä viihteellisyys, alkaa koossa olla 
käyttäjiä kiinnostava kokonaisuus. 

Uuden kokonaisuuden rakentamisessa 
suositellaan seuraavia toimenpiteitä:
 
1) LinkedIn, Podion ja Huddlen muodosta-
man kokonaisuuden luominen sitoutumatto-
man sitoutumattoman yhteistoimintaportaa-
lin kautta 
2) Facebookin ja Twitterin käyttö perintei -
sessä staattisessa viestinnässä
3) 'Community Manager' –tuen käyttö 
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5.4. Yhteenveto
Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatiotoi -
minnan osaamisyhteisön kehittämiseen on 
ehdotettu kahta vaihtoehtoa, joita on verrattu 
taulukossa 4. Molemmat vaihtoehdot ovat 
toteutamiskelpoisia ja teknisesti hallittavia. 
Kumpaa vaihtoehtoa lähdetään viemään 
eteenpäin, riippuu pitkälti tulevaisuuden 

Nykyisen sivuston kehittäminen Uusi kokonaisuus
+ nopea aloittaa kehittäminen 
- olemassa oleva yhteisö
+ tekninen toteutus
- yhteisön aktivointi
- yhteisön aktiivisuus
- viestinnän tavoittavuus
- uusien toiminnallisuuksien implementointi
- käytettävyys
+ sidosryhmät
+ alkuvaiheen kustannukset pieniä
- jatkokehitys hankalampaa ja kalliimpaa
- rajalliset kehitysmahdollisuudet
- yhteisöllisyys
+ hallinnointi alussa helpompaa

- hitaampi aloitus
+ työkalujen kautta olemassa oleva yhteisö
- tekninen toteutus kompleksisempi
+ yhteisön aktivointi
+ yhteisön aktiivisuus
+ viestintä tavoittaa laajalti ja helposti
+ uusien toiminnallisuuksien implementointi
+ käytettävyys
+ sidosryhmät
- kustannukset alkuvaiheessa
+ kustannukset jatkokehityksessä
+ laaja kehityspotentiaal
+ yhteisöllisyys
+ hallinnointi myöhemmin helpompaa

Taulukko 4. Nykyisen toimintaympäristön kehittäminen vs. uusi kokonaisuus

resursseista ja osaamisyhteisön omasta ak -
tiivisuudesta. Tässä vaiheessa emme tee va -
lintaa, vaan haastattelemalla yhteisön jäseniä 
pyrimme tarkentamaan vaatimusmäärittelyä. 
Lisäksi  pyrimm e selvittämään tarkemmin 
menestyneiden osaamisyhteisöjen kokemuk-
sia kansainvälisellä tasolla.
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