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Presenter
Presentation Notes
Tämä esitys koostuu meneillään olevan tutkimuksen esittelystä ja Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa –kyselyn alustavista tuloksista, erityisesti sosiaalisen median käyttöön liittyvistä odotuksista sekä esteistä ja rajoituksista. Analysointi on vielä työn alla, joten tuloksiin pitää suhtautua ”luonnosversiona”. Tämän esityksen yksi tarkoitus olikin saada palautetta alustavista tuloksista ja tulkinnoista ja keskustella siitä, minkälaisiin kysymyksiin kannattaisi jatkossa keskittyä.
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Presenter
Presentation Notes
Sosiaalisen median sovelluksia ja palveluita on satoja, ellei tuhansia. Monimuotoisuudesta johtuen some voidaankin ymmärtää eri tavalla. Tämä kaavio on piirretty erään sähköisen hallinnon (eGovernment) tutkimuksen puitteissa esitetyn määrittelyn perusteella (Khan 2013). Tässä mallissa sosiaalisen median palveluita ovat yhteisöpalvelut (Social Network Services), yhteisölliset työkalut (Collaborative tools), blogit, mikroblogit, sisältöyhteisöt (Content communities), folksonomiat eli luokittelujärjestelmät (Folksonomies and tagging), pelilliset ja sosiaaliset virtuaalimaailmat (Virtual worlds) sekä kaikki muut selainpohjaiset työkalut, jotka mahdollistavat käyttäjien tuottaman sisällön luomisen ja jakamisen. (Khan 2013) Kuvakkeet esittävät esimerkkejä palveluista.Lähde:�Khan, G. F., (2013). The Government 2.0 utilization model and implementation scenarios. Information Development 2015. Vol 31(2) 135-149.



Väitöskirjatyön taustatutkimus 

Yleiskuva sosiaalisen median käytöstä 
suomalaisissa kaavoitusorganisaatioissa. 
• Kyselyaika 8.2. – 5.3.2016 
• Vastauksia yhteensä 224 

- noin 70% edustaa kunnan tai kaupungin 
organisaatiota 

- yli puolet on naisia (62%)  
- hieman yli puolet (56%) työskentelee 

asiantuntijatehtävissä suunnittelijana tai 
virkamiehenä 

- esimiestehtävissä noin 18% 
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Presentation Notes
Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa –kyselytutkimus on väitöskirjatyöni taustatutkimus. Kysely tehtiin avoimena verkkokyselynä, joten vastaajajoukko on itsevalikoitunut. Tästä syystä vastauksissa painottuu sosiaaliseen mediaan positiivisesti suhtautuvat henkilöt, eikä tilastollisia tuloksia voida yleistää esimerkiksi kaupunkisuunnittelun parissa työskenteleviin henkilöihin.  



Kyselyn mittarit 

Toimintatavat 
• organisaation toimintatavat 
• henkilökohtaiset toimintatavat 

 
Asenteet 
• somen käyttöön 
• osallistumiseen 
• vaikuttavuuteen 

Tavoitteet ja odotukset 
• Organisaation tavoitteet 
• Henkilökohtaiset odotukset 

 
Esteet 
• Koetut esteet ja rajoitteet 
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Presentation Notes
Tässä esityksessä tarkastelen pääasiassa kohtia henkilökohtaiset odotukset sekä koetut esteet ja rajoitteet.



Odotukset ja esteet 

• Kerro, minkälaisia odotuksia 
sinulla on sosiaalisen median 
käytöstä ja vaikutuksista 
kaupunkisuunnittelussa. 
 

• Mikäli sosiaalisen median 
käytölle on mielestäsi esteitä tai 
rajoitteita organisaatiossasi tai 
yleisesti kaupunkisuunnittelussa, 
mitä ne ovat? 

Vastausten luokittelu: 
• Organisaatio 

- Kunta tai kaupunki 
- Maakuntaliitto 
- Yritys 
- Yliopisto tai korkeakoulu 
- Tutkimusorganisaatio (muu kuin 

yliopisto tai korkeakoulu) 
- Jokin muu, mikä? 

• Somen käyttö työtehtävissä 
• Sisällön analyysi 
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Presentation Notes
Odotuksia ja esteitä mitattiin avokysymyksin, jotka on esitetty yllä. Aineiston analysointi aloitettiin vastausten luokittelulla organisaation perusteella. Myös vastaajien sosiaalisen median työkäyttöä tarkasteltiin, mutta siitä ei tehty vielä johtopäätöksiä. Menetelmänä käytettiin manuaalista sisällön analyysia ja se tehtiin lukemalla kommentteja läpi ja luokittelemalla niitä aiheen mukaan teemoihin.



Lähde: Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa –kysely 2016 / Pilvi Nummi 
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Mitä sosiaalisen median työkaluja käytätte? 
Organisaatiossani on käytössä... 

Presenter
Presentation Notes
Odotusten ja esteiden tulkinnan taustaksi esitin myös tuloksia käyttöön liittyvistä osioista: yllä organisaatiossa käytössä olevat  some-työkalut ja seuraavalla sivulla vastaajien ilmoittamat somen käytön tavoitteet.



Lähde: Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa –kysely 2016 / Pilvi Nummi 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Jotain muuta 
En osaa sanoa 

Houkuttelevuutta työnantajana 
Päätöksenteon hyväksyttävyyttä 

Ymmärrystä kuntalaisten arkielämästä 
Kansalaisvaikuttamisen tai -aktivismin tukemista 

Houkuttelevuutta asuinpaikkana 
Tiedon rakentamista yhdessä kuntalaisten kanssa 

Kunnan imagon kohentamista 
Asukaslähtöistä (bottom-up) kehittämistä 

Kunnan näkyvyyttä ja tunnettuutta 
Kuntalaisten osallistumiskokemuksen parantamista 

Kuntalaisten osallistumista asioiden valmisteluun 
Helpommin ymmärrettävää tietoa 

Epävirallisuutta viestinnässä 
Kuntalaisten ja hallinnon välisen kuilun kaventumista 

Suunnitteluprosessin avoimuutta 
Vuorovaikutteisuutta 

Eri kohderyhmien tavoittamista 
Tiedon jakamista 

Mitä sosiaalisen median käytöllä tavoitellaan organisaatiossasi?  

Presenter
Presentation Notes
Sosiaalisen median käytöllä tavoitellaan vastaajien mukaan eniten tiedon jakamista, eri kohderyhmien tavoittamista ja vuorovaikutteisuutta.Yllättävä havainto on, että hyvin harva vastasi ”En osaa sanoa”. Tämä on ristiriidassa oman havaintoni kanssa kentältä: keskustellessani alalla toimivien ihmisten kanssa somen käytöstä, heidän on usein vaikea sanoa, mitä somen käytöllä tavoitellaan. Saattaa tietysti olla, että monivalintakysymys auttaa vastaajaa, ja ”en osaa sanoa” vaihtoehto valitaan vain äärimmäisessä tapauksessa.



Odotukset, 
esteet ja rajoitteet 



Odotukset 
 
”Hienoa, että tällainen tutkimus tehdään ja 
toivotaan, että some-viestintä tulisi tämänkin 
avulla aktiivisemmaksi osaksi kuntaviestintää. ” 

Presenter
Presentation Notes
Odotukset jäsentyivät melko hyvin kolmeen eri teemaan: 1) Viestintä ja vuorovaikutus, 2) Osallisuus ja osallistuminen sekä 3) Suunnittelukulttuurin muuttuminen. Seuraavassa tiivistetysti näihin teemoihin liittyviä keskeisimpiä havaintoja sekä teemaa kuvaavia poimintoja kommenteista.



Viestintä ja vuorovaikutus 

• Vuorovaikutuksen määrä ja laatu 
- Keskustelevuus 
- Monipuolisuus 
- Moniäänisyys 
- Jatkuvuus 
- Avoimuus 

• Viestinnän kehittyminen 
- Yksisuuntaisesta monensuuntaiseen 
- Tiedonkulku ja tiedon laatu 
- Epävirallisuus 
- Uusien kohderyhmien tavoittaminen 
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”Odotus on, että tätä kautta 
saisimme nuorison ja 
työikäisen väen 
helpommin  osallistumaan 
kaupunkisuunnitteluun. 
Palautteen saaminen ja 
kontaktit kentältä ovat vielä 
olleet vähäisiä, mutta 
toivomme niitä lisää.” 

”Olennaista osallistuminen 
keskusteluun - ei 
pelkästään omien 
somekanavien ylläpito 
(mukaan vaan erilaisiin 
ryhmiin!)” 



Osallisuus ja osallistuminen 

• Asukasnäkökulman vahvistuminen 
- Julkinen tavoitekeskustelu 
- Uudet osallistumisen muodot 
- Käyttäjien tuottama tieto 

• Demokratia 
- Suora osallistuminen 
- Asukasaktivismi 
- Vaikuttavuus päätöksentekoon 
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”Asukasaktivismi tulee 
lisääntymään sosiaalisen 
median foorumeiden 
fasilitoimana.” 

” Sosiaalinen media on 
mielestäni myös horjut-
tamassa edustuksellista 
demokratiaa. Ihmiset 
vaikuttavat suoraan itseään 
koskeviin asioihin esim. 
perustamalla someryhmän 
vastustamaan tiettyä 
hanketta… 



Suunnittelukulttuurin muuttuminen 

• Avoimuus ja läpinäkyvyys 
- Hallinnon ja kuntalaisten 

lähentyminen 

• Uudet toimintatavat 
- Vuorovaikutuksen järjestäminen 
- Yhteissuunnittelu 
- Ketteryys 
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”Kaupunkisuunnittelu siirtyy 
pois professioon ja 
asiantuntijajargoniin 
perustuvasta sulkeutunei-
suudesta kohti käytäntöjä, 
joissa hallinto ja kansa-
laisten toiminta tukevat 
parhaimmillaan toinen 
toisiaan.” 

Voitaisiinko pilotoida ns. 
somekaavoittaja? 



Esteet ja rajoitukset 
 
”Kaikkia sitä nykyään kysellään.” 

Presenter
Presentation Notes
Esteiden ja rajoitusten luokittelussa kategorioita muodostui tässä vaiheessa laajempi valikoima. Seuraavilla sivuilla esittelen kolme mielestäni keskeisintä teemaa tarkemmin ja loput lyhyesti listattuna. Kolme keskeisintä esteisiin ja rajoituksiin liittyvää kokonaisuutta olivat: 1) Asenteet, 2) Osaaminen ja ohjeistus sekä 3) Resurssit, välineet ja ajankäyttö.



Asenteet 

Negatiiviset asenteet 
• somea kohtaan 

- Kiinnostus 
- Arvostus 

• vuorovaikutusta kohtaan 
• uusia toimintatapoja kohtaan 

 
Organisaation tuki 
• Suunnittelijan rooli 

 
 
 30.4.2016 

14 

”Some kanavaa ei tunneta. 
Sen käyttö nähdään pahek-
suttavana. "Ei voida ruveta 
siellä seurustelemaan 
kenenkään kanssa". "Ei 
kaupunkisuunnittelu ole 
mikään tykkäämisjuttu"  
Eli asenne some kanavia 
kohtaan hyvin kielteinen.” 

”Jos haluaa olla aidosti 
mukana sosiaalisessa 
mediassa niin, että siitä on 
ammatillista hyötyä, pitää 
olla uskallusta heittäytyä 
keskusteluun. Jos pelkää tai 
kokee ettei ole esimiesten/ 
organisaation luotta-
musta, on vaikea käydä 
keskustelua.” 



Osaaminen ja ohjeistus 

• Strategia tai toimintasuunnitelma 
puuttuu 

• Osaamisessa puutteita 
- Some-kanavat 
- Muutostahti 
- Miten olla somessa? 

• Virallisen ja epävirallisen rajan 
hallitseminen 

• Hallinnan tarve 
- Somea ei voi hallita, omaa 

toimintaansa siellä voi 
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”Rajoitteena on osin myös eri 
some-kanavien käytön 
osaaminen (mikä some-
kanava sopii parhaiten 
mihinkin tehtävään 
työkaluksi yms.).” 

”SOMEn käytön tulisi olla 
kuitenkin luonteva osa 
työntekijän työtä, se ei saisi 
olla sellaista osaamista, 
johon tarvitaan aina jotain 
erityistä viestinnän/somen 
asiantuntijaa.” 



Resurssit, välineet ja ajankäyttö 

• Aikapula 
- Työkuorma uuvuttaa 

• Työvälineet 
- Älypuhelimet ja/tai tabletit 

• Henkilöresurssit 
- Määräaikaisuus 
- Some-vastuuhenkilöt 
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”Koen, että sosiaalinen media 
tarjoaa paljon 
mahdollisuuksia 
kaupunkisuunnitteluun 
liittyvän vuorovaikutuksen, 
asukasosallistumisen ja 
tiedottamisen lisäämiseen ja 
monipuolistamiseen. 
Ongelmana on osin kuitenkin 
ajankäyttö (kuinka varata 
aikaa somen hyödyntämiseen 
muun työn ohella) sekä 
käytön systematisointi ja 
organisointi.” 



Muita esteitä 

Vanhat toimintatavat 
Somen dynamiikka 
Kokemukset 
• Pelot 
• Koettu hyödyttömyys 
Työhyvinvointi ja kuormittavuus 
• Työn ja vapaa-ajan erottaminen 
• Palautteen kuormittavuus 
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”Organisaatio ei ymmärrä 
somen mahdollisuuksia. 
Organisaatiossa on some-
kielto, mikä estää sen 
käyttöä työtehtävissä.” 

”Jos sellainen otetaan 
käyttöön on se kovin 
arveluttavaa.” 

”Omakohtaisesti pidän ongel-
mallisena työroolin ja yksityis-
henkilön sekoittumista sosiaa-
lisessa mediassa. Esimerkiksi 
facebookissa en haluaisi esiintyä 
organisaationi edustajana samalla 
facebook-tunnuksella kuin 
yksityishenkilönä. ” 



Alustavia 
johtopäätöksiä 



Kiteytys 

Odotukset 
• Vuorovaikutus paranee 
• Suunnittelukulttuuri uudistuu 
• Byrokratiasta ketteryyteen 

 

Esteet 
• Työkuorma uuvuttaa 
• Kärjistyneet asenteet 
• Strategia ja tuki puuttuu 
• Osaamisvaje 
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Presentation Notes
Alustava tulosten kiteytys, jonka tarkoituksena oli avata keskustelua työryhmässä.



Tulkintoja 

• Sosiaalisen median merkitys on tunnistettu 
- Enää ei puhuta ohimenevästä ilmiöstä 

• Sosiaalinen media liitetään suunnittelukulttuurin muutokseen 
- Moniarvoisuus konsensushakuisuuden sijaan? 
- Aktivismi nähdään mahdollisuutena? 
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Presentation Notes
Kyselyn tulokset eivät oikeastaan tuoneet yllätyksiä, vaan vahvistivat aikaisempia käsityksiäni. Nämä alustavat tulkinnat, liittyvät siihen, mitä uusia näkökulmia tuloksista avautuu. Näidenkin tarkoituksena oli avata keskustelua työryhmässä.



Lopuksi… 
Kiitos! 
 
Pilvi Nummi 
arkkitehti, tohtorikoulutettava 
Aalto-yliopisto 

 
pilvi.nummi@aalto.fi 
Twitter: @pilvinummi 
Blogi: verkko-osallistuminen.fi 
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”Minusta virkamiesten ei tarvitsisi 
hirveästi stressata. On ja osallistuu 
somessa sen verran kun tuntuu 
luontevalta. Kaikkia keskusteluja ei 
pysty kuitenkaan seurata.” 
 
Kommentti Facebookin 
Kaupunkiaktivismi-ryhmässä 25.1.2016 

Presenter
Presentation Notes
Facebookin Kaupunkiaktivismi-ryhmässä keskusteltiin tammikuussa 2016 virkamiesten ja suunnittelijoiden some-osallistumisesta. Siteeraan tässä erästä kommenttia, jossa todetaan: ”Minusta virkamiesten ei tarvitsisi hirveästi stressata. On ja osallistuu somessa sen verran kun tuntuu luontevalta. Kaikkia keskusteluja ei pysty kuitenkaan seurata.” Ajatuksena siis on, että läsnäolo somessa on jo itsessään arvokasta ja lähentää hallintoa ja kansalaisia.
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