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Olen tutkinut ja kehittänyt osallisuuden 
mahdollisuuksia erilaisissa konteksteissa ja 
tuottanut osallisuutta mahdollistavia 
tapahtumia, projekteja ja alustoja.

Maisterityöni käsitteli osallisuuden strategisen 
merkityksen kasvun vaikutuksia kunnallisten 
kulttuurituottajien työhön.



Joukkoistaminen eli crowdsourcing ”sorsastus” 

Hajautettu ongelmanratkaisu- ja tuotantomalli, jossa 
hyödynnetään yhteisön osaamista ja verkostoja jotakin 
tehtävää varten (Brabham, Daren C. 2013).

 Joukkoistaminen voi tapahtua kaikille avoimena tehtävänä, tai rajatulle joukolle toteutettuna tehtävänä. 

 Vapaaehtoinen (non-pecuniary) ja palkallinen (pecuniary) joukkoistaminen sekä näiden välimuodot (esim. kilpailu).

 Joukkoistamisen määritelmä yhdistetään monesti internetissä tapahtuvaan toimintaan ja silloin siihen liitetään 
usein myös yhteisömanageroinnin käsite sekä parven käsitteet. Kuitenkin joukkoistamista voi tehdä myös verkon 
ulkopuolella. 

 Rajat erilaisten käsitteiden välillä ovat häilyviä (esim. joukkoistaminen, osallistaminen, social design)

Keino kerätä ihmisten tietoa, taitoa ja kokemusta. Näin 
ihmiskunnan joukkoälyä kanavoidaan erilaisiin 
tarkoituksiin. (Aitamurto, Tanja. 2012.)
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Joukkoistaminen on levinnyt lähes kaikille aloille ja siitä on esimerkkejä lähes 
loputtomiin. Tässä joitakin esimerkkejä:

 Kartoittaminen (esim. kevätseuranta, kraatterit Marsin pinnalla, kriisit)

 Tuote- ja palvelukehitys, innovaatioprosessit (mm. tuotekehitys, 
käyttäjätrendit, ratkaisujen ideointi käyttäjien ongelmiin esim. kilpailuin)

 Luovat alat ja kulttuurituotteet (esim. joukkoistettu käsikirjoitus ja muu 
sisällöntuotanto, joukkoistetut tuotannon tehtävät tapahtumissa, sisältöjen 
ideointi, designin joukkoistaminen, Teresa-viini)

 Journalismi (tiedonhankintaa, juttuaiheita) ja markkinointi joukkojen avulla

 Joukkorahoitus (crowdfunding)

 Joukkoistaminen demokraattisissa prosesseissa

 Yhteisön ja verkoston rakentamisen startti, vauhdittuminen tai ylläpito 
(parvesta yhteisöksi, jossa haasteena luovuuskyvyn ja liittymiskyvyn 
kaventuminen yhteisön pyrkiessä kohti yhdenmukaisuutta)

 Ajattelu, keskustelu jonkin teeman äärellä esim. netissä 
(yhteisömanageri huolehtii nettiyhteisön toimivuudesta; juttelee, auttaa ja 
ohjaa.)

 Mikrotyön joukkoistaminen, yritystoiminnan joukkoistaminen (Airbnb)

 Tiedon keruu ja tuottaminen yhdessä (esim. Wikipedia)

Mihin joukkoistamista voi 
hyödyntää?
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Esimerkkejä tuotannon 
joukkoistamisen kentältä
Free Will –ooppera
• Opera by You -projekti käynnistettiin vuonna 2010.
• Avoin internetyhteisö kirjoitti, sävelsi, lavasti, puvusti ja markkinoi 

oopperan. 
• Oopperan asiantuntijaryhmänä toimi heimoneuvosto, joka koostuu 

oopperan ammattilaisista.
• Yhteisössä oli noin 500 jäsentä ympäri maailmaa.

Mahdollisuuksien maisemia -tapahtuma
• Yli 400 osallistujaa Metropolian kampukselle 5.10.2022 kerännyt 

tapahtuma, joka käsitteli luovuuden merkitystä työelämässä
• Tapahtuman sisällön ideointi ja sisällöntuotanto joukkoistettiin muun 

muassa pitäen aiheeseen liittyviä työpajoja ja keskustelutilaisuuksia 
puoli vuotta ennen tapahtumaa

• Tekijäyhteisössä oli lopulta mukana lähes 100 ihmistä  tuottamassa 
työpajoja, puheenvuoroja, tekniikkaa ja sisältöideoita sekä 
markkinoinnin tukea tapahtumaan.

• Ammattituottajapari rakensi tapahtumalle raamit (mm. fyysiset puitteet, 
verkkosivut, markkinoinnin, luvat sekä innosti mukaan).

• https://mahdollisuuksienmaisemia.metropolia.fi/
Yhteismaa
• Sosiaalisiin innovaatioihin erikoistunut yhteisö- ja 

toimijakollektiivi, joka toteuttaa erilaisia projekteja, 
tapahtumia ja palveluja, hauskaa yhteisöllistä kulttuuria 
ja myös  yhteiskunnallisten haasteiden ratkontaa. 

• Karnevalisoituja tapahtumia, kuten Siivouspäivä, 
Illallinen taivaan alla.

• Yhteismaan toimijat huolehtivat tuotannon rakenteista 
(mm. nettisivut, viranomaiset, tiedottaminen, 
opastaminen, kannustaminen) > yhteisömanagerointia.

Hypecon
• Hyvinkään nuorisotoimen järjestämä anime- ja 

pelitapahtuma.
• Jaetaan suunnitelmallisesti eri kanavia pitkin erilaisia 

tehtäviä, joita vapaaehtoiset nuoret toteuttavat 
• Kokonaistuotanto keskittyy jonnekin organisaation ja 

toteuttavan joukon välille

Kaljakellunta
• Vuosittainen ilman virallista järjestäjää kollektiivisesti organisoituva avoin 

kesätapahtuma.
• Erilaisilla kelluntavälineillä kelluminen Vantaan- ja Keravanjoessa olutta litkien. 
• Julkinen kokoontuminen ja uiminen joessa on laillista – harmina sotku ja 

järjestyshäiriöt, joista kenelläkään ei ole tapahtumajärjestäjän vastuuta. 
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Kirkastettiin tapahtuman tavoite ja joukkoistamisen päämäärä: edistää 
Metropolian tekemää laajempaa kehittämistyötä luovuusosaamisen 
edistämiseksi tapahtuman avulla. Joukkoistetun tehtävän päämääränä oli 
etsiä sisältöideoita ja tekijöitä, auttaa ison kuvan viestinnässä sekä ymmärtää 
paremmin luovuusosaamisen tilaa. Joukkoistamista kannattaakin hyödyntää 
osana isompaa kehittämistyötä, sillä se edistää työtä myös varsinaisen 
joukkoistetun tapahtuman/tehtävän ulkopuolella. (esim. nuorisotyössä 
toteutetut tapahtumat tällaisia). 

Kirkastettiin tapahtuman teema: Rajattiin teemaa Luovuus työelämässä –
näkökulmaan. Sopivan löyhä, mutta silti selkeä rajaus auttaa 
joukkoistamisessa – tehtävä on osallistujille selkeämpi. 

Varmistettiin, että tapahtumalla on joukkoistavaa ja osallistuvaa työotetta 
osaava tuottaja. Tuottaja mahdollistaa joukkoistetun prosessin ja tehtävän 
onnistumisen. Työote vaatii tuottajalta ennen kaikkea kykyä asettua 
kuuntelijan asemaan sekä sietokykyä siihen, että ei voi vaikuttaa itse 
kaikkeen. Joukkoistetussa tapahtumassa ihmiset ovat aktiivisia tee-se-itse –
toimijoita ja heille pitää myös antaa siihen aito mahdollisuus. 

Aluksi: 3 T:tä kuntoon

https://mahdollisuuksienmaisemia.metropolia.fi

”TUOTTAJA ON TÄSSÄ 
PROSESSISSA MAHDOLLISTAJA 
ELI FASILITAATTORI!”
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Lisäksi tapahtumassa syntyi osallistujille tapahtuman jälkeiseen 
aikaan ituja luovuus-teeman kehittämisen äärellä: 
esim. uusia kontakteja ja mahdollisia asiakkaita, konkreettisia 
käyttöön otettavia vinkkejä arkeen, ideoita yhteistyöstä, 
ideoita oman työn kehittämisestä, opetussisältöjen ideaituja,
kokemusta työpajan vetämisestä jne.

Mitä asioita joukkoistamisen 
valinta työotteeksi mahdollisti ja 
edisti tässä tapahtumassa?

 Ihmiset innostuivat ja motivoituivat luovuus-teemasta, koska löysivät siihen 
keskusteluissa oman yhteyden, omasta tulokulmastaan. Tämä edisti myös 
sitoutumista. 

 Mahdollisti liittymisen luovuus-teeman pohdintaan omista lähtökohdista ja 
kiinnostuksenkohteista käsin.

 Mahdollisti moninaisuutta ja uusien tulokulmien yllättävääkin löytymistä 
luovuus-teemaan (tuottajina meillä oli ennakkoon rajallinen kuva)

 Edisti sekä tapahtuman markkinointia, että pidemmän kaaren 
luovuusosaamisen kehittämistyön pitkäjänteisempää viestintää, kun 
tapahtuman sisällöistä puhuttiin jo ennen tapahtumaa.  Sisällöntuottajien 
aktiivinen rooli tapahtuman teossa edisti heitä markkinoimaan tapahtumaa 
omille verkostoilleen.

 Edisti tapahtuman kiinnostavuutta ja siten osallistujamäärää, sillä sisältö oli 
luotu kohderyhmän tarpeista käsin. 

 Edisti tekijä- ja osaajaverkoston rakentumista luovuus-osaamisen äärellä (auttaa 
laajemmassa kehittämistyössä)

 Edisti monen eri toimijan omien projektien edistymistä, sillä mukana 
sisällöntuottajana oli mm. kaupunkien edustajia, yrittäjiä, hankkeita, 
opsikelijoita. Osallistuminen kannatti, myös pro bono. 
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Miten joukkoistettu tuotanto haastaa perinteistä tuotantoa?

 Tuotannon ennakoimattomuus

 Vuosittainen vaihtuvuus tekijöissä, sisällöissä

 Innostamisen on oltava jatkuvaa

 Tekijät (prosumerit) saattavat vakiintua yhteisöksi, jolloin osallisuuden näkökulma toteutuu, 
mutta joukkoistetun – useille avoimen ja ennakoimattoman tuotannon idea katoaa

 Pysyykö byrokratia perässä?

 Tuottajan ammattitaidon on suuntauduttava innostamiseen, osallistamiseen ja osallistuvaan 
työotteeseen

 Tuottajan on siedettävä keskeneräisyyttä
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Kiitos!
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