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Tämän tutkielman tavoitteena oli tarkastella joukkoistamista ja sen erilaisia il-
menemismuotoja. Tämän lisäksi esiteltiin joukkoistamisen hyödyntämiseen 
liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia sekä sitä vastaan esitettyä kritiikkiä. Tut-
kielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. 
 
Teknologinen ja viestinnällinen kehitys sekä yhteiskunnalliset ja asenteelliset 
muutokset ovat mahdollistaneet joukkoistamisen kehityksen.  Internetin käytön 
arkipäiväistymisen sekä erilaisten tuotantovälineiden halpenemisen seuraukse-
na entistä useammalle ihmiselle on tullut mahdollisuus osallistua luovaan tuo-
tantoon. Näin heidän tiedoistaan, taidoistaan ja kyvyistään on tullut kiinnosta-
via ja käyttökelpoisia voimavaroja monille organisaatioille. Joukkoistamisessa 
näitä yleisön resursseja pyritään saamaan hyötykäyttöön. 
 
Joukkoistamista voidaan hyödyntää monilla aloilla, ja siitä voidaan havaita 
joukkoälyn, joukkotuotannon, joukkoarvioinnin ja joukkorahoituksen ilmene-
mismuodot. Sen lisäksi tämän tutkielman pohjalta selvisi, että joukkoistamisen 
hyödyntäminen ei suinkaan ole yksinkertainen ja helppo prosessi, vaan sen yh-
teydessä tulee ottaa lukuisia asioita huomioon. Yksittäisten ihmisten ja heidän 
muodostamiensa yhteisöjen kunnioittaminen ja arvostus ovat avainasemassa 
joukkoistamisen menestyksekkäälle käytölle. Myös yleisön palkitsemiseen liit-
tyviin kysymyksiin on keskityttävä, sillä ilman sopivaa kannustinta yleisö me-
nettää mielenkiintonsa varsin nopeasti.   

Asiasanat: joukkoistaminen, joukkoäly, web 2.0, verkkoyhteisöt, hyödyntämi-
nen 
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Ollila, Harri Henrik Markus 
The Challenges and Opportunities of Crowdsourcing 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2012, 29 p. 
Information Systems Science 
Supervisor: Tyrväinen, Pasi 

Crowdsourcing and its various models were examined in this thesis. The chal-
lenges and opportunities that are involved in the use of crowdsourcing as well 
as some critique of this phenomenon are also discussed. This paper was made 
as a literature review. 
 
The development in technology and communication and the changes in the so-
ciety and in the attitudes of people have made crowdsourcing and its develop-
ment possible. As Internet has evolved into a part of everyday life and as the 
means of production have become more affordable, creative production has 
become achievable for many. People possess knowledge, skills, and compe-
tences that have become interesting and applicable resources for different or-
ganizations. Crowdsourcing is an approach to attempt to attain these resources 
possessed by the crowd. 
 
Crowdsourcing can be utilized in numerous fields and it can be distinguished 
into crowd wisdom, crowd production, crowd voting and crowfunding. Ac-
cording to this study utilizing crowdsourcing is not by any means an easy and 
simple process and many issues must be considered when crowdsourcing is 
implemented. Individual people and the communities they form must be re-
spected and valued in order to utilize crowdsourcing successfully. Rewarding 
must also be taken into consideration because without offering adequate incen-
tives crowd loses its interest quickly. 

Keywords: crowdsourcing, the wisdom of crowds, web 2.0, communities, utili-
zation 
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1 JOHDANTO 

Teknologinen ja viestinnällinen kehitys sekä Internetin yleistyminen ovat mah-
dollistaneet monenlaisia uusia ilmiöitä, joista on tullut merkittävä osa 21. vuosi-
sadalla elävien ihmisten elämää. Tänä päivänä yli kaksi miljardia ihmistä käyt-
tää Internetiä ollen toistensa kanssa vuorovaikutuksessa uusia teknologioita 
hyödyntäen (Internet World Stats, 2011b). Yksi Internetin uusista ilmiöistä on 
joukkoistaminen. 

Jeff Howe esitteli joukkoistamisen (crowdsourcing) käsitteen Wired-lehteen 
kirjoittamassaan artikkelissa vuonna 2006. Artikkelinsa tueksi kirjoittamassaan 
blogimerkinnässä (2006a) Howe antaa seuraavan (kirjoittajan suomentaman) 
määritelmän joukkoistamiselle:  

Yksinkertaisesti määriteltynä joukkoistaminen kuvaa sitä, kun yritys tai instituutio 
ottaa aiemmin työntekijöiden tekemän tehtävän ja ulkoistaa sen määrittelemättömäl-
le (ja yleensä suurelle) ihmisten muodostamalle verkostolle avoimen kutsun muo-
dossa.  

Joukkoistamisen hyödyntäjät haluavat hyötyä yleisön tiedoista ja taidoista vaik-
kapa oman tuotteensa kehittelyssä. Näin ollen Hintikka (2008, s. 35) määrittelee 
joukkoistamisen siten, että ”Crowdsourcing tarkoittaa hieman samaa kuin ny-
kyään vakiintunut ulkoistaminen (outsourcing), mutta toimintoja ulkoistetaan 
avoimesti internetissä, periaatteessa kenen tahansa hoidettavaksi.” 

Ulkoistaminen (outsourcing) tapahtuu Gilleyn ja Rasheedin (2000, s. 764–
765) mukaan kahdella tavalla. Ensinnäkin se voidaan nähdä korvaamisena (sub-
stitution), jossa jokin hyödyke ostetaan ulkopuolisilta tuottajilta sen sijaan, että 
sen tuottamista jatkettaisiin itse. Toisaalta ulkoistamisella voidaan tarkoittaa 
pidättäytymistä (abstention), jolloin ostetaan ulkopuolisilta organisaatioilta sel-
laisia tuotteita tai palveluita, joita ei aiemmin ole edes tuotettu itse. Täten Gilley 
ja Rasheed (2000, s. 765) eivät pidä ulkoistamisena sitä, mikäli jotakin tuotetta 
tai palvelua ei pystytä syystä tai toisesta valmistamaan itse, jolloin se ostetaan 
ulkopuoliselta tuottajalta. Howen (2008, s. 17) mukaan joukkoistaminen nopeut-
taa ulkoistamisessa havaittava työvoiman globaalistumista.  
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Yleisöä (crowd) voidaan Howen (2008, s. 99–100) mukaan kuvata joukkois-
tamisesta puhuttaessa myös termillä Miljardi (the Billion). Howe (2008, s. 99) 
perustelee ”Miljardia” sillä, että maailmassa miljardi ihmistä on tietokoneiden 
avulla yhteydessä Internetiin, mikä tekee heistä potentiaalisia osallistujia jouk-
koistamista hyödyntäviin projekteihin. Howen (2008, s. 99–100) mukaan nämä 
ihmiset muodostavat toistensa kanssa osittain päällekkäisiä yhteisöjä, jotka ovat 
perustavanlaatuisia organisoivia voimia joukkoistamiselle. Suomenkielisessä 
joukkoistamista käsitelevässä kirjallisuudessa yleisöstä on käytetty myös nimi-
tystä joukko, mutta tässä tutkielmassa suosittava sana on siis yleisö. 

Vaikka joukkoistaminen on terminä vielä sangen nuori, sen merkittävyys 
ilmiönä on kuitenkin huomattava. Tämän vuoksi sen hyödyntämisestä kiinnos-
tuneiden on hyödyllistä tietää sen historiasta ja taustasta sekä siitä, mitä kaik-
kea sitä hyödynnettäessä kannattaa ottaa huomioon. Joukkoistamiseen liittyy 
merkittäviä haasteita ja mahdollisuuksia, ja niiden tunnistaminen on joukkois-
tamisen menestyksekkään hyväksikäytön kannalta tärkeää.  

Tämän tutkielman tavoitteena on esitellä joukkoistamista, siihen liittyvää 
termistöä ja joukkoistamisen hyödyntämistä sekä siihen liittyviä haasteita ja 
mahdollisuuksia. Tutkielman tarkoituksena on vastata seuraaviin kysymyksiin: 

• Missä muodoissa joukkoistamista ilmenee? 
• Mitä haasteita ja mahdollisuuksia joukkoistamiseen ja sen hyödyntämi-

seen liittyy? 

Lähdeaineistoa tutkielman tekemiseen oli saatavilla runsaasti Internetistä. 
Tutkielmassa käytetty aineisto hankittiin pääosin sähköisistä tietokannoista, 
joista tärkeimpinä voidaan mainita ACM Digital Library, IEEE Xplore Digital 
Library ja ProQuest Telecommunications (ProQuest). Tietokannoissa tehdyissä 
hauissa käytettiin aihetta hyvin kuvaavia englanninkielisiä hakusanoja kuten 
esimerkiksi ”crowdsourcing”, ”the wisdom of crowds” ja ”crowdsourcing com-
munities”. Hakutuloksista valittiin ennen kaikkea viitatuimpia lähteitä, ja niistä 
etsittiin lisälähteet. Myös hakutulosten tuoreus otettiin huomioon, ja lähteitä 
valittaessa pyrittiin keskittymään mahdollisimman tuoreisiin tutkimustuloksiin. 
Myös Bäckin (2011) tietojärjestelmätieteen pro gradu –tutkielmasta saatiin pal-
jon mielenkiintoisia lähteitä. 

Koska Jeff Howen (2008) kirja Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd is 
Driving the Future of Business on yksi aihetta käsittelevien teosten viitatuimmista 
lähteistä, kyseiseen teokseen ja sen lähteisiin tutustuttiin erityisellä tarkkuudel-
la. Myös James Surowieckin (2004) teosta The Wisdom of Crowds voidaan pitää 
yhtenä merkittävimmistä lähteistä, sillä Surowieckin määritelmään joukkoälys-
tä tai kollektiivisesta älykkyydestä viitataan usein myös joukkoistamista käsitte-
levässä kirjallisuudessa.  

Tutkielma on jaettu viiteen lukuun, ja niissä esiintyvät englanninkielisistä 
alkuperäisteksteistä tehdyt lainaukset ovat tutkielman kirjoittajan suomentamia. 
Luvussa 2 tutustutaan joukkoistamiseen ja sen mahdollistaneen kehityksen 
taustatekijöihin ja joukkoistamisen muotoihin. Joukkoistamisen mahdollistanut-
ta kehitystä ja sen taustoja tarkastellaan teknologisen ja viestinnällisen kehityk-
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sen sekä yhteiskunnallisten muutosten näkökulmasta. Luvussa 3 käydään läpi 
joukkoistamisen hyödyntämiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia sekä 
esitetään joukkoistamisen hyödyntämistä koskevaa kritiikkiä. Niiden lisäksi 
esitellään muutamia Internetissä olevia palveluita, joiden toiminnan taustalla 
olevalla joukkoistamisella on suuri merkitys, ja jotka ovat muotoilleet sitä mitä 
joukkoistamisella tänä päivän tarkoitetaan. Luvussa 4 kootaan kirjallisuuskat-
sauksesta saadut tulokset sekä sanallisesti että taulukkoon koottuna. Samassa 
yhteydessä esitetään tulosten pohjalta tehty yhteenveto, johtopäätökset ja mah-
dollisia jatkotutkimusaiheita. 
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2 JOUKKOISTAMINEN 

Tässä luvussa tutustutaan joukkoistamisen mahdollistaneen kehityksen tausta-
tekijöihin ja joukkoistamisen erilaisiin ilmenemismuotoihin. Luvun tarkoituk-
sena on esitellä tiivistetysti joukkoistamista, sen taustoja ja ilmenemistä Interne-
tissä.  

2.1 Joukkoistamisen mahdollistanut kehitys 

Joukkoistamisen mahdollistanutta kehitystä tarkastellaan seuraavaksi lyhyesti 
teknologisen ja viestinnällisen kehityksen sekä yhteiskunnallisten muutosten 
näkökulmasta. Edellä mainittuihin tekijöihin tutustumalla pyritään selittämään 
joukkoistamisen nykyistä kontekstia ja toimintaympäristöä. Kehitystä tarkastel-
laan lähinnä parin viime vuosikymmenen ajanjaksolla.  

Internetin käyttäjämäärän kasvu on mahdollistanut maantieteellisestä si-
jainnista riippumattoman ihmisten ja tietokoneiden välisen kommunikaation 
tavalla, jota ei vielä muutama vuosikymmen sitten osattu edes kuvitella. Nyky-
ään noin kolmannes maailman väestöstä eli yli kaksi miljardia ihmistä käyttää 
Internetiä (Internet World Stats, 2011a) ja esimerkiksi Suomessa 89 prosenttia 
väestöstä lasketaan Internetin käyttäjiksi (Suomen virallinen tilasto, 2011).  

Internetin käytön yleistyessä 2000-luvulle tultaessa käyttäjälähtöisen sisäl-
löntuotannon merkitys alkoi kasvaa, ja Myspacen, Wikipedian, Facebookin ja 
Youtuben kaltaisten palveluiden ilmestyminen Internetiin edusti uuden Web 
2.0 –aikakauden syntymistä (Doan ym., 2011). Web 2.0 – ympäristössä käyttäjät 
eivät pelkästään kuluta dataa, vaan he myös luovat sitä muiden käytettäväksi ja 
muokattavaksi käyttäen lukuisia erilaisia lähteitä (O’Reilly, 2005b). O’Reillyn 
(2005b) määritelmän mukaan Web 2.0 on verkkoalusta, joka ulottuu kaikkiin 
siihen kytkettyihin laitteisiin. Mitä enemmän palvelulla on käyttäjiä, sitä pa-
remmaksi se myös muuttuu (O’Reilly, 2005b).  

Kleemann ym. (2008, s. 6) ovat tiivistäneet Web 2.0 –termin määritelmän 
siten, että Web 2.0 tarkoittaa ”uusia Internetissä olevia sovelluksia, jotka tekevät 
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kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen helpommaksi hallita”. Kaksisuuntainen 
vuorovaikutus mahdollistaa myös joukkoistamisen olemassaolon, ja ilman Web 
2.0 –ilmiön syntymistä joukkoistaminen ei olisi muodostunut sellaiseksi kuin se 
nykypäivänä ymmärretään (Kleeman ym., 2008, s. 23). Myös Brabham (2008, s. 
87) antaa tukensa tälle väitteelle toteamalla, että ”joukkoistaminen mahdollis-
tuu vain webin teknologian kautta, joka on käyttäjien vuorovaikutuksen mah-
dollistava käytäntö, eikä pelkästään viestien ja ihmisten välikappale”. 

Yhteiskunnallisten ja asenteelliset muutosten näkökulmasta kuluttajan 
roolin kehittymisellä on suuri merkitys. Perinteisen kahtiajaon mukaan tuotan-
to ja kuluttaminen ovat olleet kaksi erillistä kokonaisuutta, ja tässä luokittelussa 
kuluttajan rooli on ollut passiivinen (Kleemann ym., 2008, s. 6). Kleemannin ym. 
(2008, s. 6) mukaan tämä kahtiajako on kuitenkin alkanut hämärtyä erityisesti 
Internetin yleistymisen myötä 1990-luvulta lähtien, ja kuluttajien rooli passiivi-
sina yhtiöiden tuottamien hyödykkeiden käyttäjinä on muuttunut entistä aktii-
visempaan suuntaan. Howen (2008, s. 71) mukaan tuottajien ja kuluttajien väli-
nen ero on nykypäivänä hämärtynyt, ja siihen on syynä sisällöntuottamisessa 
käytettävien työkalujen, kuten esimerkiksi videokameroiden ja editointiohjel-
mien hintojen lasku sekä niiden muuttuminen helpommiksi käyttää (Howe, 
2008, s. 76–77). Lisäksi sisällön levittämisestä on tullut maksutonta (Howe, 2008, 
s. 71) ja Internetin välityksellä se tapahtuu nopeasti ja vaivattomasti. Näin ollen 
käyttäjistä on tullut merkittäviä sisällöntuottajia.   

2.2 Joukkoistamisen erilaiset ilmenemismuodot 

Joukkoistaminen voidaan jakaa usealla tavalla erilaisiin muotoihin, ja muotojen 
määrittelyissä ja nimityksissä on eri lähteiden välillä merkittäviäkin näke-
myseroja. Se minkälaisiin ja minkä laajuisiin kokonaisuuksiin joukkoistaminen 
halutaan jakaa, riippuu hyvin paljon kirjoittajasta. Seuraavaksi käydään läpi 
muutamia erilaisia näkemyksiä. 

Hintikka (2008, s. 35) on jakanut joukkoistamisen lähtökohtaisesti kolmeen 
päämuotoon, jotka ovat markkinapaikka ongelmille ja ratkaisuille, toistuvais-
työn tarjonta ja joukkohankkeet. Hintikan (2008, s. 36) mukaan kyseisten toi-
mintamallien sulautuessa toisiinsa syntyy uusia malleja, jotka ovat ongelman-
tarjonta, ratkaisunetsintä, ratkaisuntarjonta, yksittäiset työsuoritteet ja yhteen-
liittymät.  

Ongelmantarjonnassa organisaatio esittää ongelmansa yleisölle, ja periaat-
teessa kuka tahansa voi esittää siihen ratkaisua (Hintikka, 2008, s. 36). Esimerk-
ki ongelmantarjontaa hyödyntävästä palvelusta on InnoCentive, joka on ”sa-
dantuhannen keksijän ja tutkijan aivomarkkina” (Hintikka, 2008, s. 36). Ratkai-
sunetsinnässä tilanne on Hintikan (2008, s. 37) mukaan päinvastainen, koska 
silloin organisaatio asettaa vaikkapa ylijääneitä patentteja (kuten yet2.com-
palvelun tapauksessa) muiden organisaatioiden ostettaviksi. Ratkaisuntarjon-
nassa taas ihmisille annetaan mahdollisuus ostaa jo valmiita ratkaisuja omaan 
käyttöönsä, kuten esimerkiksi valokuvia kauppaavassa iStockphoto-palvelussa 
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(Hintikka, 2008, s. 36). Yksittäisten työsuoritusten tarkoituksena on esimerkiksi 
Amazon Mechanincal Turk –palvelun kautta löytää mahdollisimman edullinen 
ratkaisu ongelmiin, joiden suorittaminen ei ole monimutkaista eikä vie paljon 
aikaa (Hintikka, 2008, s. 39). Viimeinen Hintikan (2008, s. 36) esittämä malli on 
yhteenliittymä eli joukkohanke, jossa tarkoituksena on kerätä ihmisiä rahoitta-
maan esimerkiksi bändejä ostamalla niistä osuuksia. Näin toimitaan Sellaband-
palvelussa.  

Hintikka (2008, s. 45) viittaa myös Mediatoimisto Dagmarin DigiTalikko-
blogiin, jossa Salmenkivi (2007) esittää joukkoistamiselle kuusiportaista luoki-
tusta. Salmenkiven (2007) esittämät joukkoistamisen muodot ovat kuluttajain-
novaatio, -tuotanto, -kontrolli, -arviointi, -rahoitus ja -logistiikka. Kyseiseen ja-
otteluun palataan myöhemmin tässä luvussa yksittäisten muotojen esittelyn 
yhteydessä. 

Brabhamin (2010a) mukaan joukkoistaminen voidaan jakaa neljään eri-
tyyppisten ongelmien ratkaisemisen kategoriaan, jotka ovat tiedon hankkimisen ja 
käsittelyn lähestymistapa (The Knowledge Discovery and Management Ap-
proach), hajaannutetun etsinnän lähestymistapa (The Broadcast Search Approach), 
vertaistarkastetun luovan tuotannon lähestymistapa (The Peer-Vetted Creative Pro-
duction Approach) ja työtehtävien jakaminen hajaantuneelle inhimilliselle älykkyy-
delle (Distributed Human Intelligence Tasking). Kategorioiden suomennokset 
ovat kirjoittajan tekemiä käännöksiä, ja tähän luokitteluun palataan tarkemmin 
kohdasta 2.2.1 alkaen.  

Howe (2008, s. 280–281) puolestaan jakaa joukkoistamisen neljään pää-
muotoon, jotka ovat kollektiivinen älykkyys eli joukkoäly (collective intelligence, 
crowd wisdom), joukkotuotanto (crowd creation), joukkoarviointi (crowd voting) 
ja joukkorahoitus (crowdfunding). Howen (2008) esittämään jaotteluun viitataan 
usein joukkoistamista käsittelevässä kirjallisuudessa, jonka vuoksi tässä tut-
kielmassa tehtävä ilmenemismuotojen esittely perustuu kyseiseen jaotteluun. 
Muotojen esittelyssä pyritään ottamaan huomioon myös Salmenkiven (2007) ja 
Brabhamin (2010a) esittämät jaottelutavat vaikka niiden sisällöissä onkin ha-
vaittavissa laajuuseroja. Eri lähteissä esitetyt joukkoistamisen muodot menevät 
usein hieman päällekkäin erilaisista tulkintatavoista johtuen, joten kyseisten 
luokittelujen hahmottelu on kirjoittajan omaa parhaaksi näkemäänsä tulkintaa. 
Lisäksi kannattaa ottaa huomioon se, että menestyvät joukkoistamista hyödyn-
tävät palvelut käyttävät usein useampia elleivät jopa kaikkia lähestymistapoja 
yhdessä eräänlaisina muotojen yhdistelminä, ja hienosäätävät muotoja omien 
tarpeidensa mukaan (Howe, 2008, s. 281–282). 

2.2.1 Joukkoäly 

Joukkoäly tai toiselta nimeltä kollektiivinen älykkyys vastaa kysymykseen mitä 
yleisö tietää. Se on joukkoistamisen keskeisiä periaatteita, sillä ryhmillä on Ho-
wen (2008, s. 280) mukaan hallussaan enemmän tietoa kuin yksilöillä. Jokaisella 
yksilöllä on Howen (2008, s. 134) mukaan jotain tietämystä tai joitain kykyjä, 
joita joku muu yksilö voi pitää arvokkaana.  
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Kollektiivista älykkyyttä käytetään Howen (2008, s. 133) mukaan silloin, 
kun ihmisten tietämystä yritetään hyödyntää ongelmanratkaisussa, tulevaisuu-
den tulosten ennustamisessa ja yrityksen strategian ohjailemisessa. Kollektiivis-
ta älykkyyttä hyödyntävät joukkoistamisen lajit ilmenevät Howen (2008, s. 133–
134) mukaan lähtökohtaisesti kolmella tavalla, jotka ovat ennustamisen tai in-
formaation markkinat (joilla sijoittajat ostavat johonkin odotettuun tulokseen 
sidottuja futuureja aivan kuten osakemarkkinoilla), ongelmanratkaisu eli 
crowdcasting (jossa jokin ongelma esitetään suurelle ennalta määrittelemättö-
mälle yleisölle ratkaistavaksi) sekä niin sanottu idea jam (jossa osallistujat esit-
tävät kaikenlaisia ideoitaan yksittäiseen ongelmaan vastaamisen asemesta).  

Brabhamin (2010b, s. 1125) mukaan yleisön vahvuus on sen yksilöiden eri-
laiset ajatukset, jotka muodostavat erilaisia yhdistelmiä tai kokonaisuuksia. Su-
rowiecki (2004, s. xiii) väittää, ettei yleisön tarvitse koostua enimmäkseen älyk-
käistä ihmisistä ollakseen älykäs yleisö. Tutkielman tekijän suomentaman Su-
rowieckin (2004, s. xiii-xiv) väitteen mukaan:  

[O]ikeiden olosuhteiden vallitessa yleisöt ovat huomattavan älykkäitä, jolloin yleisö 
on usein älykkäämpi kuin sen älykkäimmät yksilöt. Poikkeuksellisen älykkäiden ih-
misten ei tarvitse olla dominoivia yleisöissä. Vaikka suurin osa yleisön ihmisistä ei 
olisikaan erityisen hyvin asioihin perehtyneitä, yleisö voi silti päätyä kollektiivisesti 
älykkääseen ratkaisuun. 

Älykästä yleisöä kuvaa neljä ehtoa, jotka ovat mielipiteiden moninaisuus, itse-
näisyys, yleisön hajautuneisuus ja ajatusten yhdistäminen (Surowiecki, 2004, s. 
10).  

Salmenkiven (2007) esittämistä joukkoistamisen muodoista joukkoälyn 
käsitteeseen sopii kuluttajainnovaatio. Kuluttajainnovaatiossa tietoa kerätään 
Salmenkiven (2007) mukaan yleisöltä, joten Salmenkivi (2007) tiivistä kulutta-
jainnovaation sanaparilla ”yleisö tietää”. Kuluttajainnovaatiota hyödynnetään 
Salmenkiven (2007) mukaan esimerkiksi InnoCentive-palvelussa. 

Brabhamin (2010a) tekemästä jaottelusta hajaannutetun etsinnän lähesty-
mistavan voidaan katsoa vastaavan joukkoälyn käsitettä. Brabhamin (2010a) 
mukaan hajautetun etsinnän lähestymistapa on hyödyllinen kun joko yksittäis-
tä tai useampaa asiantuntijaa tarvitaan oikean vastauksen löytämiseksi. Tällöin 
ongelma esitetään esimerkiksi InnoCentiven kaltaiselle asiantuntijaverkostolle, 
ja oikean vastauksen löytäminen muistuttaa ”neulan löytämistä heinäkasasta” 
(Brabham, 2010a). Tämän lisäksi myös työtehtävien jakaminen hajaantuneelle 
inhimilliselle älykkyydelle (Brabham, 2010a) on syytä esitellä tässä kohdassa. 
Kyseistä lähestymistapaa käytetään Brabhamin (2010a) mukaan silloin, kun In-
ternetissä olevien yhteisöjen sisältämää inhimillistä älykkyyttä tarvitaan käsitte-
lemään suuria määriä dataa, eivätkä tietokoneet pysty suorittamaan kyseistä 
tehtävää. Brabhamin (2010a) mukaan esimerkiksi Amazon Mechanical Turk -
palvelussa hyödynnetään käyttäjäyhteisön inhimillistä älykkyyttä tehtävissä, 
joiden suorittaminen tietokoneita hyödyntäen ei ole mielekästä. 
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2.2.2 Joukkotuotanto 

Yleisöllä on Howen (2008, s. 281) mukaan käytössään merkittävän paljon luo-
vaa energiaa, ja joukkotuotannossa hyödynnetään sitä mitä yleisö luo. Joukko-
tuotannossa yleisön luova energia otetaan hyötykäyttöön. Joukkoälyyn verrat-
tuna joukkotuotanto perustuu enemmän ihmisten ja heidän muodostamien yh-
teisöjen väliselle kanssakäymiselle. Howe (2008, s. 180) toteaa, että joukkoista-
misen luovalla osa-alueella yhteisöt muodostuvat yleensä alaansa ja ennen 
kaikkea yhteisöään arvostavista ihmisistä. 

Koska joukkoistamisessa kannustimet ovat yleensä pieniä tai jopa olemat-
tomia, sosiaaliset ympäristöt ja yhteisöt muodostavat ihmisille kontekstin jossa 
luovalla työllä itsessään on mielekäs tarkoitus (Howe, 2008, s. 180–181). Howen 
(2008, s. 181) mukaan yhteisöjen rooli nimenomaan joukkotuotannossa on mo-
nella tasolla merkittävä, sillä arvostuksen ja statuksen parantaminen ovat mer-
kittävässä roolissa yhteisöissä. Parantamalla työnsä laatua ja pyrkiessään yhtei-
sön lahjakkaimpien yksilöiden tasolle, käyttäjät nostavat yhteisön tuottaman 
työn kokonaislaatua (Howe, 2008, s. 181). 

Salmenkiven (2007) esittämä kuluttajatuotanto eli ”yleisö tekee” on jouk-
kotuotantoa vastaava joukkoistamisen muoto. Kuluttajatuotannossa yleisö osal-
listetaan ”esimerkiksi mainosten tai tuotteiden suunnitteluun ja tuotantoon” 
(Salmenkivi, 2007). Salmenkiven (2007) mukaan muiden muassa iStockphoto ja 
Threadless-palvelut edustavat kuluttajatuotantoa. Kyseisiin palveluihin tutus-
tutaan tarkemmin luvussa 3. 

Brabhamin (2010a) jaottelussa vertaistarkastetun luovan tuotannon lähes-
tymistavan voidaan nähdä vastaavan sekä joukkotuotannon että joukkoarvi-
oinnin käsitettä. Tätä lähestymistapaa käytetään Brabhamin (2010a) mukaan 
silloin, kun ”oikea” vastaus riippuu kuluttajien ja käyttäjien mieltymyksistä, 
kuten Threadlessin tapauksessa.  

2.2.3 Joukkoarviointi 

Kun yleisö valjastetaan organisoimaan valtavia määriä esimerkiksi yleisön tuot-
tamaa informaatiota, puhutaan Howen (2008, s. 281) mukaan joukkoarvioinnis-
ta eli siitä mitä yleisö ajattelee. Yhteisön jäsenet ovat taitavia suodattamaan hy-
vät ideat ja tuotokset huonoista ja keskinkertaisista ideoista (Howe, 2008, s. 181). 
Howe (2008, s. 224) kuvaa yleisön roolia joukkoistamisessa täten eräänlaisena 
suodattimena, joka on keskeinen elementti esimerkiksi monissa joukkoistamista 
hyödyntävissä palveluissa kuten Threadlessissä. Joukkoarviointia tehdään Ho-
wen (2008, s. 226) mukaan esimerkiksi folksonomian avulla, jossa ihmiset luo-
kittelevat ja organisoivat Internetissä olevaa informaatiota erilaisin avainsanoin 
tai niin sanotuin tagein luoden metadataa.  

Internetissä olevan informaation määrä on tätä nykyä valtaisa, ja oleelli-
simpien tiedonmurusten löytäminen kaiken sen seasta voi olla vaikeaa. Infor-
maation määrästä puhuessaan Howe (2008, s. 226–227) viittaa niin sanottuun 
Sturgeonin lakiin ja 1:10:89–sääntöön. Sturgeonin lailla tarkoitetaan Howen 
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(2008, s. 226) mukaan sitä, että yhdeksänkymmentä prosenttia kaikesta (mutta 
erityisesti käyttäjälähtöisestä sisällöntuotannosta) on ”roskaa”. Howen (2008, s. 
227) mukaan 1:10:89–säännöllä taas tarkoitetaan sitä, että ”jokaisessa sadan ih-
misen yleisössä millä tahansa Internet-sivulla yksi ihminen todellakin tuottaa 
jotakin, kymmenen arvioi sitä, ja loput 89 vain kuluttavat kyseistä luomusta”. 
Joukkoarvioinnissa puhutaan siis niistä kymmenestä ihmisestä sadan ihmisen 
yleisössä, jotka arvioivat mikä osa käyttäjien tuottamasta sisällöstä ei ole ”ros-
kaa”.  

Salmenkiven (2007) esittämistä joukkoistamisen muodoista joukkoarvioin-
tia vastaavat kuluttajakontrolli eli ”yleisö päättää”, kuluttaja-arviointi eli ”ylei-
sö kertoo” ja omalla tavallaan myös kuluttajalogistiikka eli ”yleisö jakelee”. Ku-
luttajakontrollissa yleisö otetaan mukaan tuotteen ominaisuuksista päätettäessä; 
kuluttaja-arvioinnissa yleisö kertoo mielipiteensä tuotteista, tekee arvioita pal-
veluista ja äänestää erilaisista asioista; ja kuluttajalogistiikassa yleisö jakaa digi-
taalista sisältöä (Salmenkivi, 2007). 

Tiedon hankkimisen ja käsittelyn lähestymistavan (Brabham, 2010a) voi-
daan katsoa olevan yhteydessä joukkoarvioinnin kanssa. Tätä lähestymistapaa 
käytetään Brabhamin (2010a) mukaan silloin, kun erilaisissa sähköisissä ja ei-
sähköisissä verkostoissa oleva tieto halutaan löytää ja koota johdonmukaisesti 
yhteen paikkaan. Periaatteessa se siis toimii samalla tavalla kuten erilaiset wikit, 
mutta sillä erotuksella että joukkoistamista hyödyntävä organisaatio ohjaa pro-
sessia vaatien tarkalleen mitä täytyy löytyä ja minne se pitää sijoittaa (Brabham, 
2010a).  

2.2.4 Joukkorahoitus 

Joukkorahoituksella (mitä yleisö rahoittaa) tarkoitetaan sitä, kun pankit ja muut 
perinteiset rahoituslaitokset ja -lähteet korvataan suurilla ihmisryhmillä rahoi-
tuksen hankkimiseksi (Howe, 2008, s. 281). Vaikka joukkorahoituksessa ei Ho-
wen (2008, s. 247) mukaan tarvitakaan muissa joukkoistamisen muodoissa 
oleellista ihmisten tietämystä, luovaa energiaa ja päätöksentekokykyä, joukko-
rahoituksella on silti paljon yhteistä muiden joukkoistamisen muotojen kanssa. 
Joukkorahoituksessa muutetaan olemassa olevia hierarkioita yhdistämällä ra-
haa tarvitsevia ihmisiä ja rahaa lainaamaan kykeneviä ihmisiä (Howe, 2008, s. 
247).  

Niin sanottujen mikrolainojen käsitteen katsotaan syntyneen vuonna 1976, 
kun sittemmin Nobel-palkittu Muhammad Yunus alkoi myöntää pieniä lainoja 
köyhille ihmisille, joilla ei olisi ollut mahdollista saada lainarahaa mistään 
muualta (Howe, 2008, s. 248). Vuonna 1983 Yunus perusti luottamukseen ja so-
lidaarisuuteen perustuvan Grameen Bankin myöntämään mikrolainoja, ja ny-
kyisin pankilla on yli kahdeksan miljoonaa lainaajaa pelkästään Bangladeshissa, 
ja lainoista peräti yli 97 prosenttia maksetaan takaisin (Grameen Bank, 2012). 
Joukkorahoitus ei ole ilmiönä siis kovinkaan uusi, mutta Internetin levinneisyys 
on nopeuttanut ja yksinkertaistanut suurten ja potentiaalisten rahoittajaryhmi-
en löytämistä (Howe, 2008, s. 253). 
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Vähävaraisille ihmisille tarjottavien lainojen lisäksi joukkorahoitusta hyö-
dynnetään Howen (2008, s. 253) mukaan esimerkiksi poliitikkojen tehdessä va-
rainkeruutta kampanjoitaan varten, ja kun rahoitetaan erilaisia kulttuurintuo-
tantoon liittyviä projekteja. Joukkorahoitus on erinomainen tapa artisteille vai-
kuttaa suoraan taiteensa kuluttajiin, sillä esimerkiksi musiikin tuottamista ra-
hoittaneet ihmiset ovat todennäköisesti myös kyseisen musiikin kuluttajia 
(Howe, 2008, s. 254).  

Salmenkiven (2007) jaottelun kuluttajarahoitus eli ”yleisö rahoittaa” vas-
taa joukkorahoitusta. Kuluttajarahoituksessa yleisö voi jakaa Salmenkiven (2007) 
mukaan rahaa toisilleen tai osallistua erilaisten projektien rahoitukseen. Esi-
merkkejä kyseisistä palveluista ovat mikrolainoja välittävä Kiva sekä osuuksia 
bändeistä myyvä Sellaband (Salmenkivi, 2007). 

Taulukossa 1 esitetään joukkoistamisen erilaisten muotojen suhde toisiin-
sa. Taulukkoa tutkiessa on syytä ottaa huomioon, että eri kirjoittajien tekemät 
jaottelut eroavat toisistaan ja limittyvät samalla toistensa kanssa muodostaen 
uusia yhdistelmiä.  

 
TAULUKKO 1 Joukkoistamisen muotojen jaottelu 

Howe (2008) Brabham (2010a) Salmenkivi (2007) 

Joukkoäly eli mitä yleisö 
tietää 

Hajaannutetun etsinnän 
lähestymistapa, työtehtä-
vien jakaminen hajaantu-
neelle inhimilliselle älyk-
kyydelle 

Kuluttajainnovaatio 

Joukkotuotanto eli mitä 
yleisö luo 

Vertaistarkastetun luovan 
tuotannon lähestymistapa 

Kuluttajatuotanto 

Joukkoarviointi eli mitä 
yleisö ajattelee 

Tiedon hankkimisen ja 
käsittelyn lähestymistapa 

Kuluttajakontrolli, kulut-
taja-arviointi, kuluttajalo-
gistiikka 

Joukkorahoitus eli mitä 
yleisö rahoittaa 

 Kuluttajarahoitus 
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3 JOUKKOISTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN 

Tässä luvussa keskitytään joukkoistamisen hyödyntämiseen liittyvien haastei-
den ja mahdollisuuksien ymmärtämiseen, jonka lisäksi käydään läpi joukkois-
tamista kohtaan esitettyä kritiikkiä. Edellä mainittuja näkökulmia havainnollis-
tetaan esimerkein, joissa tutustaan erilaisiin joukkoistamista hyödyntäviin pal-
veluihin Internetissä. Luvun tarkoituksena on esittää joukkoistamisen hyödyn-
tämisestä kiinnostuneille tietoa niistä kysymyksistä, joita ilmiötä hyödynnettä-
essä kannattaa ottaa huomioon. 

Ensiksi kuitenkin kerrataan yksinkertaistetusti joukkoistamisen hyödyn-
tämistä (Kuvio 1). Kuvion alapuolella on kuvattuna yleisö, joka tarjoaa ratkai-
suehdotuksensa avoimen kutsun muodossa ongelmansa esittäneelle taholle. 
Ratkaisuehdotuksista valitaan paras, mutta kuvion yksinkertaistamisen ja ha-
vainnollistamisen helpottamiseksi parhaimman ratkaisuehdotuksen valintaa ei 
ole erikseen kuvattu tässä kuviossa. 

 
KUVIO 1 Joukkoistamisen hyödyntäminen 
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3.1 Joukkoistamista hyödyntäviä palveluja Internetissä 

Joukkoistamista hyödyntävien palvelujen antamien esimerkkien avulla tullaan 
havainnollistamaan myöhemmin tässä luvussa esiin tulevia asioita. Sen vuoksi 
seuraavaksi kuvaillaan lyhyesti neljää palvelua, jotka ovat onnistuneet jouk-
koistamisen hyödyntämisessä. Nämä palvelut ovat Threadless, Digitalkoot, iS-
tockphoto ja Kiva, ja esittelyt perustuvat pääosin palvelujen omien Internet-
sivujen sisältöön. Digitalkoot toimii esimerkkinä suomalaisesta joukkoistamista 
hyödyntävästä palvelusta, ja Threadless-, iStockphoto- ja Kiva-palveluiden esit-
telyn yhteydessä otetaan huomioon myös Howen (2008) ja Brabhamin (2010b) 
näkemykset.   

3.1.1 Threadless 

Threadless on Jake Nickellin ja Jacob DeHartin vuonna 2000 perustama yritys, 
joka valmistaa muun muassa t-paitoja ja laukkuja, joiden suunnittelusta vastaa 
maailmanlaajuinen, yli miljoonasta käyttäjästä koostuva yhteisö (Threadless, 
2012). Threadlessin (2012) esittämä jatkuva avoin kutsu kehottaa käyttäjiä 
suunnittelemaan ja lähettämään omia ehdotuksiaan esimerkiksi t-paitojen kuvi-
tuksista, jonka jälkeen Threadlessin yhteisö arvioi ehdotukset ja näin valitsee 
niistä parhaimmat. Sen jälkeen Threadless painaa paidat ja asettaa ne myyntiin 
verkkokaupassaan. Threadlessin käyttäjäyhteisö on aktiivinen, ja Brabhamin 
(2010b, s. 1139) mukaan Threadlessin käyttäjien tuntema kiintymys tai jopa riip-
puvuus yhteisöön on yksi suurimmista motiiveista osallistua ja olla mukana 
toiminnassa. Threadlessin toiminnan kannalta ilmeisimmät joukkoistamisen 
muodot Howen (2008, s. 280–281) jaottelun mukaan ovat joukkotuotanto ja 
joukkoarviointi. 

3.1.2 Digitalkoot 

Digitalkoot (2012) on oman kuvauksensa mukaan ”Kansalliskirjaston ja Micro-
taskin yhteisprojekti, jossa suomalaista kulttuuriperintöä jalostetaan helposti 
haettavaan muotoon”. Sen tarkoituksena on saada Kansalliskirjaston sanoma-
lehtikirjaston materiaali etsittävään muotoon. Kaikkea tekstiä ei kuitenkaan Di-
gitalkoiden (2012) mukaan pystytä tunnistamaan automaattisella tekstintunnis-
tuksella. Sen vuoksi yleisön jäsenet osallistuvat sanojen tunnistukseen Faceboo-
kissa olevien pelien avulla, ja vuoden 2012 alkuun mennessä vapaaehtoiset ylei-
sön jäsenet ovat tehneet pelien parissa liki 300 000 minuuttia työtä projektin 
hyväksi. Digitalkoiden voidaan ennen kaikkea katsoa hyödyntävän joukkoälyä 
ja joukkotuotantoa. 
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3.1.3 iStockphoto 

iStockphoto on käyttäjiensä ottamien valokuvien myyntiin erikoistunut yritys. 
Bruce Livingstone perusti sen vuonna 2000, kun hän latasi ottamiaan valokuvia 
Internetiin muiden ihmisten vapaaseen käyttöön (iStockphoto, 2012). Kun mui-
takin valokuvauksesta ja laadukkaista valokuvista innostuneita ihmisiä alkoi 
käyttää palvelua ladaten omia valokuviaan palveluun muiden käytettäväksi, ja 
kun iStockphoton kasvavan käyttäjämäärän myötä myös sivuston ylläpitokus-
tannukset kasvoivat, Livingstone kysyi käyttäjäyhteisöltään miten iStockphoton 
tulisi selvitäkseen menetellä (iStockphoto, 2012). Käyttäjäyhteisön suostumuk-
sella iStockphoto alkoi veloittaa pienen rahasumman palvelussa olevien valo-
kuvien lataamisesta, jolloin valokuvan ottaneelle käyttäjälle maksetaan rojalti 
(iStockphoto, 2012). Nykyisin iStockphoton kautta on valokuvien lisäksi saata-
villa myös esimerkiksi videoita, musiikkia, ääniefektejä ja tulevaisuudessa 
myös logoja (iStockphoto, 2012).  

iStockphoton käyttäjät voivat ostaa palvelusta esimerkiksi valokuvan ja 
käyttää sitä vaikka sanomalehtiartikkelin kuvituksena. Vaikka käyttäjien teke-
män työn merkitys on tärkeää iStockphotolle, käyttäjäyhteisön arvo palvelun 
käyttäjille ei kuitenkaan ole yhtä merkittävä kuin Threadlessissä (Brabham, 
2010b, s. 1139). iStockphoton toiminnan kannalta joukkotuotannon ja joukkoar-
vioinnin muodot ovat kuvaavimpia joukkoistamisen muotoja. 

3.1.4 Kiva 

Kiva on vuonna 2005 perustettu palvelu, joka toimii yhdessä mikrolainainsti-
tuutioiden kanssa etsien yksityisiä lainaajia köyhyyden lievittämiseksi (Kiva, 
2012a). Palvelun käyttäjät valitsevat haluamansa lainansaajan selaamalla Kiva-
sivustolla olevia lainapyyntöjä, jonka jälkeen lainoja keräävä Kiva antaa ne mik-
rolainainstituutioille varsinaisille lainanottajille toimitettaviksi (Kiva, 2012b). 
Kivan kanssa yhteistyössä toimii 146 mikrolainainstituutioita kuudestakymme-
nestä eri maasta (Kiva, 2012a) ja niiden luotettavuutta arvioidaan aiempien suo-
ritusten perusteella (Howe, 2008, s. 249). Huijausyrityksistä huolimatta yli 98 
prosenttia Kivan kautta annetuista lainoista maksetaan takaisin lainanantajalle 
(Kiva, 2012a). Kiva voidaan nähdä malliesimerkkinä joukkorahoituksesta. 

3.2 Kritiikki 

Kuten minkä tahansa uuden ilmiön kohdalla, myös joukkoistamista ja sen hyö-
dyntämistä kohtaan on esitetty kritiikkiä. Yleisön tuottama työ on Brabhamin 
(2008, s. 83) mukaan arvokkaampaa kuin se mitä voittavista ratkaisuista jouk-
koistamisessa hyvitetään, ja tästä korkealaatuisesta työstä maksetaan huonom-
min kuin sen käypä arvo markkinoilla oikeasti olisi. Brabhamin (2008, s. 83) 
mukaan tätä voidaan verrata yleisön orjuuttamiseen ja hyväksikäyttöön, sillä 
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joukkoistamista hyödyntävät yritykset käyttävät yleisöä oman voittonsa tavoit-
teluun. 

Brabhamin (2008, s. 84) mielestä myös osa monien erilaisten alojen ammat-
tilaisista kuuluu joukkoistamisen käytön uhreihin. Esimerkiksi Threadlessin 
tapauksessa amatöörisuunnittelijat käyttävät ammattimaisia ohjelmistoja suun-
nitellessaan uusia designejä vieden samalla työmahdollisuuksia ammattilais-
suunnittelijoilta. Amatöörien mahdollisuus osallistua esimerkiksi tällaiseen 
luovaan toimintaan on mahdollistunut Howen (2008, s. 76–77) mukaan juuri 
siksi, että tuotantovälineiden hinnat ovat pudonneet viimeisten vuosien aikana. 
Kehittyneiden kameroiden ja kuvankäsittelyohjelmien avulla miltei kuka ta-
hansa voi Howen (2008, s. 184) mukaan ottaa kunnollisia valokuvia, ja tätä tosi-
asiaa hyödyntäen myös iStockphoto on pystynyt horjuttamaan perinteisiä valo-
kuva-alan jättiläisiä kuten Getty Images –yritystä (Howe, 2008, s. 185). Myös 
ammattilaistasoisen tiedon leviäminen Internetin välityksellä on yksi suuri osa-
tekijä tässä kehityksessä (Brabham, 2008, s. 84).  

Hintikka (2008, s. 46) puolestaan ei ole huolestunut joukkoistamisen vai-
kutuksesta perinteiseen ammattilaisuuteen vaikka myöntääkin, että tavalliselle 
palkkatyöläiselle se voi kaikessa kilpailumielisyydessään ja hektisyydessään 
olla stressaava ilmiö. Joukkoistamista voidaan kritisoida epäeettiseksi ja ihmisiä 
hyväksikäyttäväksi, mutta toisaalta sen kautta pieniäkin lisätuloja saava ihmi-
nen voi osallistua joukkoistamiseen pelkästään rentoutumisen vuoksi (Hoff-
mann, 2009). Perinteinen ammattilaisuus ei kuitenkaan Hintikan (2008, s. 46) 
mukaan ole häviämässä, vaan sen rinnalle on kasvamassa joukkoistamisen 
mahdollistama kilpailija. Hintikka (2008, s. 39) väittää, että esimerkiksi iS-
tockphoton yhteydessä voidaan puhua ”ammattimaisista harrastajista ja profes-
sionaaleista amatööreistä”. 

Joukkoistamisesta voidaan täten nähdä koituvan haittaa sekä yleisölle että 
ammattilaisille. Brabham (2008, s. 84) kuitenkin toteaa, että vaikka mikrotasolla 
joukkoistaminen pilaa ihmisten työuria, makrotasolla se yhdistää ihmisiä ja työ-
tehtäviä. Samalla se kilpailee suurempien yritysten kanssa herätellen kuluttajan 
roolia suunnitelluprosessissa (Brabham, 2008, s. 84). 

3.3 Haasteet 

Joukkoistamisen hyödyntäjät kokevat monenlaisia haasteita. Mikäli joukkois-
tamista halutaan hyödyntää menestyksellisesti, monenlaisia seikkoja tulee ottaa 
huomioon. Muiden muassa Doan, Ramakrishnan ja Halevy (2011) ovat esittä-
neet joukkoistamisen hyödyntämiseen liittyviä perustavanlaatuisia haasteita, ja 
erilaisia keinoja joilla ne voidaan ratkaista.  

Osallistujien ja käyttäjien värväykseen ja säilyttämiseen voidaan Doanin 
ym., (2011) mukaan käyttää viittä erilaista ratkaisua. Ensinnäkin käyttäjiä voi-
daan velvoittaa osallistumaan, mikäli joukkoistamista hyödyntävällä taholla on 
riittävä auktoriteetti (Doan ym., 2011). Toisekseen osallistujille voidaan maksaa 
heidän tekemästään työpanoksesta, ja kolmanneksi heitä voidaan pyytää osal-
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listumaan vapaaehtoisesti (Doan ym., 2011). Neljäntenä ratkaisuna Doan ym., 
(2011) esittävät sen, että osallistujat voidaan jopa pakottaa ”maksamaan” palve-
lun käytöstä. Osallistujien pakottamisella ”maksamaan” tarkoitetaan esimerkik-
si sitä, kun blogikirjoitukseen vastatakseen täytyy ensin ratkaista jokin pieni 
tehtävä tai ongelma (Doan ym., 2011). Sen lisäksi että ongelman ratkaisemista 
käytettäisiin pelkästään varmistaakseen kommentoijan olevan oikeasti ihminen, 
tehtävä voi olla esimerkiksi jonkin tekstinpätkän digitalisointi (Doan ym., 2011). 
Näin toimitaan Digitalkoiden (2012) yhteydessä, sillä käyttäjä etenee peleissä 
tunnistamalla kirjoitettuja sanoja. Peliä pelatakseen käyttäjä maksaa siis pelioi-
keudestaan pienillä yksittäisillä työpanoksilla. Digitalkoiden osalta tämän lä-
hestymistavan voidaan nähdä ainakin tuottavan tulosta, sillä vuoden 2012 al-
kuun mennessä käyttäjät ovat tehneet pelien parissa liki 300 000 minuuttia työtä 
ja miltei kuusi miljoonaa mikrotehtävää (Digitalkoot, 2012). Viidentenä ratkai-
sumahdollisuutena Doan ym., (2011) esittävät myös jo olemassa olevia järjes-
telmiä käyttävien ihmisten jättämien jälkien seuraamista.  

Toinen perustavanlaatuinen haaste, jonka Doan ym., (2011) mainitsevat on 
käyttäjien osallistumisen määritteleminen. Doan ym., (2011) korostavat sopivan 
haastavien tehtävien ja ongelmien esittämistä kullekin osallistujalle, sillä liian 
vaikeat mutta toisaalta myös liian helpot tehtävät eivät houkuttele osallistu-
maan. Esimerkiksi Threadlessissä osa aktiivisista käyttäjistä kuluttaa lukuisia 
työtunteja t-paidan ulkoasun suunnitteluun, kun taas osa heistä viipyy palve-
lun parissa vain lyhyitä hetkiä t-paitoja arvostellen. Molemmankaltaisten esi-
merkkikäyttäjien työpanos on Threadlessin toiminnan kannalta merkittävässä 
osassa. 

Myös osallistujien työpanosten yhdistäminen on haasteellista erityisesti 
silloin, kun osallistujien esittämät ratkaisut ovat ristiriidassa keskenään (Doan 
ym., 2011). Sen lisäksi osallistujien ja heidän työpanostensa arviointi on vaikeaa, 
ja luotettavien osallistujien löytämiseen epäluotettavien joukosta on kiinnitettä-
vä huomiota (Doan ym., 2011). Esimerkiksi Threadlessin ja iStockphoton tapa-
uksissa käyttäjien rooli laadukkuuden tunnistamisessa on merkittävä. iS-
tockphotossa käyttäjän tekemät hakutulokset voidaan luokitella esimerkiksi 
muiden käyttäjien tekemien arviointien tai latausten perusteella, kun taas 
Threadless luottaa t-paitojen ulkoasujen arvioinnissa käyttäjiensä arviointiky-
kyyn. Howen (2008, s. 229) mukaan Threadless hyötyy tästä lähestymistavasta 
merkittävästi, sillä yleisön tuottaessa t-paitojen ulkoasuehdotuksia ja valiten 
keskuudessaan niistä parhaimmat, kunkin tuotteen kysyntä pystytään arvioi-
maan hyvin tarkasti etukäteen. Joukkoarviointi on hyvä tapa hyödyntää jouk-
koistamista, sillä Howen (2008, s. 227) mukaan todennäköisyys vastauksen löy-
tämiseen joukkoistamista hyväksikäyttäessä kasvaa ongelmaa ratkaisevan ylei-
sön koon suurentuessa.  

Myös Kleemann ym., (2008, s. 23–24) ovat ottaneet kantaa yleisön aiheut-
tamiin riskeihin joukkoistamista hyödyntäville organisaatioille. Vaikka kulutta-
ja onkin asiantuntija organisaation tuottamien tavaroiden ja palveluiden käy-
tössä, heillä ei useinkaan ole samankaltaista ammattitaitoa kuin palkatulla työ-
voimalla (Kleemann, 2008, s. 23–24). Kuluttajan asiantuntijuus on lisäksi hyvin 
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spesifiä, eikä heillä ole kaikkea palkattujen työntekijöiden hallussa olevaa tietoa 
(Kleemann, 2008, s. 24).  

Laadukkaan työn ja tyytyväisen käyttäjäkunnan säilyttämiseksi kannattaa 
kiinnittää huomiota myös kannustimien merkitykseen ja valintaan. Hintikka 
(2008, s. 42) korostaa osallistujien palkitsemisen merkitystä, sillä joukkoistamis-
ta hyödyntävien organisaatioiden maine pilaantuu herkästi, mikäli ne lähtevät 
hyödyntämään maksuttomia mahdollisuuksia yksipuolisesti. Samalla Hintikka 
(2008, s. 46–47) korostaa tarkasti ja pitkäjänteisesti suunnitellun joukkoistami-
sen käyttöönoton merkitystä organisaation maineen ja toiminnan kannalta. 

Joukkoistamisen suosion kasvun myötä myös riskit petoksen uhriksi jou-
tumisesta kasvavat. Esimerkiksi joukkorahoituksen yhteydessä on tärkeä tietää 
rahojen menevän niille, joille se alun perin on tarkoitettu. Tästä syystä johtuen 
esimerkiksi Kiva käyttää yhteistyökumppaniensa eli erilaisten mikrolainainsti-
tuutioiden arvioinnissa tietoja heidän aiemmista suorituksistaan palvelussa 
(Howe, 2008, s. 249). Arvioinnin perusteella yleisö eli lainanantajat pystyvät 
arvioimaan mikrolainainstituutioiden luotettavuutta. 

Howe (2008, s. 280–288) on tiivistänyt edellä mainitut haasteet joukkois-
tamisen kymmeneen sääntöön, jotka kuvaavat tiivistetysti joukkoistamisen hyö-
dyntämisprosessia. Howen (2008, s. 280–288) esittämissä säännöissä koroste-
taan:  

• oikean joukkoistamisen muodon valitsemista, 
• oikean yleisön valitsemista, 
• oikeiden kannustimien valitsemista, 
• palkattujen työntekijöiden merkitystä, 
• yleisön ohjailemista, 
• varsinaisen ongelman jakamista pienempiin osaongelmiin, 
• merkittävimmän informaation löytämistä epäolennaisen tiedon joukosta 

esimerkiksi yleisön antaman työpanoksen avulla, 
• yhteisön roolia päätöksenteossa sekä 
• yleisölle tarjottavaa psykologista, sosiaalista tai tunnepohjaista tyydytys-

tä työpanoksen suorittamisesta. 

3.4 Mahdollisuudet ja hyödyt 

Vaikka joukkoistamista onkin kritisoitu osin aiheettomasti ja osin aiheellisesti, 
sen hyödyntämisen tarjoamia mahdollisuuksia on aihetta käsittelevässä kirjalli-
suudessa esitetty runsaasti. Ensiksi mahdollisuuksia ja hyötyjä käsitellään jouk-
koistamista hyödyntävän tahon näkökulmasta, jonka jälkeen esitetään yleisön 
motiiveja joukkoistamista hyödyntävien palvelujen käyttämiselle.  

Yksi merkittävimmistä joukkoistamisen hyödyntämisen mahdollisuuksis-
ta on kollektiivisen älykkyyden hyötykäyttö. Surowieckin (2004, s. xiii) mukaan 
kollektiivinen älykkyys on erittäin tärkeää ja hän korostaa, että kollektiivisesti 
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älykkään yleisön ei tarvitse välttämättä koostua etualalla olevista erityisen älyk-
käistä ihmisistä. Surowiecki (2004, s. xv) väittääkin, että muutaman asiantunti-
jan sijaan ongelmanratkaisussa kannattaa kysyä vastausta yleisöltä. Esimerkiksi 
Digitalkoot-palvelun toiminnan kannalta käyttäjien muodostaman yleisön koko 
on merkittävässä asemassa. Käyttäjien ei tarvitse olla vaikeasti luettavien sano-
jen tunnistuksen tai vanhojen sanomalehtien asiantuntijoita osallistuakseen 
palvelun toimintaan. Kunkin osallistujan työpanos on tärkeä. 

Myös Howe (2006c) on esittänyt luonnehdintansa yleisöstä eli työtehtävi-
en tekijöistä. Howe (2006c) toteaa yleisön hajaantuneisuuden ympäri maailmaa 
takaavan sen, että yleisön kyetessä toimimaan itsenäisesti se voi ratkaista mo-
nen tasoisia ja laatuisia tehtäviä. Itsenäisen työskentelyn ja ihmisten erilaisten 
voimavarojen yhdistäminen Internetin välityksellä on yksi joukkoistamisen 
merkittävimmistä hyödyistä. Esimerkiksi Kiva hyödyntää Internetin globaalia 
luonnetta ohjaamalla liikenevää rahaa sitä eniten tarvitseville (Howe, 2008, s. 
249). Lisäksi yleisön kyky toimia suodattimena eli mahdollisuus hyödyntää 
joukkoarviointia on Howen (2006c) mielestä joukkoistamisen ja yleisön muka-
naan tuoma etu. Tämä on joukkoistamisen hyödyntämisen kannalta tärkeää, 
sillä suurin osa yleisön tuottamasta työstä on Howen (2006c) mukaan ”roskaa”. 

”Roskan” välttämiseksi ja mahdollisimman laadukkaan työpanoksen 
saamiseksi osallistujien tyytyväisyyteen on kiinnitettävä huomiota. Mikäli jouk-
koistamista hyödyntävälle työlle on luonteenomaista osallistujien autonomia, 
mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa, osallistujan henkilökoh-
taisten kykyjen käyttö ja mahdollisuus kehittyä, ollaan Kleemannin ym., (2008, 
s. 24) mukaan parhaimmassa mahdollisessa joukkoistamisen tilanteessa. Osal-
listujat tai työntekijät ovat silloin tyytyväisempiä työhönsä kuin heidän varsi-
naisissa työpaikoissa ja –tehtävissä (Kleemann ym., 2008, s. 24).   

Hintikka (2008, s. 42) pitää joukkoistamisen hyödyntämistä tuotekehitte-
lyn ja tuotannon osana merkittävänä, ja korostaa luotettavan ja pitkäjänteisen 
mielikuvan syntymisen merkitystä. Hintikan (2008, s. 43) mukaan joukkoista-
misen avulla on mahdollista onnistua, mikäli joukkoa eli yleisöä kunnioitetaan 
ja heille tarjotaan oikeita kannustimia. Tätä ajatusta tukee myös Brabhamin 
(2010b) tekemä tutkimus Threadlessin yleisön motiiveista osallistua.  

Tutkimuksessaan Brabham (2010b) esittää erinäisiä syitä sille, miksi ihmi-
set haluavat osallistua Threadlessin toimintaan, ja minkälaisia mahdollisuuksia 
ja hyötyjä he kokevat joukkoistamisesta. Brabham (2010b) haastatteli Threadles-
sin käyttäjiä, joiden antamien vastausten perusteella voidaan nimetä viisi tär-
keintä käyttäjien kokemaa syytä Threadlessin toimintaan osallistumiselle. Nä-
mä motiivit ovat mahdollisuus ansaita rahaa, kehittää omaa luovuuttaan, free-
lance-työtehtävien saaminen suunnittelun saralla, kiintymys käyttäjäyhteisöön, 
sekä sitä kohtaan havaittava riippuvuus (Brabham, 2010b, s. 1130).  

Brabhamin (2010b, s. 1138) mukaan haastateltujen Threadlessin käyttäjien 
mainitsema riippuvuus kertoo siitä, että yleisö on muutakin kuin vain passiivi-
nen tarkkailija. Kaikkein aktiivisimmat käyttäjät haluavat olla mukana organi-
saation eli tässä tapauksessa Threadlessin toiminnassa ja saada sen kautta ystä-
viä, jonka lisäksi he kokevat olevansa joukkoistamista hyödyntävän yrityksen 
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ytimessä ja olennaisia osia sen menestyksessä (Brabham, 2010b, s. 1138). Asial-
leen omistautunut yleisö on Brabhamin (2010b, s. 1139) mukaan tärkeä tekijä 
menestyvissä joukkoistamista hyödyntävissä palveluissa. Esimerkiksi iS-
tockphoto on pystynyt luomaan paremman palvelun käyttäjilleen ilman yli-
määräisiä kustannuksia, kun sen luoma suuri, aktiivinen ja innostunut yhteisö 
on saanut itse kehittyä ja edistyä (Howe, 2008, s. 182). 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Joukkoistaminen voidaan nähdä teknologisen ja viestinnällisen kehityksen sekä 
yhteiskunnallisten ja asenteellisten muutosten myötä syntyneenä Internetissä 
tapahtuvana ilmiönä. Joukkoistamisesta on olemassa hyvinkin erilaisia määri-
telmiä, ja on haasteellista määritellä mikä on joukkoistamista ja mikä ei. Yksi 
eniten viitatuimmista määrittelyistä on joukkoistamisen englanninkielisen al-
kuperäissanan crowdsourcing kehittäneen Howen (2006a) määritelmä, jossa 
joukkoistaminen tarkoittaa jonkin työn ulkoistamista määrittelemättömälle ja 
usein suurelle ihmisjoukolle ratkaistavasi avoimen kutsun kautta. 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli esitellä joukkoistamista, sen erilaisia 
ilmenemismuotoja sekä joukkoistamisen hyödyntämiseen liittyviä haasteita ja 
mahdollisuuksia. Niiden esittelyssä hyödynnettiin joukkoistamista hyväksi-
käyttäviä palveluita. Tutkielmassa pyrittiin vastaamaan seuraaviin tutkimusky-
symyksiin: missä muodoissa joukkoistamista ilmenee ja mitä haasteita ja mah-
dollisuuksia joukkoistamiseen ja sen hyödyntämiseen liittyy? 

Tutkielman toisessa luvussa ensimmäiseen tutkimuskysymykseen jouk-
koistamisen muodoista todettiin, että eri kirjoittajien esittämien jaotteluiden 
välillä on merkittäviäkin näkemyseroja. Howen (2008, s. 280–281) jaottelu todet-
tiin kuitenkin yksiselitteisimmäksi ja toimivimmaksi, ja siinä joukkoistaminen 
jaetaan seuraavanlaisiin kategorioihin:  

• joukkoäly eli kollektiivinen älykkyys 
• joukkotuotanto 
• joukkoarviointi 
• joukkorahoitus. 

Erilaisten jaotteluiden todettiin johtuvan pääosin joukkoistamisen jakamisesta 
eri laajuisiin kokonaisuuksiin. Merkillepantavaa on myös se, että monissa jouk-
koistamista hyödyntävissä palveluissa, kuten esimerkiksi iStockphotossa, jouk-
koistamisen erilaisia muotoja käytetään yhdistelminä toistensa kanssa. Lisäksi 
luvussa käytiin läpi joukkoistamisen mahdollistanutta kehitystä teknologisen ja 
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viestinnällisen kehityksen sekä yhteiskunnallisten ja asenteellisten muutosten 
näkökulmasta. 

Toiseen tutkimuskysymykseen joukkoistamisen hyödyntämisen haasteista 
ja mahdollisuuksista todettiin tutkielman kolmannessa luvussa, että menestyk-
sekkään hyödyntämisen taustalla on yleisön ja yhteisön kunnioitus, ja oikean-
laiset kannustimet ja palkkiot suhteessa suoritettuihin tehtäviin. Onnistuneen 
joukkoistamisen hyödyntäjät saavat palvelulleen tyytyväisiä ja asialleen omis-
tautuneita käyttäjiä ja yhteisöjä, joiden työpanos voidaan nähdä merkittävänä 
hyötynä organisaatiolle. Käyttäjät voivat esimerkiksi olla mukana tuotteen tai 
palvelun tuotannossa, luoda jotain uutta, rahoittaa palvelua tai arvioida mui-
den ratkaisuehdotuksia. Käyttäjän on puolestaan mahdollista ansaita rahaa, 
kehittää luovuuttaan ja kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta käyttäjäyhteisöön. 

Myös kollektiivisesta älykkyydestä saatava hyöty on joukkoistamisen 
hyödyntäjälle merkittävä voimavara. Esimerkiksi Kansalliskirjaston sanomaleh-
tikirjaston materiaalia digitoivassa Digitalkoot-palvelussa yleisön kollektiivista 
älykkyyttä hyödynnetään sanojen tunnistuksessa. Tutkielman tekijän suomen-
taman Surowieckin (2004, s. xiii-xiv) mukaan: 

Vaikka suurin osa yleisön ihmisistä ei olisikaan erityisen hyvin asioihin perehtyneitä, 
joukko voi silti päätyä kollektiivisesti älykkääseen ratkaisuun. 

Kolmannen luvun sisältöä havainnollistettiin esittämällä esimerkkejä joukkois-
tamista hyödyntävistä palveluista kuten t-paitoja valmistavasta Threadlessistä 
ja vanhoja suomenkielisiä sanomalehtiä digitoivasta Digitalkoot –palvelusta.  

Tutkimuskysymyksiin löydetyt vastaukset tiivistetään taulukossa 2. Tau-
lukon samoilla riveillä olevilla tiedoilla ei ole suhdetta toisiinsa, vaan olennaisin 
tieto kustakin kysymyksestä löytyy vastaavasta sarakkeesta. 
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TAULUKKO 2 Tiivistetyt vastaukset tutkielman tutkimuskysymyksiin 

Joukkoistami-
sen muodot 

Joukkoistamisen 
hyödyntämiseen 
liittyviä haastei-
ta 

Joukkoistamisen 
hyödyntämiseen 
liittyviä mahdol-
lisuuksia palve-
luntarjoajan nä-
kökulmasta 

Joukkoistamisen 
hyödyntämiseen 
liittyviä mahdolli-
suuksia käyttäjän 
näkökulmasta 

Joukkoäly (Ho-
we, 2008) 

Oikean joukkois-
tamisen muodon 
valitseminen 
(Howe, 2008) 

Kollektiivisen 
älykkyyden te-
hokas hyödyn-
täminen (Suro-
wiecki, 2004) 

Rahan ansaitsemi-
sen mahdollisuus 
(Brabham, 2010b) 

Joukkotuotanto 
(Howe, 2008) 

Oikean yleisön 
valitseminen 
(Howe, 2008) 

Mahdollisuus 
saada tyytyväisiä 
ja omistautuneita 
asiakkaita (Brab-
ham, 2010b & 
Kleemann ym., 
2008) 

Freelance-
työtehtävien saami-
nen (Brabham, 
2010b) 

Joukkoarviointi 
(Howe, 2008) 

Sopivien kannus-
timien valinta 
(Howe, 2008 & 
Hintikka 2008) 

Yleisön kyky 
toimia suodatti-
mena (Howe, 
2006c) 

Oman luovuuden 
kehittäminen (Brab-
ham, 2010b) 

Joukkorahoitus 
(Howe, 2008) 

Yleisön roolin 
määritteleminen 
ja sen ohjailemi-
nen (Doan ym., 
2011) 

Yleisön panos 
tuotekehittelyssä 
ja tuotannossa 
(Hintikka, 2008) 

Yhteenkuuluvuuden 
tunne käyttäjäyhtei-
söön (Brabham, 
2010b) 

Muotojen erilai-
set yhdistelmät 
(Howe, 2008) 

Olennaisimpien 
vastausten löy-
täminen yleisön 
tarjoamien rat-
kaisuehdotusten 
seasta (Doan ym., 
2011 & Howe, 
2008) 

Voimavarojen 
yhdistäminen 
(Howe, 2008) 

 

 Yksilöiden ja nii-
den muodosta-
mien yhteisöjen 
kunnioittaminen 
(Howe, 2008) 

Yleisön hajaantu-
neisuus ympäri 
maailmaa (Howe, 
2006c) 
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Koska tämän tutkielman tarkoituksena oli esitellä joukkoistamista kirjalli-
suuskatsauksen muodossa, empiiristä tutkimusta aiheesta ei toteutettu. Jouk-
koistamisen hyödyntämiseen keskittynyt empiirinen tutkimus laajentaisi aiheen 
käsittelyä ja ymmärrystä, joten sellainen sisällytetään mahdollisesti kirjoittajan 
tulevaan pro gradu –tutkielmaan. Mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita jouk-
koistamisen saralla olisi esimerkiksi se, mikä motivoi käyttäjiä osallistumaan jouk-
koistamista hyödyntäviin palveluihin, ja eroavatko nämä motiivit kenties erityyppisten 
tehtävien ja palvelujen kohdalla? 
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