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Tilaisuus alkoi Kari A. Hintikan alustuksella aiheesta ”Internetin ja sosiaalisen median rooleja 
yhteiskunnassa” (ks. tiedosto "hintikka-esitys.pdf"). Esityksessä käytiin esimerkkien avulla läpi 
erilaisia mahdollisuuksia, joita sosiaalinen media ja verkkoteknologia nykypäivänä tarjoavat, sekä 
sitä, millaisia rooleja palveluntarjoajat (eli esim. Kotikatu-toimituskunnat ja -sivut) voivat Internetin 
avulla ottaa. 

Alustus herätti vilkasta keskustelua. Sen sijaan että kaikki uudet toiminnallisuudet rakennettaisiin 
kustomoidusti juuri Kotikatu-sivuille, voitaisiin jatkossa hyödyntää enemmän jo olemassa olevia 
ilmaisia verkkopalveluita. Tällaisia ovat mm. GoogleDocs (suljetulle ryhmälle tarkoitettu 
tiedonrakentamistyökalu), yhteisötyökalu Ning, erilaiset blogi- ja wiki-alustat, yhteiseen ideointiin 
soveltuva Jaiku sekä ryhmän tapaamisaikojen sumplimiseen tarkoitettu Sumpli.com. Yksi 
mahdollinen toteutustapa voisi olla se, että Kotikadun ylläpito kokoaisi soveltuvia työkaluja ja niihin 
liittyvää ohjeistusta tietylle sivulle, josta toimituskunnat voisivat itse käydä valitsemassa 
tarvitsemiaan työkaluja sekä soveltaa niitä itselleen sopivalla tavalla ja omien taitojensa mukaan. 
Kotikadun ylläpito ottaa vastaan ideoita tällaisen palvelun perustamisesta! 

Myös kaupungin päättäjien osallisuutta kaupunginosasivuihin ja heidän käyttäjäroolien pohtimista 
toivottiin. Erityisesti toivottiin, että kaupungilta tulevat tiettyä kaupunginosaa koskevat tiedot saisi 
helposti kaupunginosien sivuille, kun ne nyt joutuu erikseen etsimään esimerkiksi virastokohtaisesti 
kaupungin verkkosivuilta. Tätä varten Helkalla on alustava suunnitelma. Suunnitteilla on eri tahoilta 
tulevia RSS- ja muita syötteitä suodattava ja koordinoiva komponentti, joka valikoisi syötemassasta 
kiinnostavat syötteet ja ohjaisi ne haluttuun suuntaan, esimerkiksi tietyille kaupunginosasivuille. 
Suunnittelu on vasta hyvin alkuvaiheessa, joten tarkempaa tietoa tästä toiminnosta tulee 
myöhemmin.

Lisäksi ehdotettiin, että Kotikatu-sivuilla käytäviä keskusteluja voitaisiin tuoda näkyvämmäksi 
esittämällä aiheet myös artikkelien yhteydessä, kuten Arabianrannassa on tehty. Idea sai 
kannatusta, ja Kotikadun ylläpito katsoo mitä tämä vaatii teknisesti. Myös kuvagalleriaan toivottiin 
parannusta. Tässäkin voisi käyttää jotain valmista palvelua - mutta teknisesti tämä voi olla 
haasteellista, jos kuvat halutaan kuitenkin pitää sivustolla.

Alustusta seuranneen keskustelun jälkeen Kotikatu-vastaavat Timo Tuominen ja Ilari Kajaste 
esittelivät Kotikatu-palveluun tulossa olevia uusia toiminnallisuuksia. Syksyn aikana valmistuu 
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monipuolinen tapahtumakalenteri, jonka toivotaan selkeyttävän ja parantavan kaupunginosien 
tapahtumatiedotusta. Tapahtumakalenteri on hyvä esimerkki kaupunginosien kotisivujen 
ydintoiminnallisuudesta, jota ei kannata ulkoistaa sivuston ulkopuolelle. Tapahtumailmoitukset ovat 
merkittävä osa alueen kotisivuilla olevasta sisällöstä. Keskeiset hyödyt räätälöidystä 
tapahtumakalenterista ovat:
1.Tapahtuma-ajan selkeä tallentaminen ja näyttäminen tapahtuma-ilmoituksessa. Tapahtumia 
voi halutessaan selata aikajärjestyksessä, ja seuraavat tulossa olevat tapahtumat saadaan 
automaattisesti näkyviin haluttuihin paikkoihin sivustolla. Kaupunginosasivusto jo itsessään 
tarjoaa paikallisen näkymän tietylle alueelle, ja yhdistettynä aikatietoon tämä näkymä tulee 
entistä hyödyllisemmäksi.
2.Tapahtumapaikan saa merkittyä selvästi tapahtumaan. Tapahtumakalenteri on ensimmäinen 
osa Helkan laajempaa paikkatietopohjaista palvelukokonaisuutta, ja kaikki tapahtumapaikat 
tallennetaan tietokantaan, jotta niitä voi myöhemmin hyödyntää (uusissa 
tapahtumailmoituksissa ja jatkossa myös muilla tavoin.)

Toinen kehitteillä oleva toiminnallisuus on palveluhakemisto. Sen suunnittelussa otetaan erityisesti 
huomioon myöhemmin työpajassa käyty keskustelu tiedonhallintamallista. Palveluhakemistoon 
voidaan kerätä tiedot paikallisista toimijoista kuten yhdistyksistä, liikkeistä, yms. Sinne voidaan 
kerätä myös muita alueella käytössä olevia resursseja, kuten puistoja. Tavoitteena on saada 
kaupunginosasivuista tietolähde, jonne kootaan paikalliset mahdollisuudet. Palveluhakemisto on 
samalla toinen osa laajempaa paikkatietopohjaista palvelukokonaisuutta, ja siten myös 
palvelutietojen yhteyteen saadaan karttanäkymä. Tapahtumakalenterin ja palveluhakemiston välillä 
voidaan myös käyttää samoja paikkatietoja, ja jatkossa pyritään linkittämään palvelukokonaisuudet 
voimakkaasti yhteen.

Keskustelussa nousi esiin monia hyviä ideoita. Palveluhakemistoon toivottiin nostoa etusivulle, 
jossa näkyisivät uusimmat lisätyt palvelutiedot. Tämä pyritään huomioimaan suunnittelussa. Myös 
tapahtumakalenteriin toivottiin etusivunostoa, joka siihen onkin tulossa. Toivottiin myös, että 
tapahtumat voisivat olla nostossa muussakin kuin aikajärjestyksessä, esim. arvotussa 
järjestyksessä.

Keskustelussa sivuttiin myös mahdollisuutta palveluiden ja tapahtumien katselemisesta yhteisen 
karttanäkymän kautta. Tämän todettiin olevan kyllä suunnitelmissa, mutta se ei myöskään ole 
helposti (tai halvalla) toteutettavissa. Pienten resurssien puitteissa kehitystyössä edetään pienin 
askelin.

Paljon keskustelua herätti myös palvelun avoimuus ja ylläpito. Kaupunginosasivujen 
kehittämistyössä on paljon keskusteltu siitä, millaisia oikeuksia rekisteröitymättömillä käyttäjillä on. 
Tähän mennessä oikeudet riittävät esimerkiksi uutisten kirjoittamiseen, jotka sivujen toimitus 
kuitenkin esitarkistaa. Uudenlaiset vaihtoehdot ovat nousseet esiin erityisesti palveluhakemiston 
kohdalla. 

Timo Tuominen esitteli tälle kolme erilaista vaihtoehtoista mallia (ks. tiedosto 
"kayttoikeusmallit.pdf"). Ensimmäinen vaihtoehto on nykyisinkin käytössä oleva esimoderointi, 
jossa sivujen toimitus tarkistaa tiedot ennen niiden julkaisemista. Myös tietojen muokkaaminen on 
ylläpidon vastuulla. Malli on turvallinen ja tuttu, mutta samalla myös kankea, kun tietojen 
oikeellisuus on kiinni ylläpidon aktiivisuudesta. Toisen mallin mukaan tietoihin on muokkausoikeus 
niillä jotka "omistavat" tiedon kohteen - esimerkiksi vain kioskin pitäjällä olisi oikeus muokata 
kioskin tietoja. Tämän omistusoikeuden saa ylläpidolta palvelutietoa lisättäessä, tai jälkikäteen 
pyytämällä. Tämä malli siirtää päivitysvastuuta pois toimitukselta, mutta tiedon ajantasaisuus voi 
monissa tapauksissa olla edelleen ongelma. Malli on myös hallinnollisesti raskas, kun 
palvelutietojen omistajille pitää luoda omat tunnuksensa.

Kolmas vaihtoehto, eli ns. avoin malli, toimisi siten, että tietojen lisääminen, muokkaaminen ja 
poistaminen olisivat avoimia toimintoja. Toisin sanottuna kuka tahansa voisi ilman rekisteröintiä 
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toimia palveluhakemiston täydentäjänä ja tietojen päivittäjänä. Koska tiedot olisivat tällöin avoimia 
myös vandalismille, sisältyisi malliin mahdollisuus lukita yksittäinen palvelutieto, jolloin siihen ei 
pääse käsiksi kuin toimitus ja sen valitsemat rekisteröityneet käyttäjät. Avoimen mallin etuna on 
ennen kaikkea se, että palvelutietokannan päivittäminen ei ole yksin sivustojen toimitustiimien 
vastuulla, vaan kaikki hakemiston käyttäjät osallistuvat tietojen päivittämiseen. Avoimuus tuo 
samalla mahdollisuuden palvelun väärinkäyttöön, mutta tätä varten malliin on rakennettu mm. 
lukitsemismahdollisuus. Toinen kontrollia lisäävä tekijä on ”Ilmoita asiattomasta tiedosta” –painike, 
jonka kautta käyttäjät voivat ilmoittaa ylläpidolle, jos jokin palvelutieto on joutunut sabotoinnin 
kohteeksi.

Keskustelussa esitettiin monenlaisia näkökulmia eri mallien hyvistä ja huonoista puolista. Avoin 
malli herätti suurta kiinnostusta, ja toiveita, että kaupunginosasivuilla olisi hyvä siirtyä yleisestikin 
avoimeen suuntaan. Toisaalta heräsi myös todellista epäilyä siitä, että avoin järjestelmä tarjoaa 
väärinkäytöksille turhankin helpon mahdollisuuden. Esitettiin mm. skenaario, jossa sivujen 
päätoimittaja on lopulta vastuussa sivujen sisällöstä, jolloin häntä voidaan syyttää asiattomista 
tiedoista ja yksittäisten palveluntarjoajien mustamaalaamisesta. Pelko tästä on kuitenkin turhaa. 
Päätoimittajan vastuu ulottuu siihen pisteeseen, että sivuilla on selkeästi ilmoitettu, että asiattomat 
tiedot ovat kiellettyjä ja että sabotointiin oikeasti myös reagoidaan. Vasta välinpitämättömyys 
sabotointia kohtaan voidaan katsoa päätoimittajan virheeksi. Avoimessa mallissa vastuu 
tietokannasta on yhteisöllä itsellään, ei yksittäisillä toimittajilla tai ylläpidolla.

Avoin malli sai kaiken kaikkiaan laajimman kannatuksen, mikä otetaan Kotikatu-kehitystyössä 
jatkossa huomioon. Ensimmäisenä tätä avointa ajattelua tullaan kokeilemaan 
palveluhakemistossa.

Kotikadun ylläpito järjestää työpajoja jatkossakin resurssiensa puitteissa. Ehdotuksia työpajojen 
teemoista ja aihepiireistä otetaan mielellään vastaan!
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