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Työn tavoitteena on tukea Laurea Ammattikorkeakoulua uuden oppimisalustan valinnassa. 
Tarkoituksena on tutkia alustatalouden malleja ja soveltaa niitä korkeakoulun oppimisalustan 
valintaan. Laurean oppimisalustan valintaan perustetun työryhmän tulisi saada työn avulla hy-
vät pohjatiedot alustatalouden malleista ja niiden soveltamisesta korkeakoulumaailmaan. 
Työn on tarkoitus kuvata alustatalouden luomia normeja esittelemällä alusta, jolla on miljoo-
nia käyttäjiä päivittäin. Esimerkin avulla kuvataan alustoihin liittyviä vuorovaikutus-, suunnit-
telu ja toimintamalleja, jotka vaikuttavat jo nyt tai voidaan odottaa vaikuttavan tulevaisuu-
dessa myös alustoihin korkeakoulutuksessa. 

Tietoperustan muodostaa kirjallisuus digitalisaatiosta ja alustataloudesta. Kirjallisuutta tukee 
katsaus digitalisaation vaikutuksiin korkeakoulutuksessa Suomessa ja muualla. Jotta työhön 
saatiin mahdollisimman tuore näkökulma alustatalouteen, menetelmäksi valittiin benchmark-
kaus. Benchmarkkauksen avulla saadaan tietoa, joka ei ole ehtinyt vielä tutkimuksiin ja kir-
jallisuuteen. 

Työn keskeinen tuotos on tähän hetkeen ja tulevaisuuteen katsovat näkemykset, siitä mihin 
uuden oppimisalustan valinnassa tulisi kiinnittää huomiota. Koska muutosvauhti alustatalou-
dessa on nopea, työ ei ota kantaa yksityiskohtaisiin teknisiin ominaisuuksiin alustalla, vaan 
kannustaa pohtimaan valintaa isojen teemojen ja valittavan kumppanin kautta. Työtä voisi 
jatkaa tutkimalla useampia alustoja, sekä täysin muilta että koulutuksen alalta. Muun muassa 
peliteollisuudesta ja liike-elämän koulutuksen parista löytyisi varmasti mielenkiintoisia toteu-
tuksia, joissa alustoja liiketoimintamallina on jo sovellettu pitkään. 
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The aim of this study is to support Laurea University of Applied Sciences in the selection of a 
new learning platform. The purpose is to benchmark a case from the platform economy and 
apply the lessons learned to the selection of the new learning platform. With the help of the 
outcomes Laurea’s project team can enrich their knowledge on the models in the platform 
economy and apply them into higher education. The study discusses the norms of the plat-
form economy by introducing a case with millions of daily users. The case is used to illustrate 
models for interaction, design and behaviour on platforms. These models may affect already 
now and will likely affect in the future platforms in higher education. 

Literature on digitalization and platform economy forms the knowledge base for this paper. 
The literature is supported with an overview of the effects of digitalization in higher educa-
tion in Finland and elsewhere. In order to ensure fresh views on the platform economy bench-
marking was selected as the research method. With benchmarking it was possible to produce 
information which has not yet been published. 

The main outcome of this paper is real time views on where to focus on when selecting a new 
learning platform. As the speed of change in the platform economy is fast this study does not 
include comments on technical details on the platform. The paper encourages to consider the 
selection through large themes and the future partner providing the platform. The study 
could be continued by doing research on other platforms from education and other areas. For 
example, gaming industry and learning and development functions in business would surely 
have interesting platforms, where the models from the platform economy are already applied 
further.  
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1 Johdanto 

1.1 Lähtökohdat 

Työ tutkii alustatalouden malleja teorian ja yhden esimerkin avulla ja soveltaa niistä saatavaa 

tietoa Laurea Ammattikorkeakoulun uuden oppimisalustan valintaan. Alustataloudesta on pu-

huttu ja kirjoitettu jo useamman vuoden ajan, mutta ilmiö on jalkautunut voimakkaimmin 

vasta liike-elämään. Käyttäjien odotukset ylettyvät silti laajasti jo kaikkiin elämän osa-aluei-

siin. Toimivia alustoille pohjautuvia palveluita odotetaan myös arjessa ja koulutus on yksi 

murroksen keskellä oleva alue. Tämä työ keskustelee alustatalouden muutoksista ja malleista 

ja soveltaa niitä korkeakoulutukseen, erityisesti Laurea Ammattikorkeakoulun uuden oppi-

misalustan valintaan. 

1.2 Työn tavoite 

Työn tavoitteena on tukea uuden oppimisalustan valintaa Laurea Ammattikorkeakoulussa. Työ 

pyrkii tukemaan valintaa esittelemällä teoriaa digitalisaatiosta korkeakoulutuksessa ja ta-

pauksen alustataloudesta. Teoriaosuus tarjoaa katsauksen koulutusalan keskusteluun ja näky-

miin paikallisesti Suomessa ja muualla maailmassa. Katsaus keskittyy tulevaisuuden suunnitel-

miin ja auttaa löytämään kysymyksiä tulevaisuuden tarpeiden ennakointiin Laurean oppi-

misalustan valintaan liittyen. 

1.3 Työmuoto 

Kirjallisuuskatsaus keskittyy digitalisaatioon yleisenä ilmiönä ja digitalisaatioon korkeakoulu-

tuksessa. Suurin osa digitalisaatiota käsittelevästä kirjallisuudesta esittelee ja soveltaa mal-

leja yritystoimintaan ja tarkoituksena on poimia malleja, jotka soveltuvat myös julkisen kor-

keakoulun toimintaan. 

Aiheen tuoreuden ja nopean kehitysvauhdin vuoksi teoriaa tuetaan tutkimalla YouTubea digi-

taalisena alustana benchmarkkauksen keinoin. Kirjallisuuskatsaukseen perustuen koottiin ana-

lysointiyksikkö, jonka avulla YouTubea ja sen toimintaa alustana tarkasteltiin eri näkökul-

mista. Jotta alustaa tutkittaisiin mahdollisimman laajasti, tutkimuksessa käytettiin kolmea 

aineistoa. 

2 Digitalisaatio ja sen vaikutus korkeakoulutukseen 

2.1 Digitalisaatio 

Yksi suurimmista tekemiseen ja toimintaan vaikuttavista voimista tällä hetkellä on digitalisaa-

tio, jota kutsutaan myös neljänneksi teolliseksi vallankumouksesi. Tämä työ esittelee neljän-

nen vallankumouksen ja digitalisaation erillisinä termeinä, koska ne auttavat ymmärtämään 
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ilmiötä kahdelta kantilta. Neljäs vallankumous sijoittaa käynnissä olevan murroksen osaksi ih-

miskunnan kehitystä, kun digitalisaatio-käsitteen avaaminen auttaa ymmärtämään murrosta 

ja sen vaikutuksia yksityiskohtaisemmin. 

Neljännessä vallankumouksessa tieteessä ja tekemisessä otetaan valtavia harppauksia ja ku-

ten Pauli Aalto-Setälä kuvailee kirjassaan Häiriöjohtaminen, 

“Neljäs vallankumous on systeemi joka yhdistää fyysisen, digitaalisen ja ehkä jopa biologisen 

maailman.” 

Uskotaan, että ihmiset voivat nykyisillä ja kehittyvillä keinoilla ratkaista suuriakin ongelmia, 

kuten pysäyttää ilmastonmuutoksen tai keksiä keinon koko maailman väestön ravitsemiseen. 

(Aalto-Setälä, 2018.) 

Digitalisaatio on hyvä ymmärtää syvänä murroksena, kuten yllä mainittu vallankumous näkö-

kulma sen esittää. Murros vaikuttaa laajasti ihmisten ja yritysten toimintaan, ja tieteeseen. 

Digitalisaatio-käsite saattaa johtaa ajattelemaan asioiden muuttamista digitaaliseen muo-

toon, joka pitää paikkansa vain osittain. Kuten Ilmarinen ja Koskela muistuttavat Digitalisaa-

tio käsikirjassaan, näemme jatkuvasti lisääntyviä verkkokauppoja, digitaalisia palveluita ja 

mobiilisovelluksia, mutta ne ovat vain yksi merkki pinnan alla vaikuttavasta muutoksesta (Il-

marinen & Koskela 2015, 13). Muita tuttuja ilmiöitä ovat mm. pelillistäminen, sisältömarkki-

nointi ja teollinen internet (Ilmarinen & Koskela 2015, 21). Digitalisaation myötä tieto liikkuu 

nopeammin, sitä voi monistaa ja tiedolla ansaitseminen muuttuu. Hyvällä idealla voi käynnis-

tää tuottavaa liiketoimintaa hyvin lyhyessä ajassa ja pääomien ja investointien määrä vähe-

nee. 

Digitalisaatio pakottaa myös kyseenalaistamaan nykyistä toimintaa. Asiakkaat odottavat uusia 

hinnoittelumalleja, läpinäkyvyyttä, turvallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa palvelun laa-

tuun (Ilmarinen & Koskela 2015, 24). Koulutusmaailmaan liittyen saatetaan pohtia, tarvi-

taanko suuria kampuksia, jos puolet opetuksesta siirtyy verkkoon? Millainen on tulevaisuuden 

opettajan rooli, kun tietoa on saatavilla rajattomasti? Miten opetusta voidaan personoida, kun 

dataa opiskelusta kertyy yhä enemmän ja sitä voidaan analysoida? Digitalisaatio haastaa ke-

hittymään ja olemaan utelias.  

2.2 Alustatalous 

Innovaatiorahaoituskeskus Business Finland rahoitti Digitaalisen alustatalouden tiekartaston 

julkaisun, jonka tarkoituksena on fasilitoida dialogia hallinnon ja yritysten välillä alustatalou-

teen liittyen. Raportin mukaan alustatalous on nopeasti paikkaansa vakiinnuttava liiketoimin-

tamalli, joka mahdollistaa erityisesti nopeasti skaalautuvien palvelukokonaisuuksien rakenta-

misen. Alustataloudessa sovelletaan tietotekniikkaa ja ohjelmisto-osaamista, niin että koko 
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yritystoiminta ja organisaatio toimii alustalla. Alustataloudessa tietotekniikkaa ei enää hyö-

dynnetä organisaation sisäisen yhtenäisyyden rakentamiseen, vaan sillä mahdollistetaan tie-

don jakaminen ja liikkuminen organisaation ulkopuolelle. (Viitanen, Paajanen, Loikkanen & 

Koivistoinen, 8) 

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) julkaiseman artikkelin mukaan alustoiden toimi-

joilla on kolme erilaista roolia: alustan omistajat, palvelun tuottajat ja käyttäjät. Artikkeli 

nostaa esiin myös käyttäjien roolin evoluution. (Still, Seppänen, Seppälä, Suominen, Valkokari 

& Korhonen 2017). Käyttäjillä ei ole alustoilla enää vain yksisuuntainen rooli vastaanottajina. 

Käyttäjien ja tuottajien roolit sekoittuvat ja aktiiviset käyttäjät voivat lopulta muodostaa hy-

vin suuren osan alustan tuottamasta arvosta. Tämä vaatii omistajilta ymmärrystä toimijoiden 

eri rooleista ja tarjottavien palveluiden päivittämistä niiden mukaan. ETLA:n artikkeli tuo 

esiin myös arvonluonnin muutoksen vaikutuksen liikevaihtoon ja veloitukseen. (Still, Seppä-

nen, Seppälä, Suominen, Valkokari & Korhonen 2017). Kun omistaja ei enää luo arvoa yksin, 

maksutkaan eivät liiku enää yhdensuuntaisesti vain asiakkailta omistajalle. Alustataloudesta 

puhuttaessa käytetään monesti termiä ekosysteemi, joka osuvasti kuvaa organisaation eri toi-

mintoihin lisääntyvää vuorovaikutteisuutta.  

2.3 Digitaalisuuden keskeisimmät muutokset 
 
David L. Rogers on kirjoittanut kirjan The Digital Transformation Playbook – Rethink Your Bu-

siness for the Digital Age, jossa hän kuvailee digitalisaatiosta syntyvää muutosta. Rogers lä-

hestyy aihetta määrittelemällä totuttuja malleja eri teemojen alta ja kuvailee niissä tapahtu-

via muutoksia digitalisaation myötä. Rogersin esiin nostamat teemat ovat asiakkaat, kilpailu, 

data, innovaatiot ja arvot (Taulukko 1: Muutokset strategisissa oletuksissa). (Rogers 2016, 7). 

 
 

MISTÄ  MIHIN 

Asiak-
kaat 

Asiakkaat ovat massamarkkina 
Viestintä on tiedottamista asiakkaille 
Yritys on keskeinen vaikuttaja 
Markkinointi houkuttelee ostamaan 
Arvoa syntyy yhdelle 
Skaalauksesta syntyvä taloudellinen etu 
(Economies of scale) 

 Asiakkaat ovat dynaaminen verkosto 
Viestintä on kaksisuuntaista 
Asiakkaat ovat keskeinen vaikuttaja 
Markkinointi inspiroi ostamiseen, lojaaliuteen, kannatuk-
seen 
Arvoa syntyy molemmille 
Tuotteen arvosta asiakkaille syntyvä taloudellinen etu 
(Economics of value) 

Kilpailu Kilpailua aloittain 
Kumppaneiden ja kilpailijoiden raja on 
selvä 
Kilpailuasetelmasta ei poiketa 
Yrityksen voimavaroja salataan 
Tarjotaan uniikkeja tuotteita ja etuja 
Muutama dominoiva kilpailija per katego-
ria 

 Kilpailua yli alojen 
Kumppaneiden ja kilpailijoiden raja on epäselvä 
Kilpailijat voivat tehdä yhteistyötä kun se hyödyttää mo-
lempia 
Yrityksen voimavaroja voidaan jakaa 
Haetaan lisäarvoa jaetuilla alustoilla 
Verkostojen myötä yhdellä suurin osuus 

Data Datan tuottaminen yrityksessä on kallista 
Haasteena on datan säilytys ja hallinta 
Yritykset hyödyntävät vain jäsenneltyä da-
taa 

 Dataa tuotetaan jatkuvasti kaikkialla 
Haasteena on arvokkaan informaation muodostaminen 
datasta 
Jäsentämätön data on yhä helpommin hyödynnettävissä 
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Dataa hallitaan siiloissa 
Dataa käytetään prosessien optimoimiseen 

Datan arvo nousee, kun sitä hyödynnetään yli siilojen 
Data on yksi yrityksen arvokkaimmista voimavaroista 

Inno-
vaatio 

Päätöksiä tehdään intuition ja työkoke-
muksen perusteella 
Ideoiden testaaminen on kallista, hidasta 
ja haastavaa 
Asiantuntijat tekevät testauksia harvoin 
Innovaation haasteena on löytää oikea 
ratkaisu 
Epäonnistumista vältetään kaikin keinoin 
Keskitytään viimeisteltyyn tuotteeseen 

 Päätöksiä tehdään testauksen ja tulosten perusteella 
Ideoiden testaaminen on halpaa, nopeaa ja helppoa 
Jokainen tekee testauksia usein 
Innovaation haasteena on ratkaista oikea ongelma 
Epäonnistumisista opitaan aikaisin ja edullisesti 
Keskitytään toteuttamiskelpoisiin prototyyppeihin ja ite-
rointiin käyttöönoton jälkeen 

Arvot Yritykset määrittelevät arvolupauksen 
Täytetään nykyinen arvolupaus 
Optimoi liiketoimintamalliasi jatkuvasti 
Sovella muutosta nykyiseen liiketoimin-
taasi 
Menestys markkinoilla sallii mukavuuden 

 Asiakkaiden tarpeet määrittelevät arvolupauksen 
Etsitään seuraavaa arvolupausta 
Kehity ennen kuin on pakko, ole edelläkävijä 
Sovella muutosta uuden liiketoiminnan kehityksessä 
Vain mukavuusalueelta poistuvat selviytyvät 

Taulukko 1: Muutokset strategisissa oletuksissa (Rogers 2016, 7). 

 
 
Korkeakoulutukseen liittyen mielenkiintoisia malleja ovat muun muassa, 

• Asiakkaat ovat dynaaminen verkosto. 
• Viestintä on kaksisuuntaista. 
• Keskeinen vaikuttaja on asiakkaat. 
• Kumppaneiden ja kilpailijoiden raja on epäselvä. 
• Haetaan lisäarvoa jaetuilla alustoilla. 
• Haasteena on arvokkaan informaation muodostaminen datasta. 
• Jokainen tekee testauksia usein. 
• Vain mukavuusalueelta poistuvat selviävät. 

 

Korkeakoulutuksen kontekstissa asiakkaita voidaan suoraan ajatella opiskelijoina, jolloin yllä-

olevan listan kolme ensimmäistä kohtaa kuvaavat hyvin opiskelijoiden roolin muutosta digita-

lisaation myötä. Opiskelijat tulisi nähdä vaikuttavana dynaamisena verkostona, joiden kanssa 

viestinnän tulisi olla kaksisuuntaista. Lisäksi voidaan sanoa suoraan, että myös korkeakouluilla 

on haasteena arvokkaan informaation muodostaminen kerätystä datasta. Miten data saadaan 

parhaiten palvelemaan eri sidosryhmiä? Yritysmaailmasta korkeakoulutusmaailmaan voidaan 

soveltaa suoraan myös listan kahta viimeistä kohtaa. Uusia menetelmiä ja työkaluja tulisi tes-

tata usein ja kouluissa tulisi kasvattaa kulttuuria, jossa on turvallista poistua mukavuusalu-

eelta, testata uutta ja epäonnistua. 

2.4 Digitalisaatio korkeakoulutuksessa Suomessa 

Digitalisaatio on keskiössä suomalaisen korkeakoulutuksen kehittämisessä ja isossa osassa mo-

nen opettajan ja opiskelijan arkea jo tänä päivänä. Pääministeri Juha Sipilän 2015 julkaistun 

hallitusohjelman tavoitteena on nostaa suomalaisten osaamis- ja koulutustasoa ja tehdä Suo-

mesta maa, jossa “tekee mieli oppia koko ajan jotain uutta”. Hallituskauden konkreettisina 

tavoitteina on modernisoida oppimisympäristöjä ja hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia 

oppimisessa. (Valtioneuvosto, 2018). 
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Sipilän hallituksen opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan tulevaisuuden työelämässä 

tarvitaan halua oppia uutta. Vaadittavaa osaamista ei enää hankita kertainvestoinnilla ja yh-

dellä tutkinnolla, vaan siirrymme jatkuvan oppimisen maailmaan. Tämä muutos edellyttää uu-

distuksia myös koulutusjärjestelmissä. Tutkintoon johtava koulutus tarvitsee rinnalleen uusia 

koulutuksen muotoja, jotka sopivat erilaisiin elämäntilanteisiin. Koulutusjärjestelmän tulee 

vastata tarpeisiin, jossa tarvitaan täydentävää osaamista tai ollaan vaihtamassa kokonaan uu-

delle alalle. (Verkkouutiset, 2017). Foundation for Young Australians ennakoi, että tämän 

päivän 15-vuotiaat tulevat työskentelemään 17 eri työnantajalle ja heidän työhistoriansa tu-

lee pitämään sisällään viisi eri uraa (The Foundation for Young Australians, 2018). 

Jotta voimme vastata tulevaisuuden osaamistarpeisiin, tarvitsemme korkealaatuista korkea-

koulutusta ja yhteyksiä muualla tuotettuun uuteen tietoon. Hallitusohjelman maalaaman vi-

sion toteutuessa “sivistys, osaaminen, tiede ja teknologia toimivat vahvemmin ihmisen ja yh-

teiskunnan hyväksi”. Tavoitteena on tuoda korkeakoulujen osaaminen avoimesti kaikkien 

käyttöön. Grahn-Laasosen mukaan globaali kilpailu osaamisesta kiristyy ja Suomen strategiana 

on olla osaavin kansakunta tällä kentällä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017). Tämä aset-

taa edellytyksiä digitaalisille alustoille, joiden pitäisi muuntautua opettajan ja opiskelijan tie-

dostopankeista laajoiksi yhteistyöalustoiksi.  

Yleisten hallituskauden tavoitteiden lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on tehnyt yh-

teistyötä korkeakoulujen, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kanssa luodakseen oman 

visionsa. Visiotyötä tukee tiekartta, jota valmistelee OKM:n nimittämät viisi teemaryhmää. 

Tiekartan valmistelut keskittyvät “koko suomalaisen korkeakoulusektorin, eli ammattikorkea-

koulujen ja yliopistojen… 

…mahdollistavaan ohjaukseen, resursseihin ja rakenteisiin 

…avoimuuteen ja rooliin jatkuvassa elinikäisessä oppimisessa 

…. rooliin TKI-rahoituksen tason nostamisessa 

… muutoksen mahdollistamiseen digitalisaation ja tekoälyn avulla 

… henkilöstön hyvinvointiin muutoksessa” 

(Elinkeinoelämän keskusliitto 1, 2018). 

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) on ollut mukana vision valmistelussa ja on nyt osana tiekar-

tan teemaryhmiä (Elinkeinoelämän keskusliitto 1, 2018). Lisäksi EK, Aalto-yliopisto ja Laurea 

ammattikorkeakoulu toteuttivat Digitalous ja korkeakoulutus -hankkeen esiselvityksen 2015. 

(Elinkeinoelämän keskusliitto 2, 2015). EK:n toiveena on, että tutkimuslaitosten ja korkeakou-

lujen rakenteellinen kehittäminen johtaisi resurssien yhteiskäyttöön ja hallitusohjelman ta-

voittelemaan avoimeen hyödyntämiseen. Tavoite on kunnianhimoinen ja edellyttää toimivia 

digitaalisia alustoja näin monen toimijan yhteen saattamiseksi. 
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– ”Digitaalinen murros ulottuu korkeakoulutukseen. Maineikkaat amerikkalaiset yliopistot 

ovat eturintamassa. Kansainvälinen kilpailu ulottuu myös suomalaisiin korkeakouluihin, joten 

opetus- ja kulttuuriministeriön suunnitelmat kuulostavat hyviltä”, sanoo EK:n korkeakoulu-

politiikan asiantuntija Marita Aho (Elinkeinoelämän keskusliitto 3, 2016). 

EK:n innovaatiopolitiikan asiantuntijan Jari Konttisen mukaan ketterät pilotoinnit ovat tär-

keitä koulutuksen uudistamisessa. Uudistamisen tehostamiseksi olisi myös hyvä solmia kump-

panuuksia edelläkävijäyritysten kanssa. (Elinkeinoelämänkeskusliitto 3, 2016). Yrityksistä voi 

löytyä hyviä malleja ketterään kehittämiseen ja yhteistyö rakentaisi pohjaa myös tulevaisuu-

den yhteistyölle liittyen tiedon ja tutkimuksen yhteiskäyttöön ja avoimeen jakamiseen. 

Opetus- ja kulttuurimisteriön kärkihankkeena on korkeakoulujen digitaalisten oppimisympäris-

töjen kehittäminen, joka jakautuu kolmeen kehitysosa-alueeseen (Opetus- ja kulttuuriminis-

teriö, 2015). 

 

Digitaaliset oppimisympäristöt Verkko-opetustarjonta Digitaalinen koulutusyhteistyö 

Taulukko 2: OKM kärkihankkeen kehitysosa-alueet. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015.) 

Hankkeessa listataan seuraavia tavoitteita, 

• Korkeakoulut kehittävät laajaa verkko-opetustarjontaa, jolla mahdollistetaan opis-

kelijoille joustavat opinnot yli korkeakoulurajojen. 

• Luodaan hallinnollisesti yksinkertainen tapa saada muiden korkeakoulujen opinnot 

osaksi tutkintoa, ja ohjataan korkeakoulut kehittämään tämän edellyttämiä tietojär-

jestelmien välisiä kytkentöjä ja yhteisiä tietovarantoja. 

• Korkeakoulut tuottavat yhteistä verkko-opetustarjontaa, ja sopivat keskinäisestä yh-

teistyöstä ja työnjaosta verkko-opetuksessa. 

• Opetusta voidaan tarjota myös täysin avoimesti ja parantaa näin esimerkiksi toisen 

asteen opiskelijoiden mahdollisuuksia tutustua korkeakouluopintoihin. 

• Tietovarantoja ja tietojärjestelmiä kehitetään v. 2016–2018. 

• Lisätään monipuolista digitaalisten välineiden hyödyntämistä opetuksessa 

• Monipuolistetaan arviointikäytänteitä digitaalisin menetelmin 

• Varustetaan opetustiloja tukemaan digitaalisia opetusmenetelmiä 

• Tuetaan EXAM-tenttiakvaariosovelluksen kehittämistä ja käytön laajentamista v. 

2016–2017. Sovelluksen lähdekoodi avataan Open Source -lisenssillä kaikkien hyödyn-

nettäväksi v. 2017. 
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• Opetushenkilöstön digitaalista osaamista parannetaan ja opiskelua ja ohjausta tuke-

vaa oppimisanalytiikkaa kehitetään järjestämällä yhteisiä käytäntöjä edistäviä semi-

naareja. 

• Laajennetaan opiskelijoille tarjottavia joustavia opiskelumahdollisuuksia, sekä ava-

taan tarjontaa toisen asteen opiskelijoille. 

• Tulossopimuksissa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa sovitaan korkeakou-

lukohtaisista toimista kärkihankkeen tavoitteisiin liittyen.  

 (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2015). 

Suomen edelläkävijyyttä edistää myös CSC, entinen Centre for Scientific Computing. CSC, tie-

teen tietotekniikan keskus on suomalainen valtion ja korkeakoulujen omistama tietotekniikan 

osaamiskeskus (CSC 1 2019). CSC korostaa myös digitalisaation vaikutusten ymmärtämistä. 

Kyse ei ole siitä, että kaikki toiminnot digitalisoidaan. Uudistuksien täytyy luoda täysin uusia 

tapoja toimia ja uusia tapoja ajatella. (CSC 2 2019). 

CSC puhuu myös oppimisen palveluinfrastruktuurista, jolla varmistetaan koulutuksen, tutki-

muksen ja elinkeinoelämän yhteistyö. He nostavat esiin alustojen ja analytiikan kehittämisen, 

koska ne ovat keskiössä myös tulevaisuudessa, kun jo käytössä olevia järjestelmiä kehitetään 

lisää. Nyt tehtävien valintojen uusiutumiskyky ja kehitysvalmiudet on varmistettava, jotta 

varmistetaan ketteryys jatkokehityksessä. (CSC 3 2019). 

CSC:n tekemässä Oppijana2030-esiselvityksessä poraudutaan syvemmälle edessä olevaan kehi-

tystyöhön. Esiselvitys nostaa esiin ratkaisuja, joilla mahdollistetaan avoin ja joustava opis-

kelu. Ratkaisut keskittyvät korkeakoulujen välisen yhteistyön lisäämiseen. Miten tutkinto-

opiskelijat voisivat osallistua sujuvasti eri koulujen järjestämille kursseille? Miten yhdenmu-

kaistetaan korkeakouluopetus, niin että kenen tahansa on helppoa osallistua opetukseen? Mi-

ten avoimia oppimateriaaleja voitaisiin kehittää, niin että ne ovat kaikkien saatavilla ja hel-

posti löydettävissä? Selvitys kertoo, että opetustarjontaa löytyy tällä hetkellä monesta läh-

teestä, “niin korkeakoulujen omilta sivuilta ja järjestelmistä kuin erilaisista tarjontaa yhdis-

televistä alakohtaisista kansallisista ja kansainvälisistä portaaleista”. Tarjonta ei kuitenkaan 

näyttäydy vielä sulavasti kaikissa näissä lähteissä, vaan sen siirtäminen vaatii manuaalista 

työtä sekä kansallisissa että kansainvälisissä järjestelmissä.  Esiselvityksessä on kuvattu ope-

tustarjontaa kuvassa, josta näkyy kuinka korkeakoulukohtaista tiedon käyttö ja jakaminen 

vielä on. (Oppijana2030-esiselvitys 2018). 
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Kuva 1 Korkeakoulujen opetustarjonta 

(Oppijana2030-esiselvitys 2018, 8.) 

Vaikka keskitytään tulevaisuuteen, opetustarjonnan yhtenäistäminen on jo alkanut ja esiselvi-

tys esittelee myös käynnissä olevia kehittämishankkeita, kuten oppimisen uusi ekosysteemi 

eAMK ja liiketalouden kansallisiin opintoihin keskittyvä Lito. Yhteinen alusta mahdollistaisi 

näkymien järjestämisen moniin eri tarpeisiin, käyttäjä voisi tutkia tarjontaa tietyltä alalta tai 

maantieteelliseltä alueelta. (Oppijana2030-esiselvitys 2018, 8.) 

Yleisellä tasolla Suomessa tunnutaan ymmärtävän digitalisaation vaikutukset ja mitä se mah-

dollistaa ja muuttaa koulutuksen saralla. Laurea-ammattikorkeakoulun vararehtori Susanna 

Niinistö-Sivuranta tiivistää koulutuksen merkityksen digitaloudessa, kuvaamalla tiedon muut-

tuvaa luonnetta. 

“Koulutuksen merkitys ei liity enää tiedon jakamiseen vaan pikemminkin tiedon tehokkaa-

seen jalostukseen, soveltamiseen ja käyttöön ongelmanratkaisussa.” 

(Elinkeinoelämän keskusliitto 4, 2016). 

Suomesta löytyvät rakenteet ja valtion tuki kehitystyölle. Tulevaisuus näyttää millä tahdilla 

tavoitteita saavutetaan ja onko Suomella mahdollisuuksia toimia suunnannäyttäjänä myös glo-

baalisti. Koulutusalan digitalisaatioon liittyvästä keskustelusta Suomessa nousevat esiin seu-

raavat teemat. 

 

#analytiikka #avointiedonjakaminen #yhteistyöalusta 

#tekoäly #ketteräkehittäminen #alustat 
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2.5 Digitalisaatio korkeakoulutuksessa muualla 

Digitalisaation vaikutukset koulutukseen ovat puhuttaneet jo vuosia ja sen vaikutuksiin on 

täytynyt havahtua erityisesti maissa, joissa koulutus on liiketoimintaa. Kun kilpailussa on py-

syttävä mukana, paine kehitykseen on suurempi. Painetta tulee myös opiskelijoilta, sillä he 

näkevät itsensä kuluttajina. Boston Consulting Group kirjoitti artikkelin Megatrends in Higher 

Education, jossa he toteavat, että opiskelijat haluavat nykyään vaikuttaa opiskelukokemuk-

seensa ja lopulliseen tutkintoon (BCG, 2019). 

Mielenkiintoista ja ajankohtaista tietoa tuottaa muun muassa Educause – tuottoa tavoittele-

maton järjestö, jonka tavoitteena on edistää korkeakoulutusta tietoteknologian keinoin (Edu-

cause, 2019). Vuonna 2015 Educause on julkaissut kirjoituksen esimerkiksi tulevaisuuden oppi-

misympäristöjen rakenteesta. Kirjoittajat Brown, Millichap ja Dehoney kuvailevat uutta ra-

kennetta ekosysteeminä, joka koostuu sisältöpankeista, analytiikkakoneistosta, erilaisista so-

velluksista ja valikoimasta digitaalisia palveluita. Saako tämä mielikuva vaikuttumaan vai kau-

histumaan? Keskitetyn hallinnan sijaan ympäristön tulisi tukea personalisointia eri käyttäjäta-

soilla, jolloin näkymät kahdella opiskelijalla tai opettajalla eroaisivat toisistaan lähes poik-

keuksetta. Ympäristöä voisi verrata henkilökohtaiseen älypuhelimeen, jossa käyttäjät valitse-

vat itselleen sopivat sovellukset, niiden sijoittelun ja muokkaavat näkymiä omien visuaalisten 

mieltymystensä mukaisiksi. Tämän kuvauksen seurauksena tulevaisuuden oppimisympäristöä 

voi kuvailla mash up -malliksi. Mash up -sanaa käytetään kuvaamaan sovellusta tai alustaa, 

joka hyödyntää sisältöä eri lähteistä ja näyttää sisällöt yhdessä yhtenäisessä näkymässä. Mash 

up -alusta käyttää erilaisten elementtien heterogeenisyyttä luodakseen homogeenisen ympä-

ristön ja tästä ominaisuudesta muodostuu myös sen suurin haaste. Miten tukea monimuotoi-

suutta ja samalla säilyttää yhtenäisyys? Haasteen ratkaisemiseksi on kehitettävä selkeä tekno-

loginen malli ja arkkitehtuuri, jonka hallitsemiseksi kehitetään standardeja ja määritellään 

ydinpalvelut. (Brown, Millichap & Dehoney 2015.) 

Mash up -malleja näkyy jo liike-elämän tarjonnassa, jossa niitä kutsutaan monesti integraatio-

alustoiksi. Herää kuitenkin kysymys, ovatko myydyt mallit vielä suunniteltu loppukäyttäjille 

vai IT-tehtävissä työskenteleville? Jos tuodaan perinteisesti IT:n hallinnoima näkymä suoraan 

loppukäyttäjälle, ollaan taas askeleen lähempänä pitkälle personoitavissa olevaa alustaa. Esi-

merkin loppukäyttäjän näkymästä voi saada Microsoft Officen Teams-sovelluksesta. Siellä in-

tegroidut sovellukset eivät ole aktiivisia automaattisesti, vaan jokainen käyttäjä voi valita 

omaan palettiinsa sopivat ohjelmat. 
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Kuva 2 Microsoft Teams sovellukset 

(Microsoft AppSource, 2019.) 

Keskustelua on herättänyt myös IT:n muuttuva rooli korkeakouluissa. Perinteisesti IT on nähty 

oppimisalustan ylläpitäjänä ja tietynlaisen tasapainon ylläpitäjänä. Koska hallinta on ollut 

keskiössä, innovaatiot ja uudet kokeilut ovat saatettu nähdä jopa ei-toivottuina haasteina 

IT:n näkökulmasta. Tulevaisuuden IT-yksikkö joutuukin tutkimaan rooliaan uudelleen. Kun eri-

laisten sovellusten määrä ja integraatiot lisääntyvät, tulee pohtia mitä toimintoja jätetään 

talon sisälle ja mitä ulkoistetaan. (Abel, Brown & Suess 2013.) Millainen tietoarkkitehtuuri tu-

kee oppimisratkaisujen rihmastoja, joista tulevaisuuden oppimisympäristöt tulevat rakentu-

maan? 

Rob Abelin, Malcolm Brownin ja John Suessin Educausessa julkaiseman artikkelin mukaan kor-

keakoulujen IT-yksiköiden tulevaisuuden työtä voi mahdollistaa kolmella tavalla. Nämä kolme 

tapaa ovat ketteryys, joustavuus ja personointi. Ketteryyttä tarvitaan, jotta voidaan pilotoida 

uusia innovatiivisia teknologioita ilman, että ne sotkevat oppimisympäristön toimintaa tai 

vaarantavat sen turvallisuutta. Joustavuudella viitataan myös lukuisten sovellusten määrään, 

joilla voidaan muun muassa mahdollistaa opettajien pedagogiset tavoitteet. Opettajien tulee 
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voida rakentaa personoituja opetuskokonaisuuksia hyödyntämällä erilaisiin tarkoituksiin sovel-

tuvia sovelluksia. (Abel, Brown & Suess 2013.) 

Starr Roxanne Hiltz ja Murray Turoff toteavat artikkelissaan ”Education Goes Digital: The Evo-

lution of Online Learning and the Revolution in Higher Education”, että nykyiset oppimisalus-

tojen toimittajat ovat pääosin keskittyneet alustan hallinnan tukemiseen yhteiskäytön tuke-

misen sijasta. Oppimisalustojen tulisi mahdollistaa innovatiiviset työkalut, joilla voidaan op-

pia yhteisönä. Esimerkkeinä tällaisista työkaluista mainitaan yhdessä tuotettavat wiki-tieto-

kannat, blogit, Delphi-sovellukset ja virtuaaliset markkinapaikat. Yhteisöllisillä työkaluilla 

voidaan mahdollistaa monimutkaisten aiheiden käsittely ryhmänä, joka ei aseta rajoituksia 

ryhmän koolle tai nojaa yksin tietyn osallistujan panokseen. (Hiltz & Turoff 2005, 61.) 

Hiltz ja Turoff nostavat esiin myös analytiikan ja sen visualisoinnin merkityksen tulevaisuu-

dessa (Hiltz & Turoff 2005, 62). Nyt kun oppimiseen liittyvää dataa on mahdollista saada, sii-

hen voi liittää palveluita. Keskustelussa koulutuksen digitalisaatiosta kulkee tiivisti läsnä aja-

tus ohjauksen ja opintojen suunnittelun mahdollisuuksista tulevaisuuden alustoilla. Oikean 

analytiikan päälle on mahdollista alkaa rakentamaan automatisoituja toimintoja, joilla voi-

daan tukea opiskelijan etenemistä opinnoissa.  

Koulutusalan digitalisaatioon liittyvästä keskustelusta muualla nousevat esiin seuraavat tee-

mat. 

#opiskelijatasiakkaina #opintojenpersonointi #ketterätkokeilut 

#yhteiskehittäminen #opiskelijakeskeisyys #muuttuvatroolit 

#yhteisöllisetverkkotyökalut #analytiikka #IT:nrooli 

 

3 Esimerkki alustataloudesta 

3.1 Teoriasta analysointiyksiköksi 

Kirjallisuuskatsauksesta nousi esiin toistuvia teemoja, jotka poimittiin jokaisen kappaleen lop-

puun avainsanataulukoiksi. Näiden avainsanataulukoiden pohjalta syntyi analysointiyksikkö 

(Kaava 1 Analysointiyksikön muodostus).  
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Kaava 1 Analysointiyksikön muodostus 

YouTubea analysoidaan analysointi yksikön avulla, jolloin kaikki kuusi kohtaa käsitellään erik-

seen (Taulukko 3: Analysointiyksikkö). Esimerkistä kerätyn aineiston luotettavuutta on lisätty 

valitsemalla monipuolisia tietolähteitä. Käyttämällä kolmea tietolähdettä mahdollistettiin eri 

käyttäjäryhmien ja heidän näkökulmiensa tuominen osaksi tutkimusta. 

 

ANALYTIIKKA Miten analytiikka on toteutettu tarkasteltavalla alustalla? 

AUTOMATISOINTI Miten automatisointi on toteutettu tarkasteltavalla alustalla? 

YHTEISKEHITTÄMINEN Hyödynnetäänkö asiakkaita/käyttäjiä tuottavana osapuolina? 

MOBIILIKÄYTETTÄVYYS Miten mobiilikäytettävyys on huomioitu tarkasteltavalla alustalla? 

PERSONOINTI Miten personointi näkyy alustalla? 

AVOIN TIEDON JAKAMINEN Miten avoin tiedon jakaminen näkyy alustalla? 

Taulukko 3: Analysointiyksikkö            

 

3.2 Youtube 

YouTube on yksi alustatalouden jäteistä, yksi alaa mullistaneista toimijoista, joka edelleen on 

edelläkävijä digitalisaation tuomien muutosten keskellä. Tämän tapauksen avulla voidaan ym-

märtää paremmin, mitä asiakaskeskeisyys todella tarkoittaa, miten yhteisöllinen kehittämi-

nen toimii ja miten vuorovaikutteisuuden voi mahdollistaa alustalla. 

YouTuben luotaamiseen käytetään alustatalouden trendeistä koostettua analysointiyksikköä ja 

eri lähteistä kerättyä aineistoa. Tässä tapauksessa käytetyt aineistot haettiin kolmelta eri ta-

holta. 
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3.2.1 Kolme aineistoa 

Team YouTube valikoitui yhdeksi aineiston lähteeksi edustamaan yrityksen kantaa ja heidän 

viestintäänsä. Tiimin tuottama aineisto kerätään tiimin ylläpitämältä Twitter-tililtä. Tiimin 

oma kuvaus on lyhyt ja ytimekäs “the team that brings you YouTube”. Tiimin jäseniä ei erityi-

sesti nosteta esiin heidän omilla nimillään. Team Youtuben tuottama sisältö valikoitui yhdeksi 

aineistoksi, jotta tapauksen käsittelyyn saatiin mukaan alustan kehittäjien näkökulma. Kehit-

täjien viestintää tutkimalla saa hyviä näkökulmia analysointiyksikön aiheisiin, jotka liittyvät 

yhteisöllisyyteen ja yhteiskehittämiseen. Millainen alustajan ylläpitäjän rooli on, kun alustan 

käyttäjillä on suuri rooli sisällöntuotannossa? 

YouTube Creators -yhteisö koostuu alustan aktiivisista käyttäjistä ja tämän yhteisön iso ja nä-

kyvä rooli vaikutti myös YouTuben valintaan ensimmäiseksi tapaukseksi. Creators-yhteisö on 

erinomainen esimerkki alustataloudelle ominaisesta käyttäjien aktiivisesta roolista. He ovat 

olennainen osa menestyvää alustaa ja sen kestävää tulevaisuutta. Yhteisön tuottama aineisto 

kerätään heidän ylläpitämältä Twitter-tililtä ja yhteisön omalta YouTube-kanavalta. Yhtei-

söllä on myös oma sivusto, jolta löytyy Creators Academy -oppimisalusta ja yhteisön viestin-

tää, kuten uutiskirjeitä. YouTube Creators -yhteisön tuottama sisältö valikoitui toiseksi aineis-

toksi, jotta tapauksen tutkintaan saatiin mukaan alustan aktiivisten käyttäjien näkökulma. Mi-

ten aktiivinen tuottava yhteisö toimii? Mitä he tuottavat ja mitä heille tuotetaan? 

Omat havainnot keskittyvät YouTuben tekemiin käyttöliittymäratkaisuihin ja niiden kuvaami-

seen. Miten mobiiliystävällisyys on otettu huomioon tai miten eri näkymät skaalautuvat, kun 

päätelaite vaihtuu? Havaintoja tehdään myös analysointiyksikön trendeihin liittyen teknisestä 

näkökulmasta. Mitä toiminnallisuuksia YouTubesta löytyy, jotka tukevat esimerkiksi vuorovai-

kutusta tai personointia. Omat havainnot valikoituivat luonnollisesti osaksi aineistoa, kun tar-

koitus on tutkia visuaalisia elementtejä. 

3.2.2 Millaista analytiikkaa käyttäjille tarjotaan? 

Google on kehittänyt analytiikkatarjontaansa hyvin pitkälle, koska sen alla toimii myös 

Googlen mainontatyökalut. Tämän takia, käyttäjien analytiikkatyökalun rakenne on valmiina 

ja sitä on voitu kehittää myös muiden Googlen alaisuudessa toimivien palveluiden yhteyteen. 

Näin myös YouTube tarjoaa monipuolista analytiikkaa kanavan omistajille. YouTube-kanavan 

omistaja pystyy muun muassa katselemaan tuotto-, katseluaika- ja interaktioraportteja ja vi-

sualisoimaan raporttien dataa valitsemillaan esitystavoilla (YouTube ohjeet: Seuraa kanavan 

menestymistä YouTube Analyticsin avulla, 2019). Koska dataa on paljon, myös käyttäjille tuo-

tavat raportit ja analytiikka on monipuolista. Näin käyttäjät voivat hallinnoida itsenäisesti 

omia tilejään ja saada suurimman hyödyn alustan toiminnallisuuksista. Esimerkkejä monipuo-

lisesta analytiikasta näkee YouTuben tarjoaman Yleiskatsaus-raportin sisältöä tarkastele-

malla. Yleiskatsaus-raportissa on viisi eri osiota: 
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• Tehokkuus: Näyttää yhteenvedon valitun sisällön katseluajasta, näyttökerroista ja 
mahdollisista sen tuottamista tuloista. 

• Vuorovaikutus: Näyttää tärkeimmät tiedot vuorovaikutuksen eri muodoista, kuten 
tykkäämisistä, ei-tykkäämisistä, kommenteista, jakamisista ja suosikeista. 

• 10 suosituinta: Näyttää kanavasi 10 katseluajan perusteella suosituinta kohdetta. 
Tällaisia kohteita ovat esim. kanavat, soittolistat ja muu tuottamasi sisältö. 

• Kohderyhmätiedot: Kerää tietoja katselijoiden sukupuolesta ja sijainnista. 
• Löytyminen: Tarjoaa yhteenvedon videoittesi katseluajan perusteella yleisimmistä 

toistosijainneista ja liikenteen lähteistä. 

(YouTube ohjeet: Yleiskatsaus-raportti, 2019.) 

Analytiikka vaikuttaa myös loppukäyttäjän kokemukseen alustalla, mm. suositellessaan mitä 

videoita käyttäjä voisi katsoa seuraavaksi. 2016 Googlen työntekijät Paul Covington, Jay 

Adams ja Emre Sargin kirjoittivat julkaisun YouTuben suosituksiin liittyen. Haasteena suosi-

tuksien algoritmia suunnitellessa ovat alustan skaala, tuoreus ja signaalit (Covington, Adams 

& Sargin 2016, 1). YouTubella on n. 30 miljoonaa aktiivista käyttäjää päivässä (Omnicore 

Agency 2018), joiden palvelemiseen eivät sovellu algoritmit, jotka saattavat toimia pienem-

millä alustoilla. Sisällön vaihtuvuus ja tuoreus tuovat myös oman haasteensa. Joka sekunti 

YouTubeen ladataan useita tunteja videomateriaalia ja suositusten tulee osata sisällyttää tar-

jontaan tasapainoisesti tuoreita videoita ja vanhempia videoita, joita katsellaan edelleen ja 

joiden sisältö on edelleen osuvaa. Signaalit taas liittyvät käyttäjien käyttäytymisen ennusta-

miseen. Algoritmille on haastavaa opettaa käytökseen liittyviä tulkintoja, koska YouTuben si-

sältöjen suosioon vaikuttavat hyvin monet ulkoiset tekijät. Raportissa todetaan, ettei YouTu-

ben ole mahdollista kerätä täydellistä käyttäjätyytyväisyysdataa, joten alustan omistajat ope-

roivat lähinnä voimakkaiden palautesignaalien perusteella. (Covington, Adams & Sargin 2016, 

1-2.) 

Yllä kuvailluista tekijöistä johtuen YouTuben suositusalgoritmi on monimutkainen ja se on ra-

kennettu perustuen kahteen alueeseen. Ensimmäisellä alueella tarkastellaan käyttäjän histo-

riaa, esimerkiksi mitä videoita hän on hakenut ja katsellut ja käyttäjän demografisia tietoja. 

Toisella alueella keskitytään videoiden arvioimiseen ja yhdistämällä nämä kaksi aluetta voi-

daan tarjota osuvampia suosituksia YouTuben massiivisesta videotarjonnasta (Nadeem 2018). 

3.2.3 Miten automatisointi on toteutettu? 

Automatisointeja voidaan hyödyntää esimerkiksi manuaalisen työn vähentämiseksi tai standar-

disoinnin lisäämiseksi. YouTube-sisällöntuottaja Derral Eves esittelee videollaan ”Optimize 

Your YouTube Video - Translate Titles and Descriptions” kääntämistyökalun, jonka avulla voi 

lisätä videoiden levikkiä (Eves 2016). YouTube mahdollistaa videon otsikon ja kuvauksen kään-

tämisen Google Translate -työkalun avulla. 

Toisella videollaan ” How To Create Default Upload Settings and Profiles on YouTube” Evans 

esittelee automatisoituja asetuksia, joilla voi nopeuttaa videoiden lataamista.  
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• Videoiden julkisuuden voi määritellä yksityiseksi/julkiseksi lataushetkellä. 

• Otsikkoon saa kirjoitettua valmiiksi vakio osan, vaikka nimensä tai kanavansa nimen, 

jos käyttää sitä kaikkien videoiden nimissä. 

• Kuvaukseen voi kirjoittaa tietyt elementit/otsikot valmiiksi, esimerkiksi ’jos kiinnos-

tuit, lue katso myös nämä’ tai linkki videon jakamiseen. 

• Voit lisätä tietyt avainsanat, jotka ilmestyvät kaikkiin videoihin – on helpompaa pois-

taa muutama kuin kirjoittaa aina kaikki alusta. 

• Jos käytät usein samoja asetuksia, saat valittua ne vakioiksi itsellesi – YouTube on 

tuonut tämän loppukäyttäjille, usein tämä on mahdollista vain järjestelmän hallitsi-

joilla. 

3.2.4 Hyödynnetäänkö asiakkaita tuottavana osapuolina? 

YouTube on esimerkillinen tapaus esittelemään asiakkaiden ja yrityksen hyötymistä toisistaan. 

YouTuben toiminta perustuu täysin avoimelle jakamiselle ja avoimuus toistuu myös yrityksen 

arvoissa, jotka ovat ilmaisunvapaus, tiedonsaantivapaus, mahdollisuuksien vapaus ja osallistu-

misen vapaus (Tietoja YouTubesta, 2019). 

Alustan sisällöntuottajien yhteisön tuottama sisältö on yksi tämän työn aineistoista. YouTube 

Creators on aktiivinen yhteisö, joka muodostuu videoiden tuottajista. Sisällöntuottajat jaka-

vat tietoa ja vinkkejä oman kanavan ylläpitoon ja kanavan menestyksen kasvattamiseen. You-

tuben sisällöntuottajien viestintää voi seurata ryhmän Twitter-tilillä. Kaava 2 näyttää 40 

twiittauksen otannasta siinä esiintyvät sisältötyypit. Sisällöntuottajat viestivät eniten omaan 

yhteisöönsä liittyvistä uutisista, kuten jäsenien menestyksestä. He myös nostavat esiin tuotta-

jia eri teemojen alta tai pyytävät seuraajia ilmiantamaan parhaita tuottajia tietyn aiheen pa-

rista. Melko tasaisesti tililtä twiitattiin myös teknisiä päivityksiä, muuta tukea yhteisölle ja 

YouTube-alustalla toimimiseen liittyviä uutisia. 
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Kaava 2 YouTube Creators -tilin twiittien sisältötyypit 

Sisällöntuottajat tukevat toisiaan menestyäkseen alustalla, kun taas YouTuben työnteki-

jöiden viestintä keskittyy enemmän toiminnan mahdollistamiseen ja tekniseen tukeen. Sa-

man kokoisesta 40 twiitin otannasta eniten twiitteja keskittyi tekniseen tukeen (Kaava 3). 

 

Kaava 3 Team YouTube twiittien sisältötyypit 
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Esimerkit sisällöntuottajien videoista näyttävät kuinka vahva omistajuus heillä on alustasta ja 

sillä toimimisesta. Vaikka YouTuben työntekijöiden tiimi ylläpitää Creators Studiota, jossa ka-

navan ylläpitäjä hallitsee kanavaansa, sisällöntuottajat saattavat silti tarjota parhaat ohjevi-

deot ja vinkit studion käyttämiseen. 

Esimerkkejä sisällöntuottajien tuottamien soittolistojen nimistä, 

• Pika-aloitusopas YouTubeen (Quick start guide to Youtube) 

• Miten YouTube toimii? (How YouTube works?) 

• Kasvata YouTube-kanavaasi (Grow your YouTube Channel) 

• Syväsukellus analytiikkaan (Analytics deep dives) 

3.2.5 Miten vuorovaikutus on mahdollistettu alustalla? 

Videoiden kommentointimahdollisuus on yksi vuorovaikutuksen keino alustalla. Kommentteja 

voi lajitella uutuuden tai suosion perusteella ja yksittäisten kommenttien alla pystyy aloitta-

maan omia keskusteluketjuja. Lisäksi videoiden yhteydessä voi jakaa ääniä ylös- tai alaspäin 

osoittavilla peukuilla ja jakaa videoita (Kuva 3 Vuorovaikutus YouTubessa). 

 

Kuva 3 Vuorovaikutus YouTubessa 
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Julkisten kommenttien lisäksi alusta mahdollistaa keskustelun yksityisesti chatissa (Kuva 5 

Keskusteluikkuna) avaamalla viestit-ikkunan ylävalikosta (Kuva 4 Viestit valikossa). 

 

Kuva 4 Viestit valikossa 

 

Kuva 5 Keskusteluikkuna 

 

3.2.6 Miten mobiilikäytettävyys on huomioitu? 

Mobiilikäytön helpottamiseksi alustoille tai palveluille tehdään usein sovellus. Youtubella on 

myös oma sovelluksensa, mutta tässä työssä päädyttiin tarkastelemaan mobiiliin tehtyjä rat-

kaisuja selaimessa, jotta saadaan suoremmin vertailtavia näkymiä. Kuva 6:ssa on kolme näy-



 24 
 

 

tönkaappausta, joista kaksi on suoraan vertailtavissa. Näytönkaappaukset 1 ja 2 ovat molem-

mat otettu puhelimella samasta sivusta. Näytönkaappauksessa 1 näkyy mobiilinäkymä, johon 

on rakennettu mobiilinäkymälle tyypillinen rakenne; menu on siirretty alas lähelle peukaloa 

ja ikonit ovat tarpeeksi isoja sormille. Mobiilinäkymä tulee näkyviin, kun sivusto tunnistaa 

käytettävän päätelaitteen mobiiliksi laitteeksi (puhelin, tabletti, tms). Mobiilinäkymän yläva-

likko on yksinkertaistettu verrattuna näytönkaappaukseen 2. Näytönkaappaus 2 on otettu 

myös puhelimella, mutta asetuksista on valittu Tietokonesivusto -asetus. Tietokonesivustolla 

ylävalikossa on kahdeksan elementtiä, kun mobiilinäkymässä elementtien määrä on kutistettu 

neljään. Näytönkaappaus 3 näyttää myös esimerkin hyvästä suunnittelusta alustan ulkopuo-

lella. Käyttäjää muistutetaan linkkiä avatessa, että hänellä on kyseisen sivuston sovellus ja 

annetaan mahdollisuus valita kummassa näkymässä linkki avataan. Sekä mobiilikäytettävyyttä 

että yleistä käyttömukavuutta testatessa on hyvä ottaa mukaan myös oman alustan ulkopuoli-

set toiminnot. Onko navigointi alustalla sekä alustalle helppoa?  

 

Kuva 6 Mobiilinäkymät 1 

Kuva 7:ssa on myös kaksi puhelimella otettua näytönkaappausta. Näytönkaappaus 4 on tieto-

konesivustonäkymästä ja näytönkaappaus 5 on mobiilinäkymästä. Jälleen mobiilinäkymä on 

peukaloystävällisempi ja pelkistetympi, ylävalikko on harvempi ja lisävalintamahdollisuudet 
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on piilotettu kolmen pisteen taakse, josta saa taas avattua sormikäyttöön soveltuvan uuden 

valikon.  

Kuva 7 Mobiilinäkymät 2 

3.2.7 Miten personointi näkyy alustalla? 

YouTube on mahdollistanut personoinnin alustalla monella tapaa. Käyttäjät voivat muun mu-

assa kustomoida oman URL:nsa, muokata YouTube-kanavansa ulkonäköä tai lisätä kanavalleen 

bannerin. Kotisivun bannerin reunaan on myös mahdollista lisätä omia linkkejä, esimerkiksi 

muihin sosiaalisiin medioihin tai mahdolliselle kotisivulle, kuten Think Media -kanavalla on 

tehty (Kuva 8). (Think Media, 2017.) 

 

Kuva 8 Think Media -kanavan banneri 

Saadakseen kustomoidun URL:n, YouTube on asettanut sille muutamia ehtoja. Kustomoidun 

URL:n voi saada, kun kanavalla on 100 tai enemmän tilaajaa, kanava on ollut olemassa vähin-

tään 30 päivää ja kanavalla on oma profiilikuva ja banneri (YouTube help: Get a custom URL 

for your channel, 2019). 

Kustomoitu URL: https://www.youtube.com/user/THiNKmediaTV 
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Ei-kustomoitu URL: https://www.youtube.com/channel/UCRcQVuz1k8zMXq3VFsCP4Pw   

 

Kanavan ylläpitäjät voivat myös vaikuttaa sisältönsä esillepanoon nimeämällä kanavan eri osi-

oita haluamallaan tavalla tai luomalla soittolistoja tuottamistaan videoista. YouTube luo jo-

kaiselle kanavalle ainoastaan yhden perusotsikon ’Lataukset’, jonka alle uudet videot ilmesty-

vät. Kanavilla, joilla on paljon sisältöä, näkee kuitenkin aina personoituja kategorioita, kuten 

esimerkiksi TheEllenShow-kanavalla: 

Ellen's Most Recent Videos 

The Best of Season 16 

Scares 

Burning Questions 

(The Ellen Show, 2019). 

3.2.8 Miten avoin tiedon jakaminen näkyy alustalla? 

Aiemmin esitetyt kuviot A ja B näyttivät hyvin millaista tietoa sekä YouTuben tiimi että sisäl-

löntuottajat jakavat Twitter-kanavillaan. Twitter-tilien lisäksi molemmilla ryhmillä on tieten-

kin myös omat YouTube-kanavansa. YouTube tiimin kanava tiivistää sisältönsä kolmeen sa-

naan, päivityksiä, vinkkejä ja apua, kun sisällöntuottajat taas kuvailevat sisältöjään sanoilla 

koulutusta ja inspiraatiota. Tiedämme millaista sisältöä molemmat ryhmät jakavat, mutta on 

kiinnostavaa pohtia mikä tällaisesta tiedon jakamisesta tekee avointa ja miten tämä tiedon 

jakaminen eroaa totutuista malleista? 

Ensimmäinen alustatalouden myötä syntynyt avoimen tiedon jakamisen malli on avainsanat, 

joita varsinkin Twitterissä käytetään paljon muodossa #avainsana. Kun julkaistaan jotain 

avainsanan kanssa, liitetään julkaisu samalla osaksi isompaa keskustelua, jota ei voi enää hal-

lita keskitetysti. Keskustelu on avointa ja siihen voi osallistua kuka vaan. Lisäksi suurimman 

suosion saavaa kommenttia tai sen esittäjää ei voi ennustaa. Kun yhteisöllä on käytössään tyk-

käys- ja jakotoiminnot, yksittäisen käyttäjän kommentti voi helposti saada suuremman suo-

sion, kuin vaikka alustan omistajan kommentti samassa keskustelussa. Sisältö on keskiössä. 

Avoimeen tiedon jakamiseen liittyy myös välitön reagointi, kun tilanne sitä vaatii. YouTuben 

tiimin twiiteista löytyi muutama esimerkki, joissa oli reagoitu nopeasti yhteisössä nousseisiin 

huoliin tai ongelmiin. 

• ”Lue vastauksemme YouTube Help Community -sivulla huoleen Momo-haasteesta.” 
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• ”PÄIVITYS: @YouTube @YTCreators päivittivät mitä he ovat tehneet näyttääkseen 

vastarintaa häiritseviä ihmisiä vastaan viimeisen 48 tunnin aikana, LYHYESTI: Poista-

neet kommentointimahdollisuuden kymmenistä miljoonista videoista, sulkeneet yli 

400 kanavaa, raportoineet laittomat kommentit viranomaisille. 

On myös mielenkiintoista huomata, kuinka yhteisöllisesti ongelmia ja väärinkäyttötapauksia 

käsitellään. Alustan sisältöä valvotaan yhteisönä, ei ainoastaan keskitetysti. YouTube Ohjeet -

sivustolla on myös oma osionsa ”Käytäntö, turvallisuus ja tekijänoikeudet” (YouTube ohjeet: 

Käytännöt, ilmoittaminen ja valvonta, 2019.) ja yhteisön säännöt on kuvattu omalla sivullaan 

(Policies and Safety, 2019). Jokaisen on mahdollista ilmoittaa häiritsevästä sisällöstä jokaisen 

videon yhteydessä (Kuva 9) ilmoituskaavakkeen avulla. 

 

Kuva 9 Ilmoita videosta -näkymä 

Team YouTuben twiiteista voi myös huomata kuinka alustan omistajien ja ns. IT-tuen viestintä 

ovat sulautuneet yhteen. Saman kanavan sisällöt kattavat yhtä lailla yhteisömanageroinnin 

kuin teknisistä ongelmista tiedottamisen (Liite 1). Kun teknistä tukea ei eristetä, kanavan yl-

läpitäjillä on vain yksi ääni ja palvelu on sujuvampaa. 
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4 Laurean uuden oppimisalustan valinta 

4.1 Analysointiyksikön teemat alustan valinnassa 

Analytiikkaa on monenlaista, sillä dataa kertyy suuria määriä päivittäin. Tärkeintä uutta alus-

taa valitessa on varmistaa, että alustan kehittäjät ymmärtävät datan mahdollisuudet ja analy-

tiikka nähdään lähes omana alustan osana, omana kokonaisuutena, jonka kehittämiseen on 

varattu resursseja tulevaisuudessa. Oppimiseen liittyvää analytiikkaa ei välttämättä ole kehi-

tetty vielä kovin pitkälle, mutta on hyvä varmistaa, että alustan kehittäjä ajattelee aiheesta 

samalla tavalla. YouTuben ja Googlen analytiikkakokonaisuutta katsomalla voi ymmärtää 

kuinka mullistava vaikutus analytiikalla voi olla toiminnan ohjaamisessa. Mitkä mahdollisuudet 

analytiikalla voi olla, kun se suunnitellaan ja valjastetaan opettajien ja opiskelijoiden käyt-

töön? 

YouTuben analytiikkaa tarkastellessa nousi esiin myös kiinnostava termi, palautesignaali. Kun 

käyttäjien ja datan määrä on suuri, erillistä palautetta ei aina vaadita, jotta voidaan saada 

tietoa alustan käyttäjistä. Alustojen tarjoamaa analytiikkaa tutkiessa on hyödyllistä kuljettaa 

mukana ajatuksia avainluvuista. Millaista tietoa Laurea tarvitsee kehittämiseen ja mitä konk-

reettisia lukuja alustan keräämästä tiedosta voisi saada kehittämisen tueksi? Minkä sidosryh-

mien työtä tällaiset palautesignaalit voisivat muuttaa ketterämmin kehitettäväksi?  

Automatisointi parhaimmillaan säästää aikaa manuaalisesta työstä ja pahimmillaan huonontaa 

palvelun laatua, jos sitä ei suunnitella hyvin. YouTube-tapauksesta opittiin kuitenkin muuta-

mia hyvin pieniä ja käytännöllisiä esimerkkejä, mitä automatisointi voi tarkoittaa arkisessa 

tekemisessä. YouTuben asetuksia voisi soveltaa suoraan korkeakouluyhteisön sisältöjen julkai-

suun. Saisiko opettajien materiaalien lataamista helpotettua automatisoinneilla? Hyvä kysy-

mys uutta alustaa valitessa on, mitä arkea helpottavia toimintoja alustalla on automatisoitu.  

YouTube on melko äärimmäinen esimerkki siitä, kuinka asiakkaat voivat olla myös tuottava 

osapuoli alustalla. Opiskelijoita osallistavat ja perinteisiä malleja rikkovat opetusmetodit ovat 

löytäneet tiensä jo luokkaopetustilanteisiin, joten voidaan ajatella, ettei korkeakoulumaail-

makaan ole kaukana mallista, jossa asiakkaat ovat tuottava osapuoli. Myös aiemmin mainittu 

ETLA:n artikkeli nosti esiin käyttäjien evoluution ja vuorovaikutteisuuden kasvun. Kysymys 

kuuluu vastaavatko alustat tämän muutoksen tuomaan tarpeeseen? Nykyiset oppimisalustat 

mahdollistavat tehtävien palautuslaatikoiden näkyvyysasetusten muuttamisen niin, että ryh-

män jäsenet näkevät ryhmän palautukset ja palautuslaatikoiden sisällön voi tehdä jopa näky-

väksi koko kurssille. Onko tässä kuitenkaan kaikki? Millainen rooli opiskelijalla voisi olla alus-

talla, jolla kaikkien käyttäjien tuottamaan sisältöä jaettaisiin vielä avoimemmin? Suunnitel-

laanko oppimisalustat edelleen siiloissa tiedon- ja sisällönjaon kannalta? Ovatko alustan suun-

nittelijat kyseenalaistaneet ja testanneet erilaisia materiaalien julkaisutapoja alustalla? Onko 
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ajatus avoimesta tiedon jakamisesta heille täysin uusi vai syntyykö aiheesta tulevaisuuteen 

katsovaa keskustelua? 

Vuorovaikutus tapahtuu alustan keskeisten toimintojen yhteydessä. Vanhaa mallia, jossa kes-

kustelufoorumit ovat erikseen ei näy YouTubessa. Vuorovaikutus ja keskustelu eivät ole erilli-

nen toiminto, vaan osa luonnollista toimintaa alustalla. Oppimisalustalla työskentelee monia 

erilaisia toimijoita. Millainen ratkaisu mahdollistaisi vuorovaikutuksen matalalla kynnyksellä 

suoraan sisältöihin liittyen? 

Mobiilikäytettävyyttä on hyvä testata eri laitteilla ja asetuksilla. Mobiilikäytettävyyden tulisi 

olla sujuvaa ja tasa-arvoisesti mukana alustan omistajan kehityssyklissä. Mobiilikäytettävyy-

den mahdollistavat ominaisuudet liittyvät usein navigoinnin yksinkertaistamiseen. On hyvä 

tarkistaa, onko alustalla mobiiliin skaalautuva sivu vai kokonaan oma mobiilisivusto. Nämä 

ovat kaksi eri asiaa. Kehitetäänkö mobiilisivua aina yhdessä alustan kanssa vai näkevätkö alus-

tan kehittäjät sen erillisenä sivustona? 

Mahdollisuuksia personointiin voi tutkia vaikka tarkastelemalla eri käyttäjien näkymiä. Millä 

käyttäjätasoilla alusta sallii personoinnin? Onko personointi sillä tasolla, että käyttäjä voi 

vaihtaa taustavärin ja etusivulla lukee personoitu tervehdys vai voiko käyttäjä muokata näky-

miä ja mahdollisia sovelluksia omaan käyttöönsä sopivaksi? On hyvä huomata, ettei perso-

nointi tänä päivänä viittaa alustan hallinnon tasolla tehtäviin valintoihin, vaan personointia 

odotetaan myös loppukäyttäjän tasolla. 

Avoin tiedon jakaminen on olennainen osa alustalla toimimista. Avoin tiedon jakaminen ei 

kuitenkaan välttämättä rajoitu pelkästään alustalle. Uutta alustaa valitessa voi silti tutkia esi-

merkiksi uutisnäkymän toimintaa. Missä keskustelua käydään? Voiko tiedotuksessa ja keskuste-

luissa käyttää avainsanoja? Miten alusta on rakennettu? Syntyykö sinne suljettuja tiloja vai 

voiko tietoja ja tarjontaa tutkia ja julkaista avoimesti?  

4.2 Muita teemoja alustan valintaan 

Kirjallisuuskatsauksesta nousi esiin mielenkiintoisia teemoja, joita voi pohtia alustan valinnan 

yhteydessä. IT:n rooli tulevaisuudessa on kiinnostava aihe ja linkittyy vahvasti IT-arkkitehtuu-

rin rakentamiseen. Kun tulevaisuuden oppimisalustaa ja sovelluksia valitaan, on tärkeää kes-

kustella koulun yhteisestä visiosta. Ajatellaanko ketteristä kokeiluista ja hankittavista sovel-

luksista samalla tavalla? Mitä valmiuksia korkeakoululla täytyy olla, jotta mahdollistetaan no-

peat kokeilut ja joustavan ohjelmistoarkkitehtuurin rakentaminen? 

Ohjelmistoarkkitehtuuriin ja sen rakentamiseen liittyy myös mash up -termi, joka mainittiin 

Digitalisaation korkeakouluissa muualla -kappaleessa. Uuden oppimisalustan hankinnassa kan-

nattaa tutustua alustojen integraatiomahdollisuuksiin ja miten alustan kehittäjät niihin suh-
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tautuvat. Ymmärtävätkö he erilaisten pedagogisten sovellusten merkitykset tai ovatko he ken-

ties ottaneet jo ensimmäisen askeleen ja alkaneet kartoittamaan kiinnostavia koulutusalan 

sovelluksia ja miten ne voisivat toimia alustan kanssa vuorovaikutuksessa. Yhden alustan tar-

joajan voi olla vaikea alkaa kilpailemaan verkko-opettamiseen kehitettyjen sovellusten tarjo-

ajien kanssa ja näin ollen kestävämpi ratkaisu voisi olla ketterän integraatiomallin suunnit-

telu. Avoimuus ja ketteryys integraatioiden osalta tukisi myös Oppijana 2030 -selvityksessä 

esitettyä mallia, jossa korkeakoulujen opetustarjontaa yhtenäistetään. 

5 Johtopäätöksiä ja tulevaisuuden näkymiä 

Laurean kannattaa valita uusi oppimisalusta, joka soveltuu nykyisiin tarpeisiin, mutta samalla 

pitää mielessä ketterä kehittäminen ja tulevaisuuden tarpeet. Tänä päivänä toimiva alusta ei 

ole pelkästään tiedon keräys- ja säilytyspaikka. On hyvä ymmärtää alustataloutta ja sen syn-

nyttämiä mahdollisuuksia uutta alustaa valitessa. Voi myös olla, että pohdinnasta syntyy uusia 

ajatuksia, jotka saattavat murtaa totuttuja malleja esimerkiksi osaamisen todentamiseen tai 

arviointiin liittyen. Miten tällaiset pohdinnat saadaan pysymään mukana lopulta valittavan 

alustan kehittämisessä? Keskeiseksi kysymys on, onko uudella kumppanilla, alustan tarjo-

ajalla, mahdollisuudet ja kiinnostusta viedä uusia ideoita eteenpäin ja ehkä jopa testaukseen 

asiakkaan pyynnöstä? 

Uuden alustan hankintaa pohtiessa, kiinnostava kysymys kuuluu, miten varmistaa hankintojen 

kestävyys? Jos tarjolla olevissa alustoissa ei ole kaikkia toivomiasi toimintoja, on hyvä pereh-

tyä alustan tarjoajan asiakastukeen, kehitysmalliin ja uusien versioiden julkaisuaikatauluihin. 

Mitä säännöllisempiä ja hyvin muotoiltuja palaute-kehitys-uusi julkaisu -syklit ovat sitä pa-

remmin ne tulevat vastaamaan myös tulevaisuuden tarpeisiin. Uusien tarpeiden ilmestyessä, 

on mahdotonta odottaa aina kokonaan uuden alustan julkaisua. Sen sijaan, järjestelmien ke-

hittäjiltä tulee vaatia säännöllistä asiakaskeskeistä palvelu- ja kehitysmallia. 
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Liite 1: Team YouTube twiitit (40) 

PVM 
2019 Twiitin lähde Twiitin sisältö Twiitin tyyppi 

Mar 8 own 
Creators: welcome to your new home for live streaming in YouTube Studio Beta – the Live Control Room! 
Create, manage, and monitor your streams in one place. Learn more → https://goo.gl/K2NpHa NEWS 

Mar 7 own 
This issue is fixed and view counts are restored! Thanks for all the reports/suggestions/memes as we 
worked things out. TECH UPDATE 

Mar 7 own 
Heads up! As of today (March 7th), a number of videos posted on or before March 2nd began to display an 
incorrect drop in view count. Our teams are on it and are working on a fix! TECH UPDATE 

Mar 4 own 
Stream Now is unavailable for Livestream creation at the moment – we're working on a fix. Streaming via 
Events and Webcam are still working normally. We’ll keep you posted with updates here. TECH UPDATE 

Mar 4 own Aaaand Livestream creation via Stream Now is back! Thanks for your patience as we sorted this out. TECH UPDATE 

Feb 28 @YouTube 
Many of you have been closely following what we’re doing to protect young people on YouTube. Here’s an 
update on our most recent actions. → NEWS 

Feb 27 own 
Read our response to the Momo challenge concerns in the YouTube Help Community → 
https://goo.gl/ziR5qq 

COMMUNITY 
MANAGEMENT 

Feb 27 @YouTube 

We want to clear something up regarding the Momo Challenge: We’ve seen no recent evidence of videos 
promoting the Momo Challenge on YouTube. Videos encouraging harmful and dangerous challenges are 
against our policies. 

COMMUNITY 
MANAGEMENT 

Feb 22 own 
Here's an update on what we’re doing to further protect the YouTube community from content that endan-
gers minors → http://goo.gl/8ikmGR NEWS 

Feb 20 
individual 
creator 

UPDATE: @YouTube @YTCreators left a comment and provided an update on what they’ve done to com-
bat horrible people on the site in the last 48 hours. TLDR: Disabled comments on tens of millions of videos. 
Terminated over 400 channels. Reported illegal comments to law enforcement. 

COMMUNITY-
MANAGEMENT 

Feb 19 own 

Starting Feb 25th, we’re updating the way we give Community Guidelines strikes. Here's what to expect: A 
new, one-time WARNING for a first offense Consistent penalties for each strike Clearer emails, notifica-
tions & resources Full update → NEWS 

Feb 13 @YTcreators 
Important Article 13 update Thanks to everyone who spoke out to #SaveYourInternet. The final text of the 
EU Copyright directive is out, and here is our initial statement: NEWS 

Feb 12 own 
Are captions in the way on your fave creator's video? Np, move them around with Bernardo's #youtubepro-
tip → https://goo.gl/MGNq7i SUPPORT 

Feb 6 own 

What do you want to know about YouTube recommendations? The product team will be responding to 
your questions, feedback and feature requests this Friday in our Help Community Submit questions on this 
thread → https://goo.gl/VrLCoZ SUPPORT 

Feb 6 own 

Many of you have told us that you want a place to view more Stories from your Subscriptions, so we’re 
testing new ways to show Stories in your Subs feed Check out Creator Insider's latest video for the scoop 
→ TECH UPDATE 

Feb 5 @YTcreators 

The debate around Article 13 continues. We are waiting for the potentially final negotiation to be sched-
uled, so please keep speaking out and help #SaveYourInternet. That and more updates from YouTube 
CEO @SusanWojcicki NEWS 

Feb 5 YouTube CEO 
2018 was a year of growth… and growing up. Reflecting on this past year and sharing our priorities for 
supporting @YouTube creators in my latest letter: https://goo.gl/7H2rJo NEWS 

Jan 31 @YTcreators 

YouTube is trying out a new idea that should help you discover new videos and emerging creators. Watch 
this Creator Insider video, and let us know if you think this is a good idea, and what sort of videos you want 
to see featured in the On the Rise tab: https://goo.gl/kZhWph TECH UPDATE 

Jan 31 own 

This video from @YTCreators is an awesome resource for learning the basics of our Advertiser-Friendly 
Guidelines. Want a deeper dive? Our Monetization and Ads Policy team answered your burning questions 
in the Help Community AMA last week → https://goo.gl/BFtBVH SUPPORT 

Jan 30 
@youtubemu-
sic Shout Out to our New friends Over at @Sonos. http://goo.gl/nP1XZ3 PROMOTION 

Jan 28 own 
Searching for a full playlist instead of a single video? Abby's #youtubeprotip shows you how to search us-
ing the Playlist filter → https://goo.gl/wd4JCd SUPPORT 

Jan 26 own 

This issue is fully resolved – all impacted videos are now appearing on the channel and subs feed. Also 
confirming that new uploads are working normally. Really appreciate everyone's patience while we fixed 
this! More details → https://goo.gl/8BVG9z TECH UPDATE 

Jan 26 own 
Update: To see if this is impacting your video and for a recommended workaround, check here: 
http://goo.gl/aLv72p TECH UPDATE 

Jan 26 own 
Some recently uploaded videos since Friday 5:00pm (PST) may not be appearing on the subs feed or 
channel page – we're working to fix it. More updates to follow! TECH UPDATE 

Jan 25 own 

Copyright Claims: This is top of mind for many of you–we want you to know it’s a priority for us. We’ve 
rounded up FAQs & best practices, and will keep addressing reports of invalid claims. We take these seri-
ously & investigate as many as we can → https://goo.gl/ESkbsb 

COMMUNITY 
MANAGEMENT 

Jan 23 @YouTubeTV 
From Bozeman to Gainesville, Anchorage to Yuma, Erie to Topeka and so much more. Starting today, 
YouTube TV is going nationwide. http://goo.gl/e9sFFJ PROMOTION 

Jan 23 own 

This issue is fixed for new video uploads! Creators, you're now good to upload/stream/premiere, as chan-
nel page, subs feed, and notifications are working as usual. See the Community post for more details 
about what went down → https://goo.gl/zyvCgC TECH UPDATE 

Jan 23 own 

We’re working to fix an issue with some new uploads not appearing on the channel page or subs feed. 
We’ve also seen reports of title/description not updating for new videos–still investigating full impact and 
will share updates on this Community thread → https://goo.gl/zyvCgC TECH UPDATE 

Jan 17 @YouTube 

People asked us what YouTube would look like if Article 13 gets implemented in the wrong way. So we 
mocked this up... Does it scare you too? If so, click here to #SaveYourInternet → 
https://www.change.org/p/european-parliament-stop-the-censorship-machinery-save-the-internet … NEWS 
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Jan 15 @YTcreators 
Captioning and subtitling your videos can help you reach a larger audience! @JessicaOOTC shows you 
how in this YouTube Creators tutorial: https://goo.gl/k1mFuS SUPPORT 

Jan 15 own 

Reminder : Our policies prohibit content encouraging violent or dangerous activities that are likely to result 
in serious harm. We’ve updated external guidelines to clarify what this means for dangerous challenges 
and pranks. FAQs → https://goo.gl/2s4N3Y 

COMMUNITY  
MANAGEMENT 

Jan 15 own 

Reminder : External sites you link to from YouTube must follow our Community Guidelines. Links to sites 
that egregiously violate policies (eg. malware, spam) will result in link removal. In the future, this will also 
result in a strike. FAQs → https://goo.gl/emRmsD 

COMMUNITY 
MANAGEMENT 

Jan 15 own 

Reminder : Custom thumbnail images must follow our Community Guidelines. A thumbnail that egregiously 
violates policies (e.g. pornography, graphic violence) will result in thumbnail removal. In the future, this will 
also result in a strike. FAQs → https://goo.gl/Cexaca 

COMMUNITY 
 MANAGEMENT 

Jan 15 own 

Heads up! Your feedback helped us identify 3 areas of our Community Guidelines where we can clarify 
policies & strengthen enforcement: Custom thumbs External links Pranks & challenges Read how enforce-
ment will ramp up over the next few months → https://goo.gl/9FtUjc 

COMMUNITY  
MANAGEMENT 

Jan 14 own 

Rolling out this week on the YouTube iOS app (for 6S phones & above)! From your video player: Swipe left 
for the next video Swipe right for your previously watched video If you prefer, you can still tap for video 
player controls. More details here → https://goo.gl/SaRqyK TECH UPDATE 

Jan 13 own 
Today's earlier sign in issues on PS4 should be fixed now. If you're still seeing the 403 error, restart and try 
to sign in again. Thanks for your reports and for your patience! TECH UPDATE 

Jan 11 @YTcreators 
We love when YouTube creators come to visit! Thanks @SubTheGamer and his wife Shireen for stopping 
by YouTube HQ today! COMMUNITY NEWS 

Jan 11 @YTcreators 
Now you can #FollowFriday on YouTube! @KathleenLights1 shows how she uses Community Posts to 
signal boost smaller beauty creators like @alissa_ashleyy. SUPPORT 

Jan 10 own 

After Jan 31st, we're saying goodbye to automated tweets like the one below. You can still share your 
YouTube activity with your followers in more customized posts via the Share button. Full update → 
https://goo.gl/ef8Vc3 NEWS 

Jan 9 own 
Anyone tried enabling DVR when streaming at Ultra low-latency? We got lots of requests for this one. More 
live streaming tips → https://goo.gl/6rTL1N SUPPORT 
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Liite 2: YouTube Creators twiitit (40) 

PVM 
2019 Twiitin lähde Twiitin sisältö Twiitin tyyppi 

Mar 8 oma 

#SheInspiresMe: Happy International Women's Day to creators who show us new skills. : @sejalkumar1195 : 
@mayasworld :@iamjessicann :@queenfroggy : @laura_kampf : @alexadonne :@whatsupmoms 
#SheShowsMe 

TUOTTAJAN 
PROMOAMISTA 

Mar 8 oma 

The #IWD2019 we're celebrating creators who show us strength and resilience including: @SimoneGiertz @girl-
rising @lizakoshy @JaidenAnimation @nikkilillyy @GlamLifeGuru @tcc_komal @samanthamaria @fla1982 
@priyankachopra #SheShowsMe 

TUOTTAJAN 
PROMOAMISTA 

Mar 8 oma 

This @InternationalWomensDay, we're celebrating the many ways women on YouTube inspire us. 
@AnnaAkana, @wolfychuuu, @shalom_blac, @TheGigiGorgeous, @depretas, @Echoisweird, @hudabeauty 
and @NikitaDragun show us self-confidence. https://goo.gl/pH6LdH #SheShowsMe 

TUOTTAJAN 
PROMOAMISTA 

Mar 8 
@TeamYou-
Tube 

Creators: welcome to your new home for live streaming in YouTube Studio Beta – the Live Control Room! Cre-
ate, manage, and monitor your streams in one place. Learn more → https://goo.gl/K2NpHa 

TEKNINEN 
PÄIVITYS 

Mar 8 oma 
To celebrate #InternationalWomansDay, tag the women creators who have inspired you below so they know 
how much they mean to you 

TUOTTAJAN 
PROMOAMISTA 

Mar 8 oma YouTube creator on the @TodayShow this a.m.! Congrats @jackieaina! 
TUOTTAJAN 

PROMOAMISTA 

Mar 8 
@YouTube-
Gaming 

It's #InternationalWomensDay! Who are your fav women gaming creators? Check out our playlist starring @Su-
zyLuGME, @LaurenzSide, @_Aphmau_, @iHasCupquake, @ErinPlays_Games, @GlitchxCity, @Mort3mer, 
@stacysays, @LadyPelvic, & @GloomyKassie → https://www.youtube.com/playlist?list=PLiCvVJzBu-
pKkJyZCujmFr3nV1Epoz-72B … 

TUOTTAJAN 
PROMOAMISTA 

Mar 7 oma Happy #WorldBookDay! What's your favorite book by a YouTube creator? 
TUOTTAJAN 

PROMOAMISTA 

Mar 7 
@TeamYou-
Tube 

This issue is fixed and view counts are restored! Thanks for all the reports/suggestions/memes as we worked 
things out. 

TEKNINEN 
PÄIVITYS 

Mar 7 
@TeamYou-
Tube 

Heads up! As of today (March 7th), a number of videos posted on or before March 2nd began to display an in-
correct drop in view count. Our teams are on it and are working on a fix! 

TEKNINEN 
PÄIVITYS 

Mar 6 
sisällöntuot-
taja 

#YouTubeCreatorAwards by @YouTube I still can't believe it! if you've subscribed, taken part in my journey, 
thank you so much for all your love and support! This award is for all of us including you! This award wouldn't 
have been possible without you! @YTCreators 

YHTEISÖN 
UUTINEN 

Mar 4 oma The latest on Article 13, and your top questions answered. #SaveYourInternet TUKI 

Mar 4 oma 

The final Article 13 will hurt, not help, European creators. Important update why #SaveYourInternet isn’t over. 
For more information, go to: https://www.blog.google/around-the-globe/google-europe/copyright-directive-one-
step-forward-two-steps-back/ … UUTINEN 

Mar 4 oma 
The @gregorybrothers (also known as the minds behind schmoyoho) give their tips on how to stay creative and 
grow in a sustainable way on YouTube long-term. TUKI 

Mar 3 oma What video did you make this week that you're proud of? Share below! 
TUOTTAJAN 

PROMOAMISTA 

Mar 3 
sisällöntuot-
taja 

This is by far the best feature in the new @YTCreators studio beta. Having an explanation like this makes me 
super encouraged when views are a bit lower for certain videos. Very nice! TUKI 

Mar 2 oma 
In this episode of Creator Coffees, @millselle meets with YouTube employees to discuss the algorithm and fluc-
tuations in video performance. TUKI 

Feb 
28 

sisällöntuot-
taja 

.@YTCreators made a video of us talking v srsly about how to stay on youtube a long time but the b-roll is 
@schmoyoho in a Tinky Winky suit? We love it TUKI 

Feb 
28 @YouTube 

Many of you have been closely following what we’re doing to protect young people on YouTube. Here’s an up-
date on our most recent actions. → UUTINEN 

Feb 
27 

sisällöntuot-
taja 

SO I HAVE EXCITING NEWS--i'm going to be a part of the new @youtube special #booktube, where i'll be chat-
ting with the one and only @MICHELLEOBAMA! i get to ask her a question... BUT WHAT? if you have a sug-
gestion, tweet it with the hashtag #booktube and i'll choose one! 

YHTEISÖN 
UUTINEN 

Feb 
27 

sisällöntuot-
taja 

Umm...I got the best news! I’m going to be on the new @YouTube special #BookTube, with special guest *drum-
roll please* @MICHELLEOBAMA. I get to ask her one question and I need your help. What should I ask? Com-
ment below with a suggestion and #BookTube and I'll select one. 

YHTEISÖN 
UUTINEN 

Feb 
27 

sisällöntuot-
taja 

Exciting news! I’m going to be on the new @YouTube special #BookTube, with special guest... @MICHELLEO-
BAMA!! I get to ask her one question and I need your help! What should I ask?! Reply with a suggestion and 
#BookTube and I'll select one. 

YHTEISÖN 
UUTINEN 

Feb 
27 

sisällöntuot-
taja 

I’m so excited to talk all things #IAmBecoming with @YouTube’s BookTubers and book lovers everywhere. 
Have a question for me? Share with #BookTube and I’ll answer my favorite questions. 

YHTEISÖN 
UUTINEN 

Feb 
25 oma 

Get more connected to YouTube! Apply by Friday for 1-to-1 support from YouTube staff who can answer all your 
question! See if you qualify here: https://www.youtube.com/creators/partner-managers/ … TUKI 

Feb 
25 

@YouTube-
Gaming 

Thanks to all the creators who came to the #YouTubeBlack Family Dinner last week! We can’t think of a better 
way to celebrate #BlackHistoryMonth than with all of you. #CreateBlackHistory 

YHTEISÖN 
UUTINEN 

Feb 
22 @YouTube Some of your fav #YouTubeBlack creators stepped out for a family dinner. It was a vibe! #BlackHistoryMonth 

YHTEISÖN 
UUTINEN 

Feb 
22 

@TeamYou-
Tube 

Here's an update on what we’re doing to further protect the YouTube community from content that endangers 
minors → http://goo.gl/8ikmGR UUTINEN 

Feb 
22 

sisällöntuot-
taja 

In what felt like an alternate 2007, this morning I bought a White Dwarf and a New Scientist, the two magazines I 
read as a teenager. Except this time round I was featured in New Scientist! Look, there's my face! Great article 
from @stokel about the educational power of YouTube. 

YHTEISÖN 
UUTINEN 

Feb 
21 

sisällöntuot-
taja 

Break the internet then @JadeChynoweth and @jennadewan show us how the OG and newbie get down Head 
over to @jennadewan's @YouTube channel for the full video. #StepUpSeries https://goo.gl/FhVzA4 

TUOTTAJAN 
PROMOAMISTA 
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Feb 
20 

sisällöntuot-
taja 

UPDATE: @YouTube @YTCreators left a comment and provided an update on what they’ve done to combat 
horrible people on the site in the last 48 hours. TLDR: Disabled comments on tens of millions of videos. Termi-
nated over 400 channels. Reported illegal comments to law enforcement. UUTINEN 

Feb 
20 

sisällöntuot-
taja 

I'm really grateful for @YouTube's new dashboard wording. It's always hard to attract people to watch a video, 
but satisfying to know those who do, enjoy it as much as the last. If you do enjoy my videos, sharing is always 
appreciated! TUKI 

Feb 
20 oma #youtubecreatorawards at the #BRITs! 

YHTEISÖN 
UUTINEN 

Feb 
20 oma Look who's trending on Twitter, @jamescharles! 

YHTEISÖN 
UUTINEN 

Feb 
17 

@YouTube-
Gaming 

Check out these awesome #YouTubeBlack gaming creators! We put together a playlist that features videos from 
@LadyPelvic @jdwitherspoon @kevinedwardsjr @DeeSimsYT @gsmVoiD @shofu @ShakeDown2012 and 
@AyChristene Watch here → 

TUOTTAJAN 
PROMOAMISTA 

Feb 
19 

@TeamYou-
Tube 

Starting Feb 25th, we’re updating the way we give Community Guidelines strikes. Here's what to expect: A new, 
one-time WARNING for a first offense Consistent penalties for each strike Clearer emails, notifications & re-
sources Full update → UUTINEN 

Feb 
18 oma 

The amazing @patrickstarrr took over our IG stories last night to take you behind-the-scenes at the Victoria 
Beckham x YouTube Fashion and Beauty After Party #LFW #VBxYT https://www.instagram.com/youtube/ 

YHTEISÖN 
UUTINEN 

Feb 
17 

sisällöntuot-
taja Great to see so many YouTube creators make it to #VidConLDN this weekend! 

YHTEISÖN 
UUTINEN 

Feb 
17 oma We had such a blast at the first-ever #VidConLDN. Tell us your highlights below 

YHTEISÖN 
UUTINEN 

Feb 
16 

sisällöntuot-
taja 

Yesterday at #VidConLDN I moderated a panel about doing YouTube part time. What I thought would just be a 
discussion about time management and balance turned into something more philosophical about staying in 
touch with reality and building a life you’re proud of. LOVED IT. 

YHTEISÖN 
UUTINEN 

Feb 
16 oma 

"Take your time with what you upload. It's better to put up something that's a true reflection of what you want to 
make." - @RiyadhK chats wellness alongside @JessicaOOTC, @nessyhill and @Gabriel_Sey_ at #VidConLDN 

YHTEISÖN 
UUTINEN 
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