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Mitä on crowdsourcing?
!”Crowdsourcingilla tarkoitetaan perinteisesti
yrityksen tai yhteistyökumppanin tekemää
työtä joka ulkoistetaan Internetin välityksellä
avoimesti määrittelemättömälle ihmisjoukolle
tai tiivistetymmin avoimen lähdekoodin
periaatteiden soveltamista
ohjelmistokehityksen ulkopuolella.
Crowdsourcing tulee sanoista crowd (joukko)
ja outsourcing (ulkoistaa). (Howe, 2006a.)”

Kuluttajainnovaatio (yleisö tietää)

Kuluttajatuotanto (yleisö tekee)

Kuluttajakontrolli (yleisö päättää)

Kuluttaja-arviointi (yleisö kertoo)

Kuluttajarahoitus (yleisö rahoittaa)

Kuluttajalogistiikka (yleisö jakelee)

Crowdsourcingin hyödyt ja
haasteet
HYÖDYT

HAASTEET

•! Mahdollisuus kehittää parempia tuotteita,
sellaisia, joita asiakkaat haluavat.

•! Miten saada ihmiset kiinnostumaan
tuotekehityshaasteesta?

•!Tuotekehityksen riskien vähentäminen;
tiedetään alusta asti, mitä asiakkaat haluavat.

•!Villien ideoiden toteuttamiskelpoisuus

•!Valmiit ostajat tuotteille.

•! Kustannus-hyöty –suhde: saadaanko
tarpeeksi toteuttamiskelpoisia ideoita
kustannuksiin nähden?

•! Kehittäjien toimiminen markkinoijina.
•! Edullisuus: kehittäjille ei tarvitse maksaa,
tai heille maksetaan vain onnistumisista.

•! Kontrollin puuttuminen: yleisön käytöstä
on hankalampi säädellä ja ideoiden ja
tuotteiden laatua vaikea tietää etukäteen.

Crowdsourcing innovaatiotoiminnassa
!!

!!

!!

Globaali toimintaympäristö ja siitä johtuva kilpailun
kiristyminen ja tuotteiden yhä lyhenevät elinkaaret
pakottavat yritykset panostamaan tuotekehitykseen ja
innovaatiotoimintaan.
Innovaatiokirjallisuuden avainteemoja ovat olleet viime
vuosikymmeninä tuottaja-käyttäjäyhteistyö ja avoin
innovaatio.
Web 2.0 on mahdollistanut kollektiivisen älyn
käyttöönoton Internetissä, mikä on crowdsourcingin
lähtökohta!

Kollektiivinen älykkyys
"Nobody can be anybody without somebody being around” -John Archibald
•! Tutkimusten mukaan oikeanlaisissa olosuhteissa, ryhmät ovat merkittävästi
älykkäämpiä kuin älykkäimmät ihmiset niiden sisällä ja joukkojen viisaus
perustuu usein erilaisten, yksilöllisten ratkaisujen keskiarvoihin.
(Surowiecki)
•! Toisaalta ryhmän paineessa ihmisillä on taipumus muuttaa havaintojaan ja
mielipiteitään ryhmän paineen mukaisesti – ryhmäajattelu.
•! Crowdsourcingin onnistuminen perustuu suuriin massoihin, ideoiden
suureen määrään ja ihmisten heterogeenisyyteen.

Lähikäsitteet
•!

Innovaatio eli uudennos on jokin uutuus, tavallisimmin jokin uutuustuote, esimerkiksi
teollinen tai tekninen keksintö. Innovaatio voidaan ymmärtää ideana, käytäntönä tai esineenä,
jota yksilöt pitävät uutena (Rogers, 2003).

•!

Avoin innovaatio määrittelee, mikä yrityksen ulkopuolinen toiminta tulisi hyödyntää
yrityksen toiminnassa ja mikä sisäinen tieto ulkoistaa. Avoimen innovaatioperiaatteen mukaan
yrityksen tulisi menestyäkseen ja innovaatioprosesseja kehittääkseen käyttää ulkoisia
resursseja sisäisen asiantuntijuuden ja tuotekehityksen lisäksi. (Chesbrough, 2006)

•!

Käyttäjälähtöinen innovaatiolla (user innovation) tarkoitetaan käyttäjien (yksilön tai
yrityksen) innovaatiotoimintaa, joka tähtää käyttäjien omien tarpeiden tyydyttämiseen, ei
innovaatioiden tai tuotteen pelkkään myymiseen. (Baldwin, Hienerth, von Hippel, 2006)

•!

Crowdsourcingilla tarkoitetaan perinteisesti yrityksen tai yhteistyökumppanin tekemää
työtä joka ulkoistetaan internetin välityksellä avoimesti määrittelemättömälle ihmisjoukolle.
Tai tiivistetymmin avoimen lähdekoodin periaatteiden soveltamista ohjelmistokehityksen
ulkopuolella. Crowdsourcing tulee sanoista crowd (joukko) ja outsourcing (ulkoistaa). (Howe,
2006)

Crowdsourcing -prosessi

OSALLISTUJAT
•! Alullepanijat/lead-userit,/hobbyistit
•! Kriitikot ja ei-käyttäjät
•!Yhdistäjät
•!Väkijoukot
YRITYS/ORGANISAATIO
•!Voittoa tavoitteleva yritys
•!Voittoa tavoittelematon (nonprofit)
organisaatio
•!Vahva brändi
•! Ei yksittäistä brändiä

SISÄINEN MOTIVAATIO
•! Itsensä haastaminen
•! Oppiminen
•! Luova työ sinänsä
•! Informaation jakamisen halu
•! Hauskanpito
•! Henkilökohtainen hyöty innovaatiosta

PALKITSEMISKEINOT
Aineelliset palkitsemiskeinot
Raha
Rahaan verrattavat materiaaliset palkkiot
Aineettomat palkitsemiskeinot
Tunnustus yritykseltä tai muilta osallistujilta
Profilointimahdollisuuksien tarjoaminen
(itseilmaisu, omien tietojen jakaminen)
Kommentointimahdollisuudet
Yhteisöllisyyden mahdollistaminen/lisääminen
Tiedon kerääminen ja tiedon jakamisen
mahdollistaminen

ULKOINEN MOTIVAATIO
•! Raha
•! Maine/Status
•! Urakehitys
•! Itsekkyys
•! Kiintymys brändiin/yritykseen/asiaan
•! Sosiaaliset suhteet/yhteisöllisyys/
osallistumisen

Tutkimusongelma, alaongelmat ja
rajaukset
Tutkielman tehtävänä onselvittää kuluttajien käyttäytymistä yritysten crowdsourcing –innovaatioyhteisöissä
sekä sitä, mitä tapoja yritykset hyödyntävät käyttäjätiedon saamiseen yhteisöissä.
Pääongelma :
•!

Miten käyttäjät osallistuvat ideointiin crowdsourcing -innovaatioyhteisöissä?

Tutkimuskysymyksiä, joiden avulla pääongelmaan vastataan:
•! Mitä on crowdsourcing?
•! Minkälaisia keinoja yritykset käyttävät osallistaakseen käyttäjiä yhteisöissä ja missä suhteessa?
•! Miten yhteisöjä on tuotu esille muissa kanavissa, (esim. Facebook tai muut some-kanavat ja miten
osallistuminen vaihtelee kanavakohtaisesti)?
•! Miten aktiivista osallistuminen yhteisöissä on?
•!
•!
•!

Minkätyyppisiin ongelmiin yritykset pyrkivät löytämään ratkaisuja ja minkälaisia ehdotuksia he saavat
osallistujilta?
Miten yritys ilmoittaa osallistujille ideoiden etenemisestä/hylkäämisestä yhteisössä?
Miten crowdsourcing -prosessi toteutuu osanottajan silmin yhteisöissä?

Tutkimusmenetelmän kuvaus
•!

Tutkimus toteutaan kvalitatiivisesti, netnografiaa hyväksi käyttäen.
–! ”Etnografiaa on alettu soveltamaan myös online-yhteisöihin. Tässä käyttöyhteydessä voidaan puhua
netnografiasta. Netnografinen tutkimusprosessi alkaa sopivan online-yhteisön etsimisestä. Kun sopiva
tutkimuskohde on löytynyt, tutkija kerää haluamansa aineiston valitsemallaan menetelmällä.
Aineistonkeruumenetelmä voi perustua yhteisön tuottamaan aineistoon, kuten sähköposteihin ja blogikirjoituksiin, mutta myös tutkijan omaan aktiiviseen ja vuorovaikutteiseen havainnointiin.”
–! Tiedonkeruutapa olisi havainnontia ilman varsinaista osallistumista ja tiedon tallettamista
systemaattisesti, siten että se parhaiten vastaavaa asetettuihin tutkimuskysymyksiin.

Rajaukset:
•! Crowdsourcingilla voidaan tarkoittaa mitä tahansa yrityksen sisällä perinteisesti tehtyä työtä, joka on
ulkoistettu Internetin välityksellä avoimesti yleisölle. Tässä tutkielmassa keskitytään crowdsourcingin
hyödyntämiseen innovaatiotyössä.
•! Innovaatioyhteisöjen erilaisuuden takia tutkimus rajattaisiin koskemaan sellaisia innovaatioyhteisöjä, jotka
perustuvat jonkin tietyn yrityksen, brändin tai tuotemerkin kehitystyöhön ja niin sanotut ideoita välittävät
yhteisöt jätettäisiin tutkimuksesta pois.
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