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Sosiaaliset mobiilisovellukset tukevat tulevaisuuden yhteiskuntaa
M.Sc. Giuseppe Luganon kognitiotieteen väitöskirjan “Digital com m unity
d esign: exploring the role of m obile social softw are in the p rocess of d igital
convergence” tarkastustilaisuu s. Vastaväittäjänä toim ii professori Matthias
Rauterberg (Technische Universiteit Eind hoven, Alankom aat) ja kustoksena
professori Pertti Saariluoma (Jyväskylän yliopisto).
Lugano selvittää väitöstutkim uksessaan sosiaalisten m obiilisovellu sten (Mobile
Social Softw are, MoSoSo) sosiaalista m erkitystä ja sen yhteiskuntaa m uuntavaa
vaikutusta d igitaalisen konvergenssin kontekstissa. MoSoSo:lla Lugano
tarkoittaa m obiilisovelluksia, jotka tukevat epävirallisia m obiilivälitteisiä
vuorovaikutustilanteita. Älypuhelinten käytön kasvusta huolim atta sosiaalisten
m obiilisovellusten käyttöaste on pysynyt alhaisena, koska ne eivät ole vielä
tuttuja suurelle yleisölle, ja koska käyttäjät eivät ole vielä oivaltaneet sovellusten
tuom aa lisäarvoa. Käytössä oleva teknologia ei m yöskään ole kaikilta osin
yhteneväistä, joten sovellusten yhteyd essä saattaa esiintyä
yhteensopivuusongelm ia.
Digitaalisen konvergenssin m enestykseen
toim intatapojen kehittym inen .

liittyy

tiivisti

yhteiskunnan

- Kun suunnitellaan tuotteita ja palveluita d igitaalisen konvergenssin pohjalta,
olennaisinta on, että käyttäjien erilaiset roolit kuluttajina, kansalaisina ja luovina
innovaattoreina tiedostetaan , Lugano sanoo.
Tutkim uksen m ukaan kestävät liiketoim innan ICT-ratkaisut voivat tuottaa
sivutuotteena voittoa sellaisissa strategioissa, joid en pääasiallisena tarkoituksena
on yhteiskunnallinen kehitys. Kestävän kehityksen visioon tarvitaan yhtenäisiä
käsityksiä d igitaalisen konvergenssin m ahd ollisuuksista.
Digitaaliset yhteisöt ed istävät tehokkaasti ruohonjuuritason sosiaalista
m uutosta. N e tarjoavat etenkin kriisitilanteissa tehokkaan , ed ullisen ja nopean
keinon toim ia niin yksilö- kuin yhteisötasolla. N äin d igitaaliset yhteisöt tarjoavat
jäsenilleen turvallisuu tta sekä m ahd ollisuu d en saavuttaa sellaiset tavoitteet ja
pääm äärät, jotka olisi m ahd oton toteuttaa yksin.
- Vähän aikaa sitten tuhannet m atkustajat ym päri Eurooppaa järjestivät
m obiilikäyttöisen Facebookin avulla yhteisiä autokyytejä. Tällä tavoin he
pääsivät haluam aansa m ääränpäähän Islannin tulivuoren tuhkapilven
aiheuttaneesta lentoliikennekaaoksesta huolim atta, Lugano m uistuttaa.
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Sosiaaliset m obiilisovellukset m ahd ollistavat m aailm anlaajuisten d igitaalisten
yhteisöjen syntym isen yhd istäen toim ijoita, joilla on keskenään sam ankaltaisia
tavoitteita. Sovellukset m yös auttavat d igitaalisia yhteisöjä suunnittelem aan,
luom aan ja käyttäm ään yhteisöjen tuottam ia palveluita, jotka voivat korvata tai
täyd entää yksityisiä ja julkisia palveluita. N äin sosiaaliset m obiilisovellukset
tukevat
sellaisen
epävirallisen
ja
spontaanin
kansalaisyhteiskunnan
m uod ostum ista, joka koostuu toisiinsa yhteyd essä olevista d igitaalisista
yhteisöistä. Toim im alla “liim ana” verkostoituneid en ihm isten sekä julkisen ja
yksityisen sektorin välillä verkostopohjainen kansalaisyhteiskunta sujuvoittaa
ihm isten eläm ää sekä parantaa talouseläm än ja globaalien yhteisöjen toim intaa.
Digitaalisia yhteisöjä void aan perustaa yhden tai useam m an henkilön toim esta
lähes reaaliajassa m oniin erilaisiin tarkoituksiin, kuten viihd ekäyttöön,
sosiaaliseen kanssakäym iseen tai poliittisiin tarkoituksiin.
- Esim erkiksi vuonna 2001 m iljoona filip piiniläistä järjestäytyi tekstiviestiketjujen
avulla protestoim aan presid entti Estrad aa vastaan. Presid entti erosi virastaan
pian protestin jälkeen, Lugano kertoo.
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Abstract
This stud y covers the them e of d igital com m unity d esign from the perspective of
m obile social softw are (MoSoSo) and w ithin the broad er context of d igital
convergence. Digital com m unities and MoSoSo are key prod ucts of d igital
convergence, a m ultifaceted phenom enon encom passing the technological,
econom ic, cultural and social d im ensions. Digital convergence contributes to the
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evolution of com m unity by the integration of the offline, online and m obile
d im ensions in a hybrid social space. In the hybrid social space, d igital
com m unities are structured , perceived and experienced as m obile social
netw orks through MoSoSo. So far, the potential of MoSoSo and m obile social
netw orking has not been realized because there is a lack of a com m on conceptual
fram ew ork on w hich to ground d esign solutions. The shortcom ings of MoSoSo
are ad d ressed in this thesis by applying con ceptual analysis and d esign thinking
to d evelop a conceptualization and a holistic m od el of MoSoSo d esign. Support
policies to MoSoSo adoption are also d iscussed . The find ings of th e stud y show
that MoSoSo can be d efined as a class of m obile applications w hose scop e is to
support inform al m obile social netw orking. In this w ay, MoSoSo d esign can be
enhanced by ground ing MoSoSo on its three m ain build ing blocks, nam ely the
user profile, m obile social netw ork and social algorithm s. The ind ivid ual level of
the user profile concerns the inference and representation of user psychological
know led ge; the social level of mobile social netw orks d eals w ith the sensing and
processing of their evolving structure; finally, the interaction level of social
algorithm s uses the input of the other tw o levels to d ynam ically personalize
MoSoSo for contextual interaction, w hile sup porting the user’s m anagem ent of
incom ing and outgoing flow s of social inform ation and facilitating social
interconnections on the basis of hom oph ily and heterophily. This m od el
conceives MoSoSo as a general purpose social platform , w hich allow users to
attain ind ivid ual and / or collective purposive action goals through access to
social resources em bed d ed in m obile social netw orks. In this m anner, MoSoSo
p lays an enabling role and has an em ancipatory function for d igital com m unities
because it provid es, through com m unity-generated services (CGS), an increased
capability to d rive change. By em phasizing grassroots social action, MoSoSo
enhances the resilience of ind ivid ual lives, societies and businesses, w hich can
w ithstand period s of tran sform ation thanks to a stronger netw ork-based civil
society consisting of interconnected self-organizing d igital com m unities.
Ultim ately, the key role of MoSoSo consists in exploiting d igital convergence for
the realization of sustainable futures. This goal d oes not rely only on its
conceptualization and d esign m od el, but also on how a set of principles of d igital
com m unity d esign w ill be follow ed and su pp ort policies agreed by all relevant
stakehold ers.
Keyw ord s: d igital comm unity, m obile social softw are (MoSoSo), mobile social
netw ork, d igital convergence, social com puting, conceptual analysis, d esign
thinking
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