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Hinta ilmoitetaan myöhemmin
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Tietoasiantuntijat ry on nyt muuttanut nimensä Tietojohtaminen
ry:ksi. Kyseessä on looginen muutos, jolla yhdistys vastaa toimintaympäristön
muutoksiin. Ensin oli Tietopalvelu ry ja kun huomattiin, että Tietopalvelu käsittää monenlaisia osaamisia, yhdistys muuttui Tietoasiantuntijat ry:ksi käsittäen kaikkea asiantuntijuutta, joka liittyy tiedon jalostamiseen päätöksentekoa
varten. Kun ympäröivä toimintakenttä muuttui edelleen niin asiantuntijuutta
laajennettiin tietojohtamiseen, sillä pelkkä asiantuntijuus ei riitä vaan tieto
pitää saada myös päätöksentekijöille käyttöön. Ei ole järkeä käyttää rahaa ja
aikaa tiedon jalostamiseen jos ei kukaan käytä sitä päätöksentekoon. Se, että
tieto toimitetaan päätöksentekijöille ei yksin riitä vaan tärkeintä on että juuri
se tieto, jolla on merkitystä strategian kannalta toimitetaan päätöksentekijöille.
Tämä on sitä tietojohtamisen ydintä.

Analyysi Case työpaja
Syyskuu 2016, Helsinki
Kouluttaja: Aila Vapaaoksa,
Indepedent Intelligence Analyst
Hinta ilmoitetaan myöhemmin
Tekijänoikeuskoulutusta
Syyskuu 2016, Helsinki
Lisätietoja lähiaikoina
Tietojohtamisen teemapäivä
Lokakuu 2016, Helsinki
Lisätietoja myöhemmin

Yhteisöjäsenten ja
kumppaneiden vierailut
Vierailut tarkoitettu vain jäsenille ja
ovat ilmaisia.
26.4.2016 klo 9.00 – 11.00, BTJ Finland Oy
Lehtihankintoja yms. BTJ:ltä,
Jari Petäjäniemi
18.5.2016 klo 16.00, Ernst & Young Oy
EY Knowledge
Information is everywhere.
We turn it into knowledge
26.5.2016 klo 9.00 – 11.00
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Mitä uutta SFS:ssä, Jyrki Alanko
syksy 2016
Patentti- ja rekisterihallitus
Sähköiset tietopalvelut

aila vapaaoksa
Tietojohtaminen ry:n
hallituksen varapuheenjohtaja

Merkityksellistä on tieto, joka on analysoitu ja josta on tehty johtopäätökset –
synteesi – siitä, mitä tämä tarkoittaa strategian kannalta. Eli koko se prosessi,
joka lähtee liikkeelle tiedon keräämiseen, arvointiin ja tallentamiseen liittyvästä
osaamisesta analyysimenetelmien ja mallien osaamiseen sekä lopulta sellaisten
johtopäätösten tekoon joita päätöksentekijä ei voi ohittaa. Siinä tarvitaan valtavasti erilaista osaamista. Yksi tärkeä osaamisen alue ovat analyysimenetelmät.
Ne ovat malleja, joiden avulla strukturoidaan sitä erittäin kompleksista toimintaa, joka tapahtuu aivoissa kun yhdistetään ulkoisia faktoja ja oletuksia sisäisiin
faktoihin ja oletuksiin. Varmistetaan siis että käytössä on kaikki mahdollinen
tieto ja ymmärrys, jota johtopäätöksien tekemiseen tarvitaan. Mitä enemmän
informaatiota tai dataa on saatavilla, sitä tärkeämpää on analyysimenetelmien
ja mallien hyödyntäminen tiedon jalostamisessa. Koska toimintaympäristöt
ja niihin liittyvät kysymykset ovat kompleksisia, tulee erilaisia analyysimenetelmiä olla käytössä tarpeellinen määrä. Ernest Brod kirjoitti lähes viisitoista
vuotta sitten artikkelissaan New, Unconventional Wisdom: Business Intelligence
seuraavasti: “In fact, “intelligence” is a new buzz word for a full range of business needs – everything from high-end assessment of major companies…to
planning new trade in an unfamiliar market, to identifying partners..” Mitään ei
ole määritelmällisesti siis rajattu tiedon jalostamisen ulkopuolelle.
Analyysimenetelmät eivät korvaa ajattelua, tervettä järkeä tai intuitiota. Ne
kuitenkin auttavat siinä, että voimme varmistaa, etteivät tekemämme johtopäätökset, muutu faktoiksi ennenkuin ne on jotenkin testattu. Analyysimenetelmät antavat meille siis varmuutta tehdä johtopäätöksiä, mikä on analyytikon
ydintehtäviä. Liian usein näkee tilanteita, jossa tietoa on kerätty, mutta analyysi ja päätelmät on jätetty ikäänkuin tiedon vastaanottajan harteille. Vähän
niinkuin analyysi savolaisittain. Analyysiosaamisen kasvattaminen on valittu
yhdeksi keihäänkärjeksi, jota yhdistyksessämme yhdessä kehittämään. Järjestämme analyysikoulutusta ja olemme rakentamassa mm. analyysimenetelmäkirjastoa uusille verkkosivuillemme. Analyysiosaaminen on saamanlaista kuin
kaikki muukin osaaminen: Sen kehittäminen ja oman osaamisen parantaminen
tapahtuu parhaiten porukalla ja keskustelemalla yhdessä. Uudessa Tietojohtaminen ry:ssä meillä on siihen mitä parhaimmat edellytykset. Yhdessä.
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Sari Järn

Voiko kukaan olla ihan tiedoton?
Kerroin töissä, että aion kirjoittaa tiedosta. Pohdin ääneen, että piti oikein tutkia, mitä ihmettä 360 voisi tarkoit-

taa tiedon kohdalla. Asiakkaani ilme kirkastui. Hän oli juuri käynyt arvuuttelemassa minulta erilaisia neliöjuuria ja
huomannut tiedoissani vakavia puutteita. Neliöjuuren suhteen.
Asiakas katsoi minua hetken ja tokaisi, että pohdi kolumnissasi sitä, voiko tieto olla miinusmerkkistä. Mitä voisi
tarkoittaa miinus 360? Todellakin!
Pidämme itseämme tietoasiantuntijoina, aika moni meistä, vaikka niin ei lue käyntikortissa, eikä yleissivistyksemme anna mitään merkkejä siitä. Kuitenkin yhä useampi väittää omia mielipiteitään tiedoksi ja totuudeksi.
Missään nimessä ei kaiveta esiin minkäänlaisia lähteitä tai viitteitä siitä, mistä tieto on peräisin. Oma pää tai joku
keskustelupalsta riittää.
Alan olla aina vain vakuuttuneempi siitä, että peruskoulusta pääsee läpi oppimatta mitään. Maassamme asustaa joukko kansalaisia, joiden tiedoissa on pahoja aukkoja. Enkä tarkoita tällä Haluatko miljonääriksi -kisaa, jossa
luokanopettaja ei osannut nimetä Britannian vanhinta yliopistoa. Tai ei ollut koskaan kuullutkaan naisesta nimeltä
Florence Nightingale. Toki nekin asiat olisi voinut päätellä tai tietää, mutta kyse oli kuitenkin vain televisiokisasta.
Työskentelin aikaisemmin maakuntalehdessä informaatikkona. Siellä oli erityisen tärkeää, että asiat, jotka lehteen laitettiin, pitivät paikkansa. Näin on edelleen. Jostain syystä maahan on pesiytynyt porukkaa, jonka mielestä
valtamedia valehtelee ja vääristelee asioita.
Valtakunnalliset ja maakunnalliset lehdet ja niiden toimittajat ovat jopa tappouhkausten kohteina, koska arvostelijoiden mukaan he levittävät väärää tietoa ja harrastavat verkossa sensuuria. Miinusmerkkisen järjen ja tiedon
omaavat trollit uhkailevat jopa perheenjäseniä.
Yrityksissä ja julkisella alalla työskentelevät tietotyöläiset ovat saaneet toistaiseksi olla rauhassa. Julkaisuja ei
vielä kyseenalaisteta kovin sanankääntein. Kukaan ei lähettele törkypostia ja väitä valehtelijaksi ja vääristelijäksi.
Vielä.
Kuinkahan pitkän miinuksen tieto pystyy tekemään? Jos 360 tarkoittaisi täydellistä, kattavaa ja monipuolista
tietämystä? Olisiko miinus 360 edes mahdollista? Voiko käydä niin, että luulosta tulee tiedon väärti?
Eihän tule, eihän?
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Tietojohtaminen ry on eri tietoammateissa toimivien
asiantuntijoiden yhdistys, joka edistää jäsentensä ammatillista osaamista ja yhteistyötä alan järjestöjen kesken.
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TEEMA

saada otetta. Aukoton todistusketju
oikealla hetkellä, oikeassa muodossa ja oikeaa kanavaa pitkin tulleen
tiedon merkityksestä päätöksenteolle puuttuu. Tiedämme, että näillä
asioilla on yhteys, ja jokaisella meistä on varmaan konkreettisia kokemuksia yksittäisistä tilanteista, joissa tiedolla on ollut ratkaiseva rooli
päätöksenton laadun varmistajana.
Mutta miten luoda sellaiset olosuhteet, että tietopääomaa johdetaan
mahdollisimman tehokkaasti, että
tieto mahdollistaa uskomusten ja
tunteiden sijasta faktoihin perustuvan päätöksenteon, että tiedosta
tulee aidosti menestyksen vauhdittaja?
Tehokas tietojohtaminen edellyttää kolmea asiaa: ilmiön ymmärtä-

TEEMA

Tyypilliset organisaatioiden tietoon liittyvät ongelmat ovat luokiteltavissa viiteen ryhmään:
Tiedon suuri määrä nykymaailmassa aiheuttaa helposti ahdistuksen, koska puute on nimenomaan
relevantista tiedosta, jolla olisi
olennainen merkitys omalle työlle
tai organisaatiolle. Digitalisaatio on
tehnyt mahdolliseksi tiedon eksponentiaalisen kasvun, mutta toisaalta digitalisaatiolla löytyy ratkaisu
relevantin tiedon seulomiseenkin.
Tietotulvasta selviytyminen edellyttää tehokkaita välineitä tiedon
keruuseen ja samalla sen jalostamiseen. Ensimmäisen tietojohtamisen
esteen voi siis raivata panostamalla
digitaalisuuteen.
Usein yritysten sisäinen kulttuu-

Tehokkaalla tietojohtamisella organisaatio kukoistukseen
Tietojohtaminen on käsite, jonka sisällöstä on monenlaisia tulkintoja.
Koko ajatusta tietoon panostamisesta ja tiedolla johtamisesta saatetaan
pitää outona; onhan kautta maailman sivu tiedon merkityksestä puhuttu
osana johtamista. Miksi siis jälleen uusi ismi? Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Millaisia esteitä sen tiellä on? Ja millaisin eväin nuo esteet voitettaisiin?
Teksti:
Marjukka
Nyberg

Tietojohtaminen, knowledge

management, nousi esille 90-luvulla
uutena oppina, johon läheisesti liittyi käsite ’aineeton pääoma’. Samalla tavoin kuin aikoinaan henkilöstöjohtaminen nostettiin keskiöön tai
viestinnästä alettiin puhua johtamisen perusedellytyksenä, myös tietojohtaminen sai huomiota uutena
näkökulmana organisaatioiden johtamiseen. Kehitys ei kuitenkaan ole
vuosien varrella johtanut samaan
kuin henkilöstöjohtamisessa ja viestinnässä. Näistä molemmista on
tullut vakiintuneita organisaatioiden funktioita, joita johdetaan alueeseen erikoistunein voimin. Meillä ei kuitenkaan ole edelleenkään
tietojohtajia, joiden tehtävänä olisi
suunnitella ja toteuttaa yhtiöiden
tietostrategioita. Tiedon hallinta on
hajautettu organisaatioissa moniin
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yksiköihin. Tavanomaista on myös
että tietojohtaminen ymmärretään
ratkaistuksi pelkästään IT-strategian avulla. Siitä huolimatta, että
tiedon oikealla hyödyntämisellä on
osoitettu olevan suora yhteys kilpailukykyyn, siihen panostaminen
ei ole itsestäänselvyys enempää yhteiskunnassa kuin yrityksissäkään.
Talouden rakennemuutos ja
Suomen kilpailukyvyn heikentyminen ovat haastaneet suomalaisen
hyvinvointiyhteiskunnan. Nyt jos
koskaan tiedolla johtamiselle olisi
käyttöä. Suomeen on saatava lisää
yksityisen sektorin työpaikkoja, investointeja ja vientiä. Kaikki keinot
on otettava käyttöön, jotta Suomi
nousee uudestaan kasvu-uralle.
Siksi tiedolla johtamisen pitäisi viimeistään nyt olla agendalla.

Hyödynnetty tieto
luo kasvua
Miten tiedon hyödyntäminen vaikuttaa? Se luo kasvua ja kannattavuutta. Kun keskitytään relevanttiin tietoon ja luodaan järjestelmät
sen hyödyntämiselle ja jakelulle,
yritysten ja yhteiskunnan voimavaroja säästyy. Säästyneet voimavarat voidaan kohdentaa tuottavasti
uuden tiedon, uusien ratkaisujen
ja innovaatioiden luomiseen, mikä
taas edistää yritysten toimintaa ja
parantaa tuloksentekokykyä.
Miksi sitten tietojohtaminen
on niin vaikea aihe?
Ensinnäkin tieto on luonteeltaan
näkymätöntä ja epämääräistä; sen
olennaisesta ytimestä on vaikea

mistä, tietojohtamisen käytäntöjen
omaksumista ja johtamistyökaluja,
joilla tieto otetaan hyötykäyttöön.
Ymmärtämisessä on kysymys siitä,
miten tiedosta luodaan arvoa liiketoimintaprosesseissa. Tietojohtamisen käytännöillä tarkoitetaan sitä,
miten tietoresursseja johdetaan ja
miten organisaatiota johdetaan tiedon avulla. Johtamistyökalut taas
liittyvät niihin välineisiin ja menetelmiin, joilla johtamista tuetaan.
Tietoa johdettava
aktiivisesti
Tärkeää on muun muassa oivaltaa,
että tiedon olemassaolo organisaatiossa ei sinänsä varmista sen roolia
päätöksenteossa. Tieto käyttämättömänä tai ihmisten saavuttamattomissa on laiskaa pääomaa. Avain
onkin tiedon johtamisessa, siinä
miten tätä pääomaa hyödynnetään.
Yrityksen tieto ja osaaminen kertovat staattisesta omaisuudesta, vasta
niiden hyödyntämistä edistävät systemaattiset prosessit, menetelmät
ja käytännöt kertovat johtamisesta
ja tavoitehakuisesta toiminnasta,
jolla luodaan arvoa.

ri suosii varmaksi koettujen, omaan
kokemukseen ja aiemmin kertyneeseen tietoon
perustuvia
ratkaisuja.
On helpompaa luottaa
totuttuun kuin rikkoa
vanhoja rutiineja aktiivisesti kuuntelemalla mitä
maailmassa juuri sillä
hetkellä tapahtuu. Hiljainen tieto, joka on kertynyt organisaatioon vuosien varrella,
on erinomaista pääomaa, joka usein
muodostaa pohjan yrityksen menestykselle; ”salainen resepti” on
piilotettuna yrityksen tapaan toimia, sen henkilöstön osaamiseen ja
pitkään kokemukseen. Jos strategiaa ei kuitenkaan säännöllisesti, validoida ulkoisella tiedolla, totutusta
tulee loukku, johon yritys lopulta
näivettyy.
Analysoi tieto
ymmärrettäväksi
Edelliseen liittyy myös niin sanottu
takapeilisyndrooma. Sen sijaan että
katsottaisiin sivulle ja eteenpäin,
tuijotetaan menneeseen. Tuloksekas johtaminen edellyttää skenaa-

riotyöskentelyä, jossa olemassaoleva tieto yhdistetään ennakoinnin
työkaluihin. Tämän tietojohtamisen
esteen korjaaminen tapahtuu siis
investoinnilla analyysimenetelmiin
ja -koulutukseen.
Päättäjän aikapaine ei anna myöten jalostamattoman raakatiedon
seuraamiselle. Tehokkaan tietojohtamisen esteenä on usein sellaisten resurssien puute, joilla tiedosta
tehdään ymmärrettävää ja tulkittavaa. Vaikka digi ratkaisee tiedon
hankinnan ja alustavan siivilöinnin,
mikään ei korvaa osaavien tiedon
jalostajien merkitystä. Päättäjä tarvitsee analysoitua ja merkityssisällöllä rikastettua tietoa, jotta siitä
olisi hyötyä johtamiselle. Jossain
vaiheessa trendi kääntyi niin, että
informaatikoista alettiin yrityksissä
luopua, koska uskottiin teknologian
ratkaisevan tietojohtamisen haasteet. Nyt näitä ammattilaisia taas
tarvitaan, koska kuilu raakatiedon
ja analysoidun tiedon välillä kasvaa
koko ajan.
Viides ongelma liittyy
organisaatioiden sisäiseen
viestintään, ja se on siiloutuminen. Yrityksen eri
yksiköihin ja henkilöihin
on sitoutunut valtaisa tietomäärä, joka on useimmiten vajaalla käytöllä,
koska se ei liiku yksiköiden tai henkilöiden välillä. Ei ole
järjestelmää, kulttuuria, prosesseja,
teknistä ratkaisua tiedon jakamiselle organisaation kesken. Tyypillinen
yritysjohtajan kommentti koskee
sitä tuskaa, jota hän kokee puuttuvan tiedonvaihdon ja sisäisen viestinnän ongelmien takia. Johonkin
yksikköön keskittyneestä tiedosta
olisi ollut hyötyä toisaalla organisaatiossa esiintyvän ongelman ratkaisemisessa. Tämän haasteen voittamiseksi tarvitaan sekä asenteiden ja
toimintatapojen muuttamista että
teknisiä tiedonkeruun ja -vaihdon
mahdollistavia alustoja.

Kirjoittaja on Tietojohtaminen ry:n hallituksen puheenjohtaja
sekä pitkäaikainen viestintä- ja tietopalvelualan yrittäjä.
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Kari Grandi oli kaikkien janois-

Tieto muuttuu arvokkaaksi kun se yhdistyy

tunteeseen

Alustoja hyödyntävässä liiketoiminnassa arvo syntyy
eri toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. Alustabisnes
on teknologia- ja tietointensiivistä liiketoimintaa. Bisneksen
ytimessä on informaation kerääminen, tallentaminen,
välittäminen ja jalostaminen. Pisimmän korren vetävät
yritykset, jotka onnistuvat muuttamaan datan toiminnaksi,
joka puhuttelee ihmisiä tunnetasolla.
Teksti: harri jalonen

ten sankari. Kari oli aikansa legenda,
joka ei epäröinyt pelastaa aavikolla
tai muissa hankalissa paikoissa pulaan joutuneita. Janoisen näkökulmasta Grandin toiminta oli arvokasta, sillä pari desiä Grandi-juomaa ja
taas elämä hymyili. Hieman laajemmin tarkasteltuna Grandin bisnes
on kouluesimerkki ns. putkimaisesta (pipe) liiketoiminnasta, jossa
tuotantolaitoksessa
valmistettu
tuote toimitetaan eri jakelukanavien kautta markkinoille. Vesi, mehutiiviste, sokeri, happamuudensäätöja hapettumisenestoaineet ja aromit
muuttuvat hyvällä markkinoinnilla
ja mainonnalla sekä tehokkaalla jakelukanavalla tuotteeksi, josta asiakkaat ovat valmiita maksamaan.
Putkimaisessa ja fyysisiä tuotteita
aikaansaavassa liiketoimintamallissa syntyvä arvonlisä on helppo ymmärtää. Janoinen ei kauaa pötköttele ilman juomakelpoista nestettä.
Alustat mahdollistavat
kohtaamisen
Liiketoimintamallit kehittyvät ympäröivän yhteiskunnan mukana.
Nykyisin monet yritykset järjestäytyvät erilaisten alustojen (platform)
ympärille. Google, PayPal, Alibaba,
eBay ja Facebook ovat esimerkkejä
monikantillisista (multisided) alustoista, jotka mahdollistavat erilaisia
yritysten ja kuluttajien kohtaamisen muotoja. Vertauskuvallisesti ne
toimivat virtuaalisina torivahteina,
jotka huolehtivat korvausta vastaan kauppapaikan fasiliteeteista.
Yhteistä näille netin jättiläisille on,
että niiden kaikkien bisneksen ytimessä on informaation kerääminen,
tallentaminen, välittäminen ja jalostaminen.
Esimerkiksi Googlen liiketoiminnan perusta on digitaalisen tiedon järjestäminen netin käyttäjiä
koukuttavalla tavalla. Googlesta on
kehittynyt muutamassa vuodessa
yritys, joka tietää hämmästyttävän
paljon ihmisten tiedonhaun säännönmukaisuuksista ja omituisuuksista. Tätä tietoa voidaan käyttää
moneen tarkoitukseen. Google
pystyy ennustamaan esimerkiksi
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influenssaepidemiat kansallisia terveysviranomaisia tarkemmin. Vain
harva lomamatka- ja autonvaihtosuunnitelma jää Googlelta huomaamatta. Tieto, jota Google kerää on
rahanarvoista ja siitä ollaan myös
valmiita maksamaan.

Harvemmin ajattelemme, että jokainen status- ja
sijaintipäivitys, kaveripyyntö ja sellaisen hyväksyminen, tykkäys ja peukutus, keskustelukommentti
ja kuvanjako sekä sisällön linkitys on näille akteille
alustan tarjoavalle yritykselle rahanarvoista informaatiota. Facebook tietää kolmesta miljoonasta
suomalaisesta todennäköisesti enemmän kuin viranomaiset. Ihmisten (some)käyttäytymisen analysointi mahdollistaa käyttäjien profiloinnin, jota
Facebook myy yrityksille, jotka haluavat kohdistaa
viestinsä tietyille kohderyhmille. Ahkeran reissaajan ei siis kannata ihmetellä Facebook-seinällään
näkyviä hotelli- ja lentotarjouksia.

Alustojen
liiketoiminnan arvo
syntyy vuorovaikutuksesta
Putkimaisessa
liiketoiminnassa
arvo muodostuu ketjumaisesti.
Useimmiten arvo on kohteen objektiivinen ominaisuus, joskin vahvasti
mielikuvien varaan rakennettujen
brändien kohdalla myös arvottajan subjektiivisilla mieltymyksillä on merkitystä. Tuhat kierrosta
minuutissa linkoava pesukone on
800 kierrosminuutin konetta arvokkaampi, koska se tekee pyykinpesusta helpompaa. Harvalle meistä
pesukone on kuitenkaan 2010-luvun Suomessa erityinen sosiaalisen
nousun väline. Audin ostaja saattaa
sen sijaan maksaa autostaan juuri
siitä syystä, että se tarjoaa mahdollisuuden erottautumiseen. Olipa
kysymys arvosta objektiivisessa tai
subjektiivisessa mielessä, putkimaiselle bisnekselle on tyypillistä se,
että toiminnassa syntyvä arvo voidaan ”vangita” hyödykkeen hintaan.
Alustoja hyödyntävässä liiketoiminnassa arvo syntyy eri toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa.
Arvo ei ole sen enempää kohteen
ominaisuus kuin arvottajan subjektiivinen kokemuskaan, vaan
seurausta vuorovaikutukselle altistumisesta. Esimerkiksi Facebook
on käyttäjilleen ympäristö, jossa on
kätevää jakaa arjen iloja ja suruja.
Facebookin käyttäjät eivät pääsääntöisesti miellä olevansa liiketoiminnan kohteena. Kommentoimme
poliitikkojen tekemisiä joko purkaaksemme turhautumistamme tai
osoittaaksemme yhteiskunnallista
valveutuneisuuttamme. Jaamme
jälkikasvumme urheilusaavutuksia,
koska olemme heistä ylpeitä. Päivitämme sijaintimme maailman metropoleihin kertoaksemme tutuille
ja tuntemattomille, että meillä on
varaa ja mahdollisuuksia reissata.

Menestyjät tuottavat
datasta tunnekokemuksia
Alustabisnes on teknologia- ja tietointensiivistä
liiketoimintaa. Oppivat algoritmit ja tekoäly auttavat, mutta eivät yksinään riitä. Saattaa hyvin olla,
että pisimmän korren vetävät lopulta ne yritykset,
jotka onnistuvat muuttamaan datan toiminnaksi,

Vain harva lomamatkaja autonvaihtosuunnitelma
jää Googlelta
huomaamatta.
joka puhuttelee ihmisiä tunnetasolla. Ehkäpä datasta tulee arvokasta tietoa vasta kun sitä hyödynnetään tunnekokemusten tuottamisessa.
Kari Grandin toiminta oli arvokasta, koska se
kohdistui yhden fysiologisen perustarpeemme
tyydyttämiseen. Facebook ja monet muut somealustat menestyvät siksi, että ne perustuvat yhteenkuuluvuuden tunteen tyydyttämiselle ja tarjoavat ratkaisuja itsensä toteuttamisen tarpeisiin.
Ne ovat oivaltaneet, että alustabisneksessä arvo
ei ole vain toiminnan sisältämien hyötyjen ja siitä
koituvien kustannusten erotus vaan kysymys on
toiminnasta, joka toteutuu sosio–kulttuurisessa
kontekstissa, joka puolestaan koostuu toimijoiden perususkomuksista siihen, mikä tekee toiminnasta arvokasta, hyväksyttävää ja tavoittelemisen arvoista.

Kirjoittaja on tieto- ja innovaatiojohtamiseen perehtynyt
filosofian tohtori ja yliopettaja Turun ammattikorkeakoulussa. Hän on myös Tietoasiantuntija-lehden toimituskunnan
jäsen.
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Videot ovat yleistymässä niin hur-

Videokuvasta on tullut
arkipäivää älypuhelimien
käytön yleistyessä.
Myös tietoliikenneyhteyksien nopeutuminen ja
videoidenjakopalvelujen
saatavuus ovat osaltaan
lisänneet videoiden
suosiota. Sosiaalinen
media on noussut merkittäväksi videoiden jakelukanavaksi. Youtube onkin
kolmanneksi suurin
kaupallinen TV-kanava
Suomessa.

Teksti: Sari Keski-Heikkilä
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jaa vauhtia, että internetissä julkaistujen videoiden verkkoliikenteen
odotetaan kolmen vuoden päästä
kattavan jo 80 prosenttia kaikesta
kuluttajien verkkoliikenteestä.
Tilastokeskuksen mukaan jo
69 prosentilla 16–89-vuotiaista on
omassa käytössään älypuhelin, jonka kautta selataan nettiä ja käytetään sosiaalisen median palveluita.
Alle 45-vuotiaista 94 prosentilla on
nykyään käytössä älypuhelin.
Suuri osa videontuottajista
tyytyy vielä toistaiseksi vain kuvaamaan ja jakamaan videota. Videoiden editointi on vielä vähäistä
esimerkiksi Facebookissa jaetuissa
videoissa.
Oikea video
oikeassa kanavassa
Sosiaalisessa mediassa liikkuu monenlaisia videoita. Tuotannoltaan
kalliimpia ovat ammattilaisilla
tuotetut mainosvideot joita kutsutaan Hero-videoiksi. Niillä pyritään
vetoamaan suuren ihmisjoukon
tunteisiin. Hero-videoita on jaettu
mainonnan avulla, mutta yhä useammin videoiden tavoitteena on
saada sosiaalisenmedian käyttäjät
spontaanisti jakamaan videota somen jakelukanavissa.
Hub-videoiksi kutsutaan asiantuntijahaastatteluja, joita tilataan ja
halutaan seurata niiden tietosisällön vuoksi.
Hygiene-videoiksi sanotaan tiedontarpeeseen ja tiedonhakuun
perustuvia videoita. Esimerkiksi hygiene videosta käy YouTuben video,
jossa näytetään kuinka kaulitset
marsipaanin helposti. Myös erilaisia tuote-esittelyvideoita ja koulu-

tusvideoita haetaan tiedontarpeen
mukaan.
YouTuben käyttö perustuu
pitkälti tiedontarpeeseen. Sieltä
haetaan Hub- ja Hygiene-videoita
silloin kun tietoa tarvitaan. Suosituimpia videonjakelukanavia ovat
YouTube ja ammattilaisten suosimia Vimeo.
Facebookissa vietetään vapaa-aikaa
ja katsotaan viihdyttäviä videoita.
Facebook on suosituin sosiaalisen
median kanava sekä selainkäytössä
että mobiilikäytössä. Myös Twitter
ja Instagram kehittävät videonjakoominaisuuksiaan.
Interaktiivinen
on-line video
Suoratoistopalvelu Periscope tekee
tuloaan kovaa vauhtia. Yhä useampi
media ja yritys lähettävät Facebookissa Periscopen avulla on-line lähetyksiä.
Periscope on reaaliaikainen videopalvelu, jonka voi ladata käyttöönsä ilmaiseksi. Suoran lähetyksen lähettämiseen riittää pelkkä
älypuhelin. Katsojat voivat kommentoida lähetyksiä reaaliajassa.
Vaikka palvelu on vasta vuoden
vanha, sillä on jo yli 2 miljoonaa päivittäistä käyttäjää. Käyttäjien määrä
kasvaa koko ajan.
Video 360 tulee
Vuoden 2015 aikana 360 asteen
videot tulivat sekä YouTubeen että
Facebookiin. 360 kameran ideana
on, että se kuvaa joka suuntaan yhtä
aikaa. Uudenlaisen kameran vaativa
video tarjoaa katsojilleen aiempaa
laajempia elämyksiä.

Helpointa 360 asteen videota
on katsoa älypuhelimesta Youtuben
tai Facebookin kautta, koska videon kuvakulmaa on helppo kääntää
puhelimen asentoa kääntämällä.
Tämän vuoksi sen käytön on ennustettu yleistyvän juuri sosiaalisessa
mediassa. Toistaiseksi edullista,
helppokäyttöistä ja laadukasta kameraa ei ole ollut saatavilla tavallisen kuluttajan käyttöön. Teknisen
kehityksen odotetaan tuovan 360
asteen videon myös tavallisten käyttäjien saataville tulevaisuudessa.
Kelan ohjevideot
löytyvät YouTubesta
Kelan viestinnän asiantuntija Olga
Tarsalainen kertoo, että videosisällöistä on tullut viime vuosina hyvin
tärkeitä myös Kelalle.
Kelalla on kanava YouTubessa, jossa jaetaan tiedontarpeeseen
vastaavia ohjevideoita. Ohjevideoiden lisäksi Kela on tuottanut myös
kevyempiä, jopa hieman humoristisia videoita, joissa on esitelty
mm. verkkoasiointipalvelun eri
ominaisuuksia.
Informatiivisten
piirrosvideoiden avulla on pyritty
selventämään etuusasioita kuten
lääkekorvausjärjestelmän muutoksia. Videot ovat kestoltaan lyhyitä,
parin minuutin pituisia.
Tähän asti Kela on tilannut ohjevideotuotannon
ulkopuolisilta
ammattilaisilta sillä videoiden jälkityöstäminen voi olla aikaa vievää.
”Jatkossa pidämme mahdollisena,
että joitakin videoita tuotetaan
myös Kelassa sisäisesti”, Tarsalainen sanoo.
”Ohjevideot on otettu todella
hyvin vastaan ja olemme saaneet
niistä paljon positiivista palautetta”,
Tarsalainen kertoo. Yksi esimerkki
positiivista palautetta saaneesta videosta on liitteiden lähettämisestä
kertova video, joka löytyy YouTubesta.
Viime vuonna Kelassa tuotettiin
yhteensä viisi ’Kela opastaa’ -teemaista ohjevideota. Loppuvuodesta
toteutettiin myös turvapaikan saaneille suunnattu video.

Facebook ja Twitter
ovat jakokanavia
Kela on jakanut YouTubessa julkaisemiaan ohjevideoita Facebookin
kautta, esimerkiksi opintotukea
käsittelevää videota on jaettu Kelan
opintotuen Facebooksivulla. Perheetuisuuksia koskevaa videota taas
on jaettu Facebookin KelaKertussa.
Lisäksi Kela on ostanut Facebookissa, YouTubessa ja
Twitterissä videoille kohdennettua maksullista mainontaa, jolloin videoiden
kautta välitetty tieto etuuksista on tavoittanut oikeat
kohderyhmät.
”Twitterissä
jaetuilla
videoilla on tavoiteltu yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä. Instagramissa
emme ole vielä jakaneet
videosisältöjä mutta ensimmäisiä 15 sekunnin mittaisia videoita on tarkoitus kuvata jo
ihan lähipäivinä”, Tarsalainen sanoo.
Periscope luo
uusia mahdollisuuksia
Myös Kelassa suunnitellaan Periscope on-line lähetyksiä. Niiden
myötä videomateriaalia tullaan
tuottamaan myös itse.
”Olemme saaneet videoista hyvää kokemusta joten ihan lähiaikoina kokeilemme myös Periscope online lähetyksiä”, Tarsalainen kertoo.
Periscopessa on mahdollista kokeilla ihan uusia juttuja. ”Suorista
lähetyksistä on mahdollista tehdä
viihdyttävämpiä ja sitä kautta voimme tavoittaa aiempaa isomman joukon ihmisiä.
Tarsalainen esiintyy myös itse
Kelan videoilla. ”Minulle on tärkeää, että videoista välittyy mukava
ja positiivinen tunnelma. Toivon,
että videon katsottuaan Kelan asiakas kokee saaneensa selkeät ohjeet
asiansa hoitamiseksi. Jos hän lisäksi kokee videon selkeyttäneen
ajoittain monimutkaiselta tuntuvia
sosiaaliturva-asioita, olemme onnistuneet”, Tarsalainen tiivistää.

Kelan ohjevideot on otettu todella hyvin
vastaan, Olga Tarsalainen kertoo.

Suorista
lähetyksistä on
mahdollista tehdä
viihdyttävämpiä.

Kirjoittaja on Tietoasiantuntija-lehden
toimituskunnan jäsen.
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Teksti: Esko Kilpi

Tieto rakentuu

vuorovaikutuksessa

Tiedonhallinnan kiinnostavimmat kehitysaskeleet
liittyvät juuri nyt merkitystietoisuuden ja kielitietoisuuden alueilla tapahtuvaan tietotekniseen
ja sosiologiseen tutkimukseen.

Voit seurata Eskoa
Twitterissä @EskoKilpi
tai lukea lisää www.kilpi.fi
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Tietointensiivinen työ on
erilaisten ajatusten ja tarpeiden
kohtaamisia ja yhteisvaikutuksia.
Työ on myös yhä useammin sopimista: sopimuksia siitä mistä puhutaan, mistä pitäisi puhua, mikä on
tärkeää ja mikä on vähemmän tärkeää. Työ on sopimista siitä kuinka
edetään yhdessä, kuinka tehdään
päätöksiä. Puhumme yhteiskuntasopimuksesta tai paikallisesta sopimisesta, kun tarkoitamme yhteistä
etenemistä yhteiskunnan tasolla tai
yritysten ja työntekijöiden tasolla.
Ongelmat syntyvät siitä, että
uskomme että juuri meidän näkökulmamme ja meille tärkeät merkitykset ovat jaettuja. Emme näe
seiniä ympärillämme ja siiloja joista
kaikki katsovat maailmaa. Koska
omat ajatuksemme ovat meille selkeitä ja perusteltuja omista lähtökohdistamme, niin kai ne ovat sitä
kaikille muillekin. Kognitiivinen tietotekniikka (cognitive computing)
on nostanut esille merkitystietoisuuden ja kielitietoisuuden käsitteet viemään eteenpäin tietotyön
kehitystä. Monelle on ehkä yllättävää, että kieli ja sen säännöt tulevat
olemaan tietotekniikassa yhtä tärkeässä asemassa kuin matematiikka
ja sen säännöt.

Mikään tieto ei ole objektiivista
Tuotamme työssä koko ajan sisältöjä joiden merkitys
voidaan ymmärtää hyvin monella tavalla. Mikään tuotos ei ole objektiivista tietoa vaikka media on pitkään
näin omista sisällöistään väittänytkin. Ongelmaksi nousee se, että olemme parhaimmillamme hyviä ilmaisemaan itsellemme selviä asioita itsellemme selvästi, mutta ilman vuorovaikutuksessa tapahtuvaa sopimista ne
merkitykset joita herätämme muissa ovat jotain aivan
muuta kuin mitä kuvittelemme niiden olevan. Voimme
puhua jostain asiasta yhdessä kuukausia pääsemättä yhtään minnekään.
Kielitietoisuus on ymmärrys niistä vaihtoehtoisista
rakenteista, sanoista ja tavoista viestiä, joita meillä on
käytettävissä ja joista valitsemme. Emme useinkaan
tiedosta valintojamme, jonka takia ne ovat valitettavan
usein vanhaa toistavia automaatioita. ”Tässä samassa tilanteessa sanon aina nämä samat lauseet koska minulta
odotetaan niitä.” Tämä on erityisen tyypillistä poliittiselle puheelle. Emme useinkaan tiedosta omaa kommunikaatiotamme ja sen roolikeskeisyyttä. Puhumme kuten oletamme että tässä omassa roolissani tulee puhua.
Kaikki valinnat ovat sidonnaisia johonkin käsitykseen
todellisuudesta, joka useimmiten on sosiaalisesti ja historiallisesti määrittynyt. Mutta haasteeksi muodostuu
mukaillen Albert Einsteinia: ongelmia ei useinkaan voida ratkaista samanlaisella kielenkäytöllä mikä on luonut
ne.

Tieto on jatkuvasti
rakentuva
luova voima.

Kieli liittää meidät yhteisöön
Kognitiivisen tietotekniikan alueella tehdään tänään mielenkiintoisinta perustutkimusta liittyen
tietotyön käytäntöihin ja tiedon
hallintaan (knowledge management). Tämän alueen tutkijat korostavat että tapamme kommunikoida
muovaa meitä itseämme enemmän kuin kuvittelemme
kielemme muovaavan
muita ihmisiä. Omat
viitekehyksemme määrittävät sitä mitä havaitsemme, mitä näemme, mitä nostamme tarkasteluun,
miten käsittelemme asioita ja miten tulkitsemme maailmaa. Emme
kuitenkaan ole koskaan yksin.
Opimme ”oikean” tavan kommunikoida tullaksemme hyväksytyksi
yhteisöön ja sen täysivaltaisiksi jäseniksi. Opimme sen yliopistoissa,
järjestöissä ja työpaikoilla. Kielen
kautta liitymme ja säilymme heimon jäsenenä. Mitä pidempään
olemme olleet saman yhteisön jäsenenä sitä vähemmän kyseenalaistamme ajatusmallejamme ja sitä
vähemmän ymmärrämme niistä
poikkeavia lähestymistapoja. ”Me”
muodostumme siitä että olemme
oikeassa ja ”he” eivät ole meitä, he
ovat väärässä. Mitä vahvempaa heimoutuminen on sitä vaikeampaa on
erilaisuuden kohtaaminen ja myös
asioista sopiminen ”heidän” kanssa. Sosiaalinen hyväksyntä omien
taholta menee aina heidän kanssa
yhteisen ajatuksen liikkeen edelle.
Vallitsevien ajatusmallien pönkittäminen ja ylläpitäminen on keino
pitää yllä yhteisöä, vaikka kaikki
ympärillä olisikin muuttunut. Tässä tilanteessa erilaisten asiantuntijoiden luovaa yhteistyötä ei synny.
Kommunikaatio on silloin puolustustaistoa jolla yritetään ylläpitää
uhan kohteena olevaa yhteisöllistä
ja omaa identiteettiä.

Työ on toisiaan
tarvitsevien
ihmisten vuorovaikutusta.
Työ on toisiaan tarvitsevien
ihmisten vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksen tavoitteena ei saa olla
toisen osapuolen näkökulmien kyseenalaistaminen, mutta ei myöskään niiden näkökulmien kritiikitön omaksuminen. Tavoitteena on
erilaisuudesta lähtevä uuden tiedon luominen ja olemassa olevien
uskomusten rakentava tarkastelu.

Tieto on jatkuvasti rakentuva luova
voima, jonka merkitykset syntyvät
siitä miten erilaisuudet kohtaavat ja
luovat yhdessä uusia mahdollisuuksia.
Kompromissien sijaan sopiminen tarkoittaa uusien mahdollisuuksia ja vaihtoehtojen luomista
yhdessä.
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Teksti: Johanna Kotipelto • Kuvat: DANIEL SCHILDT

Tietotyö on ongelmanratkaisua
Kaukana on se yksinäisten
kammioiden arki, jonka kohtasin
viime vuosituhannella vanhan
Verohallituksen käytävillä.
Muutoksentekijät ovat löytäneet
virastoihin, ja ymmärrys luodaan
yhä useammin yhdessä
– asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Arjen verotus on mitä suurim-

massa määrin tietotyötä, tiedonkäsittelyä ja tiedolla johtamista. Tietotyöläisten kokeman muutoksen voi
virastosta riippumatta jakaa kahtia:
uudet työvälineet mahdollistavat
tuottavuusloikan tehostamalla työn
tekemistä.
Verottajalla sujuvan työn
työkalupakki
Verohallinnon ohjaus- ja kehittämistoiminnot muuttivat tammikuussa uusiin tiloihin Vallilassa.
Törmäämisiä mahdollistavien monitoimitilojen lisäksi konsepti laajentui kattamaan koko työympäristön. Sujuvan työn työkalupakki
auttaa konkreettisesti ottamaan
käyttöön modernin tietotyön välineet ja siten muuttamaan omia
työtapoja.

Organisaatiotasolla tuottavuusloikka voi kuitenkin toteutua vain,
jos tehdään oikeita asioita suhteessa
asiakkaisiin.
Työkalut eivät yksin auta, vaan
tarvitaan muutos ennen kaikkea
ajattelutavassa. Kun samaan aikaan
yhtä suuri tietovälineiden ja teknologisen kehityksen vallankumous
myllertää myös toimintaympäristöä, muutosten yhteisvaikutukset
alkavat olla systeemisinä melkoisen
hankalia hallittavia.
Uusi työ on siten ennen kaikkea
oppimista ja oikeiden kysymysten
esittämistä, yhdessä.
Yksilön osaaminen
syntyy verkostoista
Koko tiedon määritelmä on muuttunut. Tullessani virastoon tieto
oli valtaa, ja se jolla sitä oli, piti sen

Sosiaaliset alustat
häivyttävät
organisaatioiden välisiä
rajoja.

Uusi työ
on oppimista.

visusti itsellään. Nyt tieto on olemassa vain virratessaan. Kun tieto
pysähtyy, se on kuollut, itsessään
arvoton.
Yksilön kannalta tietotyön muutos on ollut melkoinen. Sitä mukaa
kuin oma osaaminen organisaatiossa erikoistuu, sitä kauemmas karkaa
vertaistuki. Sosiaalinen media on
tuonut ulottuville huikeiden ajattelijoiden osaamista yli toimialojen ja
valtakuntien rajojen. Ei tullut kuuloonkaan työuran alussa, että olisi
voinut rupatella Maailmanpankin
johtajan kanssa tarinankerronnasta.
Rikas onkin se, jolla on pääsy
verkostoihin joiden osaaminen täydentää minulla ja omilla verkostoillani olevaa tietoa. Sosiaaliset alustat
häivyttävät organisaatioiden välisiä
rajoja. Epäviralliset verkostot täydentävät myös virallista vallanjakoa.
Samat teemat kaikuivat marraskuussa niin Suomen Slushin key
noteissa kuin Gartnerin Barcelonan
symposiumista palaavien johtajien
yhteenvedoissa. Esko Kilpi valisti
Reworking of Work -yhteisöä palattuaan San Franciscon O’Reilly -konferenssista.
Yhteiskunta
mahdollistajana

Yhteiskunta mahdollistajana -aiheen
työstöä Open Space -menetelmällä
Reworking of Work -yhteisön tapahtumassa
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Eskon innoittamana yhteisö heitti
ilmoille toiveen kokoontua seuraavaan tapaamiseen verottajan vieraana. Twitterissä viestintäjohtajan
puolto saatiin nopeasti, ja uusien
tilojen valmistuttua ympäristö työpajalle oli valmis. Johdon asiantunTietoasiantuntija 1 / 2016 15

Open space -menetelmä aktivoi ja innostaa.

Organisaatio on
kommunikaatiorakenne.

tija lupautui kertomaan verottajan
visioista ja arjesta.
Yhteisajattelua valmisteltiin ennalta pienryhmässä, verkossa ja valmistelupajassa. Yhteiskunta mahdollistajana -aiheen työstämiseen
ryhdyttiin ryhmälle tutuksi tulleella Open space -menetelmällä. Sillä
esille saadaan osallistujien tärkeinä
pitämät kysymykset, joita sitten
työstetään pienryhmissä. Verottajan luona aiheiksi nousivat virtaustalous ja blockchainin mahdollisuudet, asiakaskeskeisyys, yksityinen
vs. julkinen sekä työnantajan näkökulma erityisesti kolmannella ja
neljännellä sektorilla.
On jännittävää nähdä, miten
työpajavierailulla syntyneet ajatukset kohtaavat viraston käynnissä
olevan tulevaisuuden visiotyön ja
millaista takaisinkytkentää syntyy.
Rewow-yhteisön suurin anti
yhdessä virastosiilossa työskentelevälle virkamiehelle on ajattelun tuuletus. Uusien näkökulmien avulla
ongelmat voidaan valaista eri puolilta. Virastobyrokratian rattaisiin
joutunutta kansalaista ei voi auttaa
osaoptimoiduilla tekeleillä, vaan
toimivaan ratkaisuun tarvitaan useampia osallistujia.
On lähdettävä kansalainen tai
yrittäjä edellä, kuvattava heidän
tarpeensa ja sitten osallistettava kukin viranomainen uudella
tavalla. Eikä vain viranomainen: kestävyysvajeen kanssa
painiva julkishallinto joutuu
miettimään oman roolinsa
uudelleen. Government as
a Platform -malli saattaisi
tarjota parasta vastinetta
verorahoillemme tässä taloudellisessa tilanteessa. Se riisuisi julkishallinnon kaikesta turhasta ja tekisi
siitä mahdollistajan, markkinapaikan, jolla yksityiset toimijat saisivat
kukoistaa (O’Reilly, s.37).

Miia Kosonen
Mikkelin
ammattikorkeakoulu,
Digitalia

Pelisäännöt olisivat silti yhdessä
luomamme. Me päätämme, millaisessa Suomessa haluamme asua ja
millaista isänmaata rakentaa.
Muutoksentekijöiden Työ2.0kommentissaan Esko Kilpi muistutti, että yhteiskunta ei ole yritys. Yhteiskunnan asiakkuus on
huomattavasti monimutkaisempi
kuin yrityksen asiakkuus. Siihen
kuuluvat myös syntymättömät
kansalaiset, joilla ei ole vielä ääntä.
Ihmiskeskeisessä yhteiskunnassa
mahdollisuuksia on paljon.
Liian isoista asioista on vaikea
saada kiinni. Sen sijaan yhdessä
voidaan valita pieniä asioita ja laittaa ne kuntoon. Nopeasti, kolmessa
kuukaudessa tai puolessa vuodessa.
Eiköhän kokeilla?

Kirjoittaja työskentelee Verohallinnossa
Open spacesta lisää:

tietoarkkitehtuurin ja asiointikanavien

http://www.meadowlark.co/images/pdfs/open_space_technology.pdf

kehittämisen parissa.

Rewow-yhteisö löytyy Facebookista: https://www.facebook.com/groups/DistributedWorkforce/
O’Reilly Government as a Platformista: http://www.mitpressjournals.org/doi/pdfplus/10.1162/INOV_a_00056
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Tiedolla johtamisen illuusio
”Elämme kovia aikoja, ystävä hyvä”, totesi puhuva
koira Aku Ankalle Carl Barksin legendaarisessa sarjakuvatarinassa.
Näin voi todella sanoa. Koskaan aiemmin ihmiskunnan
historiassa emme ole tienneet olevamme näin tietämättömiä.
Mikä on tehnyt tästä silmät avaavasta kehityskulusta
mahdollista? Se, että meillä on käsillämme enemmän tietoa
kuin koskaan. Käytettävissä on myös kasvava joukko työkaluja ja systemaattisia menetelmiä tiedon yhdistelyyn, osaamisen kartoittamiseen, arvokkaan tiedon tunnistamiseen ja
tietopääoman mittaamiseen.
Tästä huolimatta näemme ja kuulemme kerta toisensa
jälkeen, kuinka arjessa toimitaan jonkin aivan muun kuin
tiedon varassa. Jyrki Kasvi kirjoittikin tämän lehden Näkökulma-palstalla (4/2015) ”tiedotta johtamisesta”: niin heikkolaatuisia ovat nykyiset tietovarannot. Tiedonhallinta on
Kasvin mukaan jäänyt jälkeen tekniikan kehityksestä.
Vaikka ottaisimme tietovarannoissa harppauksen eteenpäin, mitkään yksittäiset aivot tai organisaatiot eivät silti
kykene käsittelemään kaikkea toiminnan kannalta olennaista tietoa. Tulkintamme heijastelevat pintapuolisesti sitä todellisuutta, jonka osana elämme.
Käyttäytymistieteilijät ovat osoittaneet, että inhimillinen
päätöksenteko on aina vinoutunutta ja mielikuvien ohjaamaa. Jos älykkäät koneet ovat meitä parempia – ja puolueettomampia – tiedolla johtamisessa, millainen tulevaisuus
on ihmisten tietämyksellä ja osaamisella? Muutummeko
tarpeettomiksi?
Emme suinkaan, jos ensin päivitämme oman käsityksemme tiedosta.
Syvemmän, yhteisöllisen tietämyksen luominen on tulevaisuudessakin ihmisten työtä. Tällaisen tiedon hyödyntäminen vain edellyttää kokonaista maailmankuvan muutosta
”egokeskeisestä ekosysteemikeskeiseen”, kuten MIT:n Otto
Scharmer asian muotoilisi.
Tarvitaan myös hiljaisen tiedon renessanssia, elämänkokemuksen arvostamista, kokeilujen, itse tekemisen, uteliaisuuden ja leikillisyyden palauttamista oppimisen keskiöön.
Meidän on vähitellen uskallettava hyväksyä se, että sellaiset käsitteet kuin eksplisiittisyys, tiedon hallinta ja tiedon
omistajuus kohdistuvat vain pieneen murto-osaan siitä,
mikä on arvokasta.

Tieto on verkostoissa ja sen arvo määrittyy vasta
kun tieto pääsee liikkeelle, käyttöön. Kuten vedessä,
tiedonkin suurin voima on sen virtauksessa.
Toisessa klassikoksi muodostuneessa Barks-tarinassa Tietokilpailu Aku Ankka osallistuu radion tietovisaan ja kaikkien
hämmästykseksi muistaa ulkoa vastauksen kysymykseen:
”Kuinka monta sangollista vettä virtaa joka päivä Ankkalinnan kanavan kautta?” 37-numeroisen luvun kaivaminen
muistin sopukoista vain kuluttaa uupuneen ankkaparan voimat niin loppuun, ettei hän osaa enää vastata yksinkertaiseen kysymykseen toivomastaan palkinnosta: iso tynnyrillinen rahaa vai lasten kolmipyörä?
Rahat vai kolmipyörä? Rahat vai kolmipyörä?
Jos rinnastamme tiedon pelkästään hallittavissa olevaan dataan, meille käy kuin Akulle sarjan viimeisessä ruudussa: ”Katsokaa, ajan ilman päätä!”

KTT Miia Kosonen toimii digitaalisen tiedonhallinnan TKIasiantuntijana tutkimuskeskus Digitaliassa Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Hän on myös kokenut tietojohtamisen
tutkija, kouluttaja, sosiaalisen median yhteisömanageri ja
avointen yhteisöjen puolestapuhuja.
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Teksti: Olli Nylander, Valviran tietojohtaja, Tietoasiantuntija-lehden toimituskunnan jäsen

Päättäväistä leijona-asennetta

johtamiseen

Johtajia ja johtamista on monenlaista, ja tiedolla on johtamisessa monenlaisia rooleja. Pahimmillaan tietoa ei käytetä lainkaan, jolloin johtaminen
saattaa tapahtua ”mutu”-tuntumalla. Toisaalta pelkästään tietoon perustuva
johtaminen johtaa riskien välttelyyn, uusien ajatusten välttelyyn.
Leijona Jukka Jalonen – ihmisten johtaja. Tutustuin taannoin
jääkiekkovalmentaja Jukka Jalosen
oppeihin (1). Valmentajana menestynyt Jukka kertoi opeistaan ilman
suuria johtamisteorioita. Ytimessä
on tiimihenki, joka ilmenee tiimin
jäsenten epäitsekkyytenä. Tiimissä pitää olla avoin vuorovaikutus
ja luottamus toisiinsa. Rehellisyys
ja oikeudenmukaisuus sekä yhteisvastuullisuus ovat kantavia voimia.
Jokaisen tulee voida nauttia toisten
onnistumisista. Jokaisella tiimin jäsenellä on oma roolinsa ja muiden
rooleja tulee arvostaa. Erilaisia persoonia tulee sietää. Myös erilaisia
tilastoja tiiraillaan tarkkaan. Tiimijohtaminen on yksi ilmentymä johtamisen toisesta puolesta, ihmisten
johtamisesta (”leadership”) –. Kun
Jalonen tiirailee myös tilastoja, on
kyse toisesta johtamisen puolesta
eli hallinnoinnista (”management”).
Leijona Jorma Ollila – systeemin analyyttinen johtaja. Toisenlainen leijona suomalaisessa
johtajuudessa on Nokian maineeseen nostanut Jorma Ollila. Hänen
elämänkertansa (2) paljastaa, että
johtamisopin pontimena ovat ana18 Tietoasiantuntija 1 / 2016

lyyttisyys ja systemaattisuus. Näihin tekijöihin liittyy ulkoa tuotujen
ajatusten kriittinen soveltaminen
Nokian oloihin. Analyyttisyyteen
liittyy myös strategiaoppi missioineen, visioineen, strategisine painotuksineen ja arvoineen. Nämä
ovat Ollilan mielestä vieneet Nokiaa menestykseen. Johtamisoppiin
on sisältynyt myös systemaattinen
yhteistyö, tiimityö, jossa on haettu sitkaasti yhteinen etenemistie
erilaisten näkemysten kompromisseina. Jorman tiimillä on yhteinen
arvopohja. Johtamisoppiin on liittynyt myös jatkuva muutos. Kasvun
paikka Nokiassa oli Ollilalla, mutta
alaisilla vain Jorman sallimissa rajoissa. Näin myös Ollilan väistyessä
seuraajien joukko hupeni hupenemistaan ja lopputuloksena oli Stephen Elop.
Applen Steve Jobs Ollilan vastakohta. Ollilan johtamisoppi on painottunut voimakkaasti
”management”-suuntaan. Ihmisten
johtaminen on tässä opissa alistettu
hallinnolle ja Ollilan johtajuuden ylläpidolle. Management-tyyppisessä
johtamisessa oli ominaista markkinoiden ennalta ennustaminen

ja oletukset siitä, että oma valittu
tie oli oikea. Virheettömyys ja varmuus olivat Ollilan opin menestys
ja tuho. Maailmalla Ollilan merkittävin kilpailija oli jo edesmennyt
Applen Steven Jobs. Luin myös
Jobsin elämänkerran läpi (3). Jobsin ansiot ovat kiistattomat lopputuloksia tarkasteltaessa, jotka
saavutettiin melko autoritaarisin ja
itsekkäin konstein. Tiimityöskentely ei ollut Jobsin johtamistavan
ydintä. Hän luotti omaan intuitioon
ja luovuuteen. Jobs oli myös tulevaisuusorientoitunut, karismaattinen johtaja. Ollila oli puolestaan
parhaimmillaan kombinaatio eli
otti huomioon menneisyyden, hallitsi riskit ja katsoi tulevaisuuteen.
Jotain meni kuitenkin Jormallakin
pieleen. Samaan aikaan kun Ollila
porukoineen hioi yritystään yhä
tehokkaammaksi, Jobs keskittyi hakemaan aivan uusia tuotteita. Ollila
korosti strategista ajattelua, hänen
ehdoillaan toimivaa tiimiä, siis varmoja asioita, riskien minimointia.
Jobs ei paljoa riskeistä puhunut.
Kumpikin johtaja edisti innovaatioita omilla toisistaan poikkeavilla
johtamistyyleillään.

Midtjyllandin ihme. Vuonna
2015 voitti Tanskan jalkapalloliigan
mestaruuden pieni maalaisjoukkue
Midtjylland, joka pääkaupungin
mahtiseuroihin verrattuna operoi
pienellä budjetilla.
Joukkueessa pelasi myös suomalainen Tim
Sparv. Seuran perusajatuksena on
hyödyntää kaikessa tilastotiedettä
ja data-analyysiä. HS raportoi asiaa seuraavasti (4): ”Midtjyllandissa
data-analyysi läpäisee koko toiminnan. Se näkyy pelaajahankinnoissa,
valmentajan pukukoppipuheessa, otteluihin valmistautumisessa ja niin
edelleen. Myöskään Sparvia ei hankittu summamutikassa Saksan toiseksi
korkeimmalta sarjatasolta.” Juttu

osoittaa myös sen, että jalkapallossakin on kaksi koulukuntaa: tuntumaan ja tunteisiin uskovat vanhan
koulukunnan edustajat ja faktoihin,
tilastoihin uskovat uuden koulukunnan edustajat. Ehkä kahtiajako
ei ole kuitenkaan näin raaka. Joukkueurheilussa on tehty vuosikausia
erilaisia tilastoja, mutta tässä Tanskan tapauksessa tilastoanalyysi ja
johtajuus strategiasta toteutukseen
on linkitetty tiukasti yhteen. Kyse
on siis managementin ja leadershipin synergiasta.

Tietojohtaminen on kytketty
usein managementiin ja varmuuden
tavoitteluun. Tietojohtaminen on
nähty ”mutu”-johtamisen vastinparina. Näen tässäkin omat vaaransa.
Vaarat ilmenevät hyvin, kun luotetaan omaan analyyttiseen tietoon
eikä nähdä mitä ympärillä tapahtuu
(Ollila). Myös joukkueurheilussa on
nähty vastaavia ongelmia. Kuvitellaan, että raha pelkästään ratkaisee (vrt. Midtjyllandin vastaveto).
Tiedolla johtaminen voi aiheuttaa
myös innovaatioköyhyyttä, riskin
ottamisen välttelyä jne. Toki päinvastoin yltiöpäinen ajattelematon,
analysoimaton innovointikin voi
johtaa harhaan.

Kypsään tietojohtajuuteen
edetään portaittain.
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Tiedolla johtaminen on tätä päivää

– oletko valmis?
Tarvitaan kypsää, hallittua
tietojohtajuutta. Kypsään tietojohtajuuteen edetään portaittain.
Ykköstasoa kuvataan sanoilla ”hallitsemattomat olosuhteet”. Tietoa
kerätään ajankohtaisiin tarpeisiin
eri puolilla organisaatiota, mutta
kukaan tai mikään johtamisen taso
ei systemaattisesti hyödynnä tietoa.
”Hallitussa tekninen ympäristössä” tiedon johtaminen teknisenä
suorituksena on hallinnassa. Tieto
kulkee datalähteistä datan prosessointiin informaatioksi sekä sen tarjontaan tiedoksi. Tietoa ei edelleenkään käytetä systemaattisesti osana
johtamista. Kolmannella ”hallitun
prosessin” tasolla on tieto systematisoitu kokonaisuudeksi eri tietolähteistä. Edelleen systemaattinen
kytkentä johtamiseen puuttuu. Korkeinta tasoa kutsutaan
”hallitutuksi tiedolla
johtamiseksi”. On luotu dynaaminen tiedolla
johtamisen ympäristö,
jossa kehittäminen tapahtuu vuorovaikutuksessa johdon ja tiedon
hallinnasta vastaavien kanssa. Tiedon johtaminen ja tiedolla johtaminen yhdentyvät.
Tietoa pitää analysoida, ei vain
kerätä. Gartnerin mallissa alin
analysoinnin taso on menneen kuvailu, jossa vastataan kysymykseen:
”Mitä tapahtui?”. Seuraava taso on
diagnostisen analytiikan taso: ”Miksi se tapahtui?”. Kolmatta tasoa kutsutaan ennusteanalytiikan tasoksi,
jossa kysymys asetellaan seuraavasti: ” Mitä tulee tapahtumaan?”. Korkeimmalla ohjaavan analytiikan tasolla vastataan kysymykseen ”Miten
saamme sen tapahtumaan?”.
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Johtajan rooli tasapainoilua
muutoksen ja pysyvyyden välillä. Management – Leadership
– kahtiajaon tilalle on nostettu uusi
kahtiajako: älykäs ja tyhmä johtaminen. Älykäs johtaminen on innovatiivista, rutiineja rikkovaa,
aikaisempia
käytäntöjä
kyseenalaistavaa
johtamista. Tyhmä
johtaminen on päinvastoin rutiineissa pysyvää, olemassa olevia
valtarakenteita ja toimintakäytäntöjä puolustavaa (5). Johtajan on
tunnistettava jatkuva muutos niin
toimintaympäristössä kuin organisaatiossakin. Muutos voi olla luonteeltaan laaja-alaista tai suppeaa,
nopeaa tai hidasta
(6). Johtaja voi olla
uudistaja, visionääri,
toteuttaja tai verkottuja (7). Johtajan on
luotava innostava, innovatiivinen toimintaympäristö. Toisaalta
luovuutta estää muutosvastarinta
ja pyrkimys konsensukseen. Pitää
hyödyntää kolmenlaisia henkilötyyppejä organisaatiossa. Traditioissa pidättäytyvä henkilö testaa uutta
ideaa hyväksi koettuja vanhoja käytäntöjä vasten. ”Pirun asianajaja”
puolestaan keskittyy kyseenalaistamaan esitetyn idean kaikin tavoin.
Kilpailija pyrkii tuomaan rinnalle
toisen paremman tai vaihtoehtoisen
idean. Kaikki kolme tyyppiä edistävät parhaimmillaan uuden idean
jatkokehittelyä. Johtajan tehtävänä
on kuunnella ja hallita vähemmän,
jotta ideat saavat jalansijaa organisaatiossa. Toisaalta johtajan on
kyettävä pysäyttämään yltiöpäinen
luovuus organisaation kannalta
oikea-aikaisesti. Johtajan pitää tasapainottaa johtamisilmastoa ja näin
saada aikaan kelvollisia ratkaisuja.

Tiedolla on johtamisessa monenlaisia rooleja. Pahimmillaan
tietoa ei käytetä lainkaan, jolloin
johtaminen saattaa tapahtua ”sumussa” ja ”mutu”-tuntumalla. Toisaalta pelkästään tietoon perustuva
johtaminen johtaa
riskien välttelyyn,
uusien
ajatusten
välttelyyn.
Mutta tietoa voidaan
käyttää myös innovaatioiden tukena,
erilaisten vaihtoehtoisten tapojen
ennustamiseen, ennakointiin. Ehkä
voisi yhteenvetona löytää tieto hallinnoinnin ja johtajuuden linkittäjäksi. Toinen yhteenvetoni on, että
ihannejohtajaa ei ole. Sen osoittaa
myös tasapainoilu hallinnoinnin,
johtajuuden, muutoksen ja tiedolla
johtamisen kesken.

Viitteet
(1) Jukka Jalosen luento toukokuu 2013
(2) Harri Saukkomaa: Jorma Ollila –
mahdoton tehtävä. Kasvun paikkana Nokia,
Keuruu 2013
(3) Walter Isaacson: Steve Jobs, Keuruu

Tiedolla johtamiseksi kutsutaan sitä, että organisaatio
kerää, tallentaa ja jalostaa tietoa johtamisen tueksi.

Yhteinen tieto mahdollistaa yhteiset päätökset
Päätösten laadun parantamiseksi moni päätös on nostettu
yksittäisen johtajan pöydältä johtoryhmien päätettäväksi.
Tiedolla johtamisen merkitys korostuu erityisesti kollektiivisessä päätöksenteossa. Mikäli johtoryhmän eri toimijoiden
tilannekuva muodostuu keskenään erilaisista tietolähteistä,
esimerkiksi omista Excel-taulukoista, on varsin hankalaa
saada konsensusta edes nykytilanteesta, puhumattakaan
oikeiden toimenpiteiden sopimisesta.
Kun tiedolla johtamiseen suhtaudutaan vakavasti, on
selvää, että tiedolla johtamisen järjestelmä ei tule koskaan
valmiiksi. Avainmittarit, organisaatiot, tuoterakenteet, kilpailutilanne, markkina ja relevantit ulkoiset tietolähteet
muuttuvat lakkaamatta. Järjestelmä on rakennettava silmällä pitäen jatkuvia päivityksiä ja myös nopeaa reagointia
tarpeen muuttuessa. Nykyaikaiset tietovarastoautomaatioratkaisut sekä ketterät kehittämismenetelmät helpottavat
tiedolla johtajan arkea.
Oikea tieto luo tehokasta toimintaa

(5) Petri Virtanen, Jari Stenvall:
Älykäs julkinen organisaatio, Helsinki 2014
(6)Pentti Sydänmaanlakka:
Älykäs julkinen johtaminen, Helsinki 2015
(7) Jari Stenvall & Petri Virtanen:
Muutosta johtamassa, Helsinki 2007
(8) Alf Rehn: Vaaralliset ideat.
Toisenlainen kirja luovuudesta, Helsinki

p u h een vu o ro !

Päätöksiltä halutaan nykyään läpinäkyvyyttä ja selkeästi
todentaa kuka on päättänyt mitäkin ja miksi. Myös nykyinen valtakunnan hallitus ohjelmassaan pyrkii edistämään
tiedolla johtamista julkishallinnon alueella. Olemme siirtymässä intuition käyttämisestä voimakkaasti tietopohjaisten
päätösten tekoon. Tietopääoma laitetaan tuottamaan siten,
että se valjastetaan päätösten tueksi. Johtamisen kulttuuri
siis muuttuu.
Suurin paino pannaan usein seurantatiedon tuomiseksi
päätöksentekijälle oikeassa muodossa. Pidetään tavallaan
itsestään selvyytenä, että johtaja osaa reagoida poikkeamaan ja ryhtyä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin. Näin
ei kuitenkaan aina ole, vaan heikkenevän tilanteen uskotaan
menevän ohitse tai uusien tilausten vyöryn tulevan ihan
kohta, kun oikein toivotaan. Tiedolla johtamisen maailmassa tämä jahkailu tulee kuitenkin läpinäkyväksi koko organisaatiolle ja johtajan vastuu korostuu entistä selkeämmin.

2011
(4) HS-urheilu-uutisanalyysi: 27.3.2015

TEKSTI: Raimo Jalonen, Cerion Solutions Oy, kaupallinen johtaja

Tietolähteiden monipuolistuessa ja määrän kasvaessa on
painopiste siirtynyt ennakointiin ja prediktiiviseen analytiikkaan. Tulevaisuuden haasteisiin halutaan varautua aiempaa paremmin. Strategiatyössä käytetyt skenaarioanalyysit tulevat tutuksi ja heikkoja signaaleja aletaan tarkkailla
analyytikkojen voimin. Globaalissa taloudessa ei riitä pelkästään kotimaan tilanteen tarkastelu, vaan tapahtumat

Raimo Jalonen

Piilaaksossa, Ukrainassa tai Fukusimassa vaikuttavat toimintaympäristöön välittömästi.
Uusia tietolähteitä syntyy kasvavalla nopeudella ja massiiviseen tiedon määrän kasvuun on kehitetty uusia työkaluja, jotka pystyvät analysoimaan ennen näkemättömiä
tietomassoja. Kun puhutaan Big Datasta, IoT:stä (Internet
of things) tai sosiaalisen median datasta, on panostettava
relevantin tiedon etsimiseen, suodattamiseen ja jalostamiseen. Tähän tarvitaan uudenlaisia analytiikkataitoja sekä
modernien työkalujen hallintaa. Se ei kuitenkaan riitä, vaan
tiedot on tuotava tiedolla johtamisen järjestelmän kautta
päätöksen tekijöille heidän ymmärtämässään muodossa.
Olen yllä käsitellyt tiedolla johtamisen tämän päivän kysymyksiä. Alan asiantuntijat ovat innoissaan uusista työkaluista ja mahdollisuuksista, mutta mikä on johtajienne valmius alkaa johtamaan tiedolla? Miten tietopääoma saadaan
valjastettua organisaatiosi hyödyksi? Oletko sinä valmis tehokkaaseen tiedolla johtamiseen?

Cerion Solutions on tiedolla johtamiseen ja toiminnan tehostamiseen erikoistunut palveluyritys. Perustettu 2004 ja toimipisteet ovat Turussa sekä Helsingissä. Asiakaskunta koostuu niin yksityisen kuin julkisen sektorin toimijoista.
Työllistää 40 henkeä. www.cerion.fi

2012
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tämään miten asiat toimivat. Pikkupoikana olin innokas leikkelemään
palasiksi kukkia äidin kukkakaupassa ja purkamaan osiin lelujani nähdäkseni mistä ne koostuvat ja miten
ne toimivat. Löydökseni kerroin
innolla vanhemmilleni – pienistä
palasista syntyi yhdessä suurempia
toimivia kokonaisuuksia. Heidän
harmikseen tietyt esineet olivat
helpompia purkaa osiin kuin laittaa
takaisin kokoon, kukista puhumattakaan. Helpotuksen huokaus varmaan kuului kun siirryin rakentamaan pienoismalleja.
Varusmiespalveluksen
alussa
en osannut odottaa, että tämäkin
kokemus olisi osa tietäni tietoasiantuntijaksi. Hain ystäväni kokemuksien pohjalta rannikkotykistön
viestitehtäviin ja pääsinkin viestimestarin ominaisuudessa osaksi
tiedolla johtamisen ketjua, avainpaikalle mahdollistamaan tiedonkulun komennon ja joukkojen välillä.
Periaate oikea tieto, oikeaan aikaan,
oikealle henkilölle tuli tutuksi. Tiedostamaton kipinä sai alkunsa.
Mahdollisia kiinnostavia opinteitä oli monia, mutta päädyin Hankeniin. Kiinnostus liiketoiminnan
prosessien kehitystä kohtaan vei
voiton laskentatoimesta ja valitsin
johtamisen pääaineeksi. Yksi johtamisen kursseista innosti minua
enemmän kuin muut, professori
Karl-Erik Sveibyn vetämä Knowledge Management -kurssi. Innostuin
heti ensimmäisestä tunnista lähtien
ja inspiroiduin näkemään muiden
kurssien aiheet Knowledge Management -perspektiivistä. Kirjoitinkin
maisterintutkielmani tiedon jakamisesta suuren yrityksen asiakaspalveluorganisaatiossa professori
Sveibyn ohjaamana. Kantavana ajatuksena oli tiedonjakamisteorioiden
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?

Miten minusta tuli minä
Olen aina ollut utelias selvit-

-ryhmään tekemään pohjoismaista
kilpailijaseurantaa ja markkina-analyysejä. Toimialavastuukseni sain
muun muassa pääomasijoitusalan,
joka vei minut muutamaksi vuodeksi Ruotsiin luomaan alan parissa
toimiville asiantuntijoille Market
Intelligence -ratkaisuja. Kuuden
vuoden aikana harva päivä on ollut
toisensa näköinen ja aina on löytynyt uutta opittavaa. Gradussa eteen
tulleet tietojohtamisen haasteet
tulivat tutuiksi ja antoivat vauhtia
oman toiminnan kehittämiseen.
Viime syksynä vaihdoin osastoa ja vastaan nykyään myynnin
kehittämisestä pohjoismaisen perheyritys-liiketoimintamme parissa,
fokuksena perheyrityksille suunnatut neuvontapalvelut, liittyen esimerkiksi sukupolvenvaihdoksiin.
Tietoasiantuntija- ja analyytikkotaustastani on paljon hyötyä sillä
tietojohtaminen on olennainen osa
työtäni; on tunnettava markkinat,
asiakkaat, oman organisaation kyvyt ja palvelut sekä kohdistettava
osaamisemme voidaksemme auttaa
asiakkaitamme juuri heidän haasteissaan.

erkaantuminen käytännön todellisuudesta. Käytäntö oli teoriaa ihmeellisempää ja tie onnistuneeseen
tiedonjakamiseen on täynnä haasteita – kiteytettynä: mitä, kenelle,
milloin, miten ja miksi.
Opintojeni loppuvaiheessa tuli
vastaan unelmatyöpaikka. Ernst
& Young (EY), johtava maailmanlaajuinen konsulttitalo etsi Researcheriä Suomen tietopalveluihin.
Tehtävänä oli muun muassa neuvoa
sisäisiä asiakkaita tiedon löytämisessä ja opettaa ulkoisten tietolähteiden käyttöä sekä analyysien tekoa avainhenkilöille – esimerkiksi
kilpailijaseurantaa johdolle. Melko
pian toteutettiin organisaatiomuutos, jossa maakohtaiset yksiköt yhdistettiin globaaliksi organisaatioksi
ja itse siirryin Market Intelligence

Kirja-arvio: Janika Asplund

on kaikkialla - vai onko?
Arvosteltu kirja: Tapaus Google. Miksi
hakukoneyhtiön mahti yltää kaikkialle
ja miksi se on niin vaarallista? Torsten
Fricke & Ulrich Novak. Saksan kielestä suomentanut Juho Nurmi. Minerva
Kustannus, Helsinki, 2015. Kirja sisältää
lisäksi professori Robert Epsteinin ja
tohtori Thomas Höppnerin artikkelit.
Saksalaiset Torsten Fricke ja Ulrich Novak kirjoittivat Googlesta kirjan, jolla antavat aiheeseen eurooppalaista näkökulmaa.
”Data on uusi öljy” sanovat kirjoittajat ja
väittävät, että olemme digitaalisessa alastomuudessamme pikemminkin Googlen
tuotteita kuin sen asiakkaita. Henkilökohtaisten tietojen hyödyntämisessä markkinoinnissa on tullut yhä tuottoisampi bisnes.
Google on nykyisin konserni, jolla on satoja
tytäryhtiöitä. Kirjan kirjoittajilla on journalisti- ja markkinointitaustaa ja he toimivat
yrityskonsultteina, mikä näkyy kirjan lennokkaassa tyylissä.

Yritysostoista
monialaiseen toimintaan

Kuka?
Niclas Nikander
Työ: Nordic Family Business Operations | Business Development | EY
Luottamustoimi: Hallituksen jäsen |
Tietojohtaminen ry
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
(johtaminen) | Hanken Svenska
handelshögskolan
Harrastukset: Pyöräily, valokuvaus
ja laatuaika perheen kanssa
Perhe: Vaimo, 2,5-vuotias poika
ja toinen poika juuri tulossa

Kirjassa käsitellään Googlen yrityshistoriaa aivan alusta asti. Perustajakaksikon
vaiheista ja henkilöhistoriasta kerrotaan
yksityiskohtaisesti. Tarina ei ole mikään
”ryysyistä rikkauksiin” -kertomus, vaan perustajat olivat Stanfordin yliopiston menestyneitä jatko-opiskelijoita, joilla on tausta
matematiikassa ja tietojenkäsittelyssä. Silti
Googlen tarina Stanfordin yliopiston sisäisestä hakukoneesta pörssiin listautuneeksi
maailmanjättiläiseksi on aika uskomaton.
Kirja sisältää viihteellisiä elementtejä ja
biografisia detaljeja firman uudemmista
johtohahmoista, kertomuksia työntekijöiden arviointikriteereistä sekä anekdootteja
yrityskulttuurista.
Kirjoittajat esittävät, että Google on
nykyisin paljon enemmän kuin pelkkä hakukone, se on konserni. Kirjoittajien mukaan
Googlen liiketoiminta jakautuu hakupalveluihin, mainontaan, käyttöjärjestelmiin j ja
yrityksiin (s.128). Suuri osa kokonaisliikevaihdosta koostuu mainosliikevaihdosta
(s. 136). ”Sen yritystoiminnan suurimpana
oivalluksena voi pitää mainonnan yhdisty-

mistä tavalliseen hakuun tavalla joka on
mainostajille tuottoisa ja jota käyttäjät
eivät pidä häiritsevänä vaan pikemminkin
rikastuttavana.” (Hepnerin artikkeli; 195196)
AdWordsin toiminta ja PageRankjärjestelmän logiikka on selitetty
kirjassa kansantajuisella tavalla.
Kiinnostava oli teoksen lopussa liitteenä oleva listaus Googlen yrityskaupoista ja keksinnöistä matkan
varrella. Kirjassa mainitaan, että
vuosina 2001-2014 Googlella
oli 170 yritysostoa (s. 132). Lukijaa yllätti lukumäärän lisäksi,
miten monialaista yritysostoa
on matkan varrelle mahtunut. Osaa ostoista avattiin
tarkemmin itse kirjassa, kuten Androidin vuonna 2005,
Youtuben 2006 ja Nest Labs
-kodin automatisointiyrityksen ostoa 2014. Pääomasijoitusyhtiö Google Ventures on
sijoittanut useisiin yrityksiin,
joiden luetteleminen vie kirjasta yli kaksi sivua. Kiinnostavaan osioon kuuluvat myös
patenttioikeudenkäynnit Applen kanssa, kohdemainonnan
kehitys vuosien varrella ja sovelluskaupan
liiketoimintalogiikka. Globaalin katsauksen lisäksi kirjan saksalaiskirjoittajat ovat
etsineet tilastolukuja Googlen toiminnasta
Saksassa. Tutkijat ovat löytäneet asiantuntija-arvioita, joiden mukaan Google dominoi Saksan verkkomainontaa tekijöiden
mukaan noin 65 prosentin osuudellaan ja
Google on Saksassa myös 95-prosenttisesti käytetyin hakukone, Bingin ja Yahoon
tullessa kaukana perässä (s. 133, 185).
Kirjoittajat väittävät, että Googlen monialaisista hankinnoista voidaan päätellä
jotain Googlen uusimmista strategioista.
Viime vuosina on ollut runsaasti yritysostoja tekoälyyn ja robotiikkaan liittyen.
(s. 73-75) Esimerkiksi Nest-termostaattifirman ostossa oli kirjoittajien mielestä
kyse henkilökohtaisen tiedon keräämisestä kodintekniikkaan liittyen (s. 77-78).
Kirjoittavat kritisoivat kirjassa Googlea
mm. hyväntekeväisyydellä kasvojen kiil-

lottamisesta sekä arvelevat, että leikkisät
logomuutokset pehmentävät talousjätin
imagoa. Kirjoittajat esittelevät Googleen
liittyviä oikeustapauksia. Tekijät kertovat
Euroopan komission käynnistämästä kartellisyytteestä Googlea vastaan (s.125).
Kirjoittajat arvostelevat myös Googlen luovaa verosuunnittelua.
Ihmettelin, että kirjassa ei käsitelty tarkemmin Google Booksia, jota on esitelty kiinnostavasti
esimerkiksi eräässä Suomessakin
näytetyssä tv-dokumentissa. Samoin
tieteellisen aineiston hakemiseen kehitetyn Google Scholarin käsittely oli
kirjassa niukka ja yksipuolinen. Kirjassa
annettiin jonkin verran yksipuolinen kuva
lukemistottumuksien
muuttumisesta
fragmentaarisempaan ja pinnallisempaan
suuntaan, jolloin lukija ei osaisi enää suhtautua syvällisemmin laajempiin tekstikokonaisuuksiin. Nykyään kuitenkin korostetaan
monilukutaidon merkitystä ja
erilaisten tekstityyppien tulkinnan merkitystä, jossa monenlaiselle tiedonhankinnalle
on sijansa. Myös Deep Webistä olisi kenties ollut tarjolla
tuoreempia lukuja kuin kirjassa esitetään.
Tummempia sävyjä teokseen tuo politiikkaa ja kyberturvallisuutta käsittelevä
osuus. Myös yksityisyyden hallinta ja sen
menettäminen saa osansa, intiimien tietojen suojelusta annetaankin joitakin vinkkejä yksityisille ihmisille. Nykykäyttäjä ei voi
välttyä täysin omien yksityisten tietojensa
leviämiseltä, mutta järkevää on esimerkiksi
hajauttaa palveluita, joita käyttää.
Juho Nurmen laatima suomennos oli
hyvä ja teksti oli sujuvaa. Yrityshistoriikeista kiinnostuneille kirja on lukemisen
arvoinen katsaus. Henkilökohtaisen datan
keräämisen osalta kirja tarjoaa hyvää havahdutusta ihan kaikille meille, vaikka osa
siitä on tuttua tietoa. Teoksen pamflettimainen ja julistava tyyli silti häiritsi itseäni
välillä.

Kirjoittaja on Tietoasiantuntija-lehden toimituskunnan jäsen.
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Työ 2.0:

Työssä pitäisi olla mahdollisuus
koko ajan oppia uutta. Uutta opitaan vain tekemällä asioita uudella
tavalla, toisin kuin ennen: testaillen,
kokeillen ja uusia oivalluksia hakien.
”Vastuun antaminen on yksi
parhaista tavoista kehittää ihmistä”,
toteaa Matti Alahuhta kirjassaan
Johtajuus *. Vastuu ja vapaus kulkevat käsi kädessä. Samalla kun uudistetaan työteon tapoja ja lisätään
yksittäisen työntekijän vapautta
vaikuttaa omaa työtään koskeviin
järjestelyihin, lisätään myös jokaisen yksilön vastuuta työtulosten
saavuttamisesta.
Työntekijöiden entistä suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa
oman työnsä sisältöön ja omiin
työtapoihinsa edesauttavat myös
työhyvinvoinnin ja työmotivaation
parantumista. Jokainen haluaa kokea tunteen, että asiat etenevät ja
tulosta syntyy. Näin lisätään myös
mahdollisuutta siihen, että työntekijät jatkavat työelämässä nykyistä
pidempään.
Teksti: Virpi Einola-Pekkinen

Digiajan hallinto
on olemassa vain
asiakkaitaan varten

valtionhallinto rakentaa uutta työsuhdetta
Mitä ihmiselle tapahtuu, kun hän

Työ 2.0 haastaa
myös johtamisen
käytännöt
uudistumaan.
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astuu työpaikan ovesta sisään?
Tämä kysymys nousi esille jokin aika
sitten pohtiessamme työelämän
muutostrendejä. Vapaa-ajalla emme
odota, että joku päättää asioita puolestamme tai antaa erityisen luvan
toimia tietyllä tavalla. Aikuisina ihmisinä teemme niin kuin parhaaksi
katsomme. Ja jos emme tiedä, testaamme ajatusta yhdessä muiden
kanssa ja kokeilemme toimiiko.
Tätä samaa toimintamallia olemme
valtiolla nyt ajamassa vahvasti myös
työn tekemiseen: Olemme rakentamassa uutta suhdetta työhön.
Sloganilla ”Lupa tehdä fiksummin” haluamme kiinnittää huomiota siihen, että a) jokainen työntekijä
on oman työnsä paras asiantuntija
ja tietää, miten sitä on järkevintä
tehdä b) kaikkea työtä voidaan tehdä fiksummin. Edellytyksenä on,

että tiedetään mitä ollaan tavoittelemassa ja että on mahdollisuus
koko ajan oppia uutta.
Työssä pitää olla
koko ajan mahdollisuus
oppia uutta
Meillä ei yksinkertaisesti ole enää
varaa vanhoihin toimintamalleihin
ja -tapoihin. Liiallinen vanhaan tarrautuminen ei ole missään mielessä
järkevää, ei työntekijän, ei organisaation eikä koko yhteiskunnan
näkökulmasta katsottuna. Valtionhallinnon haasteena on niukkenevien resurssien myötä tehdä asioita
entistä fiksummin hyödyntämällä
monipuolisesti yhteisiä resursseja,
kuten tietoa, osaamista ja ”infraa”.
Infralla tarkoitetaan tässä paitsi
teknologiaa myös fyysisiä työympäristöjä.

Digitalisaatiossa onnistuaksemme
tarvitsemme systeemisen muutoksen. Tarkoitamme tällä monen asian
(kuten ajattelutavan, toimintamallien ja rekanteiden) laaja-alaista ja samanaikaisesti tapahtuvaa muutosta. Toimeen ryhtyminen ei edellytä
ylhäältä päin tulevaa käskyä, vaan
muutosta voi ja pitää ryhtyä tekemään oma-aloitteisesti. Digitaalisessa kehityksessä hallinnolla on
kaksinainen rooli. Ensinnäkin hallinnon organisaatioiden pitää pystyä keskenään luomaan innovaatioita tuottavia ja niiden työstämistä
tukevia poikkihallinnollisia toimintamalleja sekä toimivia palvelukokonaisuuksia. Toinen tärkeä rooli
on poistaa esteitä yhteiskunnan
muiden toimijoiden tieltä. On mietittävä, miten julkinen hallinto voi
uudella tavalla yhdistää toimintansa
osaksi laajempia palveluiden ja yhteistyön ekosysteemejä. Kansalaisten ja yritysten luottamus ansaitaan
vain laadukkaalla, kauaskatseisella

ja asiakaslähtöisellä toiminnalla ja
päätöksenteolla
Verkostot ylittävät
hallinnolliset rajat
Mahdollistavan hallinnon rakentuminen edellyttää, että luovutaan perinteisestä siilomaisesta toimintatavasta ja että tilalle kehitetään uusia
organisaatioiden välisiä yhteistyömuotoja, joissa myös asiakkaat ovat
kiinteästi mukana.
Eri puolilla valtionhallintoa ollaan jo monin eri tavoin ottamassa
käyttöön joustavia ja kokeilevia,
nopeasti käyntiin saatavia ja myös
nopeammin tuloksia tuottavia sekä
monenlaista osaamista yhdistäviä
valmistelutapoja. Tällaisille työskentelytavoille on
yhteistä epävirallisuus ja
epämuodollisuus, spontaanius, itseohjautuvuus,
ei-hierarkkisuus, virallisista status-asetelmista
tai edustuksellisuudesta
irtautuminen sekä rajojen
ylittäminen.
Organisaatiorajat ylittävät verkostot ovat myös valtionhallinnossa
yhä tärkeämpi tapa toimia. Verkostossa ollaan mukana ”pro bono”,
puhtaasti omasta halustaan ja sisällöllisistä syistä eli jäseniä yhdistää
tahto saada jotakin yhdessä aikaan.
Perinteiseen työryhmätyöhön tullaan vielä liian usein mind setillä
”edustan täällä taustaorganisaationi
etuja”. Verkostossa, jossa ei ole statuksia ja hierarkioita, on aito mahdollisuus siirtyä osaoptimoinnista
kokonaisoptimointiin eli keskittyä
asioiden tekemiseen yhdessä. Digitalisaation edistäminen tarjoaa
verkostoyhteistyöhön erinomaisen
mahdollisuuden, kunhan ymmärrämme sen hyödyntää.

Haaste osaoptimoivalle
johtamiselle, mahdollisuus
tietoa ja osaamista
jakavien työyhteisöjen
rakentamiselle
Perinteisesti johdon tehtävä on varmistaa, että organisaation tavoitteet ovat ymmärrettävät ja kaikkien
tiedossa. Työ 2.0 haastaa myös johtamisen käytännöt uudistumaan.
Johtamisen tulee olla uudet työnteon tavat aktiivisesti mahdollistavaa
ja erilaisiin kokeiluihin rohkaisevaa.
Vanhojen ravistelu ja toimintatapojen kyseenalaistaminen pitää
tehdä tavoittelemisen arvoiseksi.
Muutoksessa tarvitaan myös roolimalleja. Johdon tulee itse toimia
esimerkkinä
uudelle:
mennä epämukavuusalueelle, kokeilla, mokailla ja kokea uudessa
onnistumisen ilo. Madaltamalla organisaatioiden sisäisiä rakenteita
johto mahdollistaa, että
asioita tehdään enemmän yhdessä ja laajempina, toisiinsa kytkeytyvinä kokonaisuuksina.
Poistamalla tehokkuuden esteitä
eli tekemällä toiminnasta mahdollisimman avointa sekä luopumalla
turhasta byrokratiasta ja turhista
työvaiheista rakennetaan kulttuuria, jossa johto osoittaa arvostavansa sitä, että asioita saadaan aikaan.
Uusi työ vaatii myös uudet mittarit. Perinteisestä työajan mittaamisesta olemme siirtymässä kohti
tuloksellisuuden mittaamista. Rakastamme kellokorttisaldojen kerryttämistä, koska ajattelemme, että
se osoittaa ahkeruutemme. Rakastamme kiirettä, koska kuvittelemme, että se saa meidät näyttämään
tehokkailta. On korkea aika tunnustaa, että työn laadusta kellokorttiin
kertyneet tunnit tai lukuisissa kokouksissa käytetty aika eivät kerro
mitään.
*) Alahuhta, Matti: Johtajuus. Kirkas suunta
ja ihmisten voima. Docendo 2015.

Kirjoittaja toimii kehittämispäällikkönä valtiovarainministeriössä. Hän on myös
Tietoasiantuntija-lehden toimituskunnan jäsen.
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Opi johtamaan itseäsi – selviydyt paremmin muuttuvassa työelämässä

Työntekijäbrändi
Henkilöbrändit ovat nousseet laajaan
keskusteluun viime vuosina. Haluammeko puhua henkilöbrändeistä vai olisiko armollisempi termi työntekijä- tai
asiantuntijabrändi? Niin, että ihmisen
koko elämä ei brändäytyisi.
Ihminen hyödykkeellistyy työmarkkinoilla, kuten tavarat muilla markkinoilla. Kysynnän ja tarjonnan suhde
määrää sen, millaisia vaatimuksia työtä
myyvälle henkilölle asetetaan. Kun olen
haastatellut vastavalmistuneita työnhakijoita, olen kiinnittänyt huomiota
etenkin heidän sosiaalisiin taitoihinsa:
ne ovat usein ”Amerikan meininkiä”.
Nollakasvun aikakauden nuorilla markkinointihenkisyys on takaraivossa.
Brändissä on kyse siitä, että jonkin
asian ydin kiteytetään ja päälle ripotellaan hieman taikapölyä. Työmarkkinoiden näkökulmasta hyvin brändätty
työntekijä on kiinnostavampi kuin
henkilö, joka ei ole samaa
vaivaa nähnyt. Yksilön
oma valinta on se, kuinka
näkyvästi ja hiotusti hän
haluaa itsensä esittää.
Imagopaineiden keskellä
kannattaa muistaa, että
hyvä brändi ei ole feikki.
Oman henkilöbrändin hierominen
voi olla myös masturbaation kaltainen
akti. Yksilö ei saa tarpeekseen siitä, että
hänen imagostaan on tullut tykkäysautomaatti.

Teksti: Pauli Komonen

Itsensä johtaminen on kyky, joka mainitaan
usein työn murroksesta keskusteltaessa. Esimerkiksi huippujohtaja Mårten Mickos on nostanut
sen yhdeksi tärkeimmistä nykyajan kyvyistä.
Kun työskentelin kymmenen vuotta sitten
kuorma-autonkuljettajana, sanoi eräs vanhempi
kuljettaja usein: ”Pauli, oma-aloitteisuus on tärkeintä, ole oma-aloitteinen.” Miten itsensä johtaminen poikkeaa oma-aloitteisuudesta?
Itsensä johtamisessa toiminnan subjekti ja objekti ovat sama henkilö. Yksilö tarkkailee itseään
ulkopuolelta. Itsensä johtaminen on reflektiivistä.
Oma-aloitteisuus on puolestaan tarttumista asioihin niin, että ei ensimmäiseksi kysy neuvoa muilta.
Itsensä johtamisella on suunta, oma-aloitteisuus
ilmenee hetkessä.
Itsensä johtaminen on muodostunut ihanteeksi tilanteessa, jossa vanhoista rakenteista on tullut
yhä notkeampia ja väliaikaisempia. Yksilön urapolku ei ole instituutioiden tai organisaatioiden turvaama, vaikka se kehittyy niiden puitteissa. Ihminen toimii vaihtuvissa konteksteissa.
Yksilö on oman elämänsä yksityisyrittäjä. Turvakseen hän tarvitsee uudenlaisia mentoreita ja
sosiaalisia yhteenliittymiä, lähisuhteiden lisäksi.
Itsensä johtamista hän ei voi silti välttää. Millaisia
asioita itsensä johtamiseen kuuluu?

Tavoitteiden asettaminen
Työntekijä tarvitsee eri aikavälin tavoitteita. Lyhyen tähtäimen tavoitteet voivat olla sidoksissa
esimerkiksi käynnissä olevaan projektiin. Keskipitkällä aikavälillä ihminen voi esimerkiksi miettiä,
millaisia uusia taitoja hän haluaa omaksua. Pitkän
aikavälin pyrkimys voi olla vaikka työskentely ulkomailla tai uuteen merkittävään asemaan siirtyminen.
Tällaiset asiat voivat tapahtua myös sattumalta
ja yllättäen, mutta usein taustalla on pitkäjänteinen itsensä kehittäminen. Ilman tavoitteita ihminen ajelehtii. Liian jääräpäinen reittivalinta voi
puolestaan jättää huomiotta sen, että tiellä oleva
silta on romahtanut.
Epävarmassa maailmassa työn psykologiset
vaatimukset ovat kovia. Uupuneena, masentuneena tai epäonnistuneena on vaikea asettaa kunnianhimoisia tavoitteita. Silloin täytyy edetä pienin
askelin päivä kerrallaan. Henkinen ja fyysinen hyvinvointi ovat tärkeä osa itsensä johtamista.

Ajan- ja tehtävienhallinta
Moni haluaisi tehdä työtä isoina
yksittäisinä kokonaisuuksina. Projekteina, joilla on selkeä päämäärä,
alku ja loppu. Jostain syystä työ ei
tunnu enää organisoituvan näin.
Olen itse alkanut hahmottaa
työtäni yhä enemmän vuorovaikutussuhteina, joissa arvo syntyy
dialogisesti. Keskustelut ovat uusi
dokumentti, kuten Esko Kilpi on
sanonut. Asiantuntijan täytyy hyväksyä tiedon keskeneräisyys.
On myös asioita, jotka pitää vain
tehdä. Usein niitä on paljon, pieniä
ja isoja. Hyvä tehtävienhallinnan
työkalu on Trello, jota käytän aina
silloin, kun pelkkä kalenteri ei riitä.
Oppiminen
Oppimisen resursseista ei ole pulaa.
Esimerkiksi Lynda.com ja Skillshare
ovat erinomaisia verkkopalveluita, joissa uusia asioita voi opetella
joustavasti ja edullisesti videoita
katsomalla. Ne tarjoavat tehokasta
täsmäoppimista, mutta eivät välttämättä sosiaalista oppimisympäristöä.
Miten uudenlaiset oppimisen
yhteisöt muodostuvat? Noin kolme ja puoli vuotta sitten perustin
yhdessä Minna Koskelon kanssa
Futures Specialists Helsinki -verkoston, jonka tarkoituksena oli luoda foorumi tulevaisuusajattelusta,
trendeistä ja ennakoinnista kiinnostuneille ihmisille.
Perustimme verkoston, koska
sen enempää ammattiliitot kuin
akateemisetkaan yhteisöt eivät
tarjonneet sellaista toimintaa, jota
kaipasimme. Olemme järjestäneet
verkoston puitteissa noin 40 tapahtumaa ja nyt voi sanoa, että juuri
oppimisesta on tullut yksi verkoston tärkeimmistä funktioista. Kuten yksi aktiivijäsenistämme kertoi:
”Tämä on ajatuskarkkia.”

Tekemällä oppiminen on usein
nopeinta ja hauskinta oppimista.
Yksi tapa on luvata asiakkaalle jotain sellaista, jota ei osaa vielä tehdä. Vision täytyy olla vahva, mutta
keinot voi opetella matkan varrella.
Jos omat tai kollegoiden taidot eivät ehdi kehittyä riittävästi, löytyy
ihmisiä myös oman y-tunnuksen
ulkopuolelta.
Kommunikaatio
Viestinnän merkitys kaikessa asiantuntijatyössä kasvaa. Uudet
viestintäkulttuurit syntyvät kuluttajatasolla ja leviävät jälkijunassa
työelämään. Yksi kiinnostavimpia
kysymyksiä on se, miten tuomme sosiaalisen
median ja pikaviestipalveluiden parhaat käytännöt työelämään.
Vanhana IRC-käyttäjänä olen ollut innostunut nopeasti suosiotaan kasvattavasta Slack-palvelusta.
Slack ei tapa sähköpostia täysin,
mutta on tervetullut lisä sen rinnalle. Slack helpottaa etenkin tiimien
sisäistä viestintää.
Tärkeä kysymys on se, miten tällaisia työkaluja käytetään organisaatioiden välisessä viestinnässä. Organisaatiossa on helppo kokeilla uusia
työkaluja sisäisesti, mutta kahden
organisaation viestintäkulttuurien
yhdistäminen on jo isompi soppa.
Kommunikaation eriytyminen
on ongelma, kun kommunikaation
konteksteja ja rajapintoja on paljon.
Syntyy hallitsemattomuuden kokemus. Itsensä johtaja on myös oman
työnsä viestintäjohtaja. Hänen täytyy keskittää kommunikaatiota,
jotta se on hallittavissa. Samalla hänellä täytyy olla ymmärrystä uusista viestintätavoista. Itsensä johtaja
tasapainoilee pelkistämisen ja fragmentaation välillä.

Lopuksi
Girls-sarjan Hannah Horvath eli tosielämän Lena Dunham on hyvä esimerkki siitä, miltä maailma näyttää
nuoren koulutetun työntekijän näkökulmasta. Hän harjoittelee, tekee palkatonta työtä, väsyy epäreiluissa töissä,
kitkuttelee taloudellisesti, menestyykin.Taustalla hänellä on unelma, joka
on jotain vaihtuvia työsuhteita suurempaa. Vaikka hän kokee takaiskuja,
ei hän lannistu tai menetä itsekunnioitustaan. Kaiken keskellä hän on feministisen radikaali sen suhteen, mitä hän
on. Hän elää ja luovii jälkiteollisessa,
monimutkaisessa todellisuudessa.
Kirjoittaja on Kopla Helsinki Oy:n Senior Insight Manager &
Trend Specialist
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Miten väestön hyvinvoinnista kerätty tieto jalostuu ymmärrykseksi päätöksentekoon
Teksti: Pekka Kahri

Suomella on hyvät mahdollisuudet ottaa harppauksia
terveyden datataloudessa ja
yhä reaaliaikaisempaan ja
monipuolisempaan terveysja hyvinvointitietoon perustuvassa päätöksenteossa.
Tämä edellyttää uusia yhteistyön malleja sekä jatkuvaa
yleisestä luottamuspääomasta huolehtimista.

Kun halutaan ymmärtää, kuin-

ka terveys ja hyvinvointi väestössä kehittyvät, tieto sairauksista ja
niiden hoidosta ei riitä. Tarvitaan
tietoa koko väestön - myös terveiden - elämäntavoista, heidän
terveyteensä kohdistuvista riskitekijöistä, tyydyttymättömästä palvelutarpeesta sekä hyvinvoinnista ja
elämänlaadusta. Kokonaiskuva väestöstä muodostuu siis eri lähteistä
kerätyistä tiedoista.
Käytettävissä olevat tiedot ovat
tyypillisesti epätäydellisiä ja epäyhtenäisiä eivätkä ne välttämättä
edusta kattavasti kaikkia väestöryhmiä. Näistä puutteista huolimatta
meidän on mahdollista arvioida ja
tuottaa luotettavaa tietoa päätöksenteon ja palvelujen kehittämisen

tueksi, tiedolla johtamiseen. Olemme Suomessa onnistuneet ratkaisemaan sen, miten reikäisestä tiedosta voidaan jalostaa ymmärrystä.
Henkilötunnus ja
tietosisältöjen
yhtenäistäminen apuna
Hajanaisia tietolähteitä voidaan
yhdistää, koska käytössämme on
yksilöivä henkilötunniste. Tämän
suomalaisille itsestään selvän perusasian merkitys on valtava. Henkilötunnisteen käyttö mahdollistaa
yhdistelmäaineistojen muodostamisen jatkokäyttöä varten. Yhdisteltyjen aineistojen avulla väestöä
voidaan kuvata monipuolisemmin
kuin vain yksittäisestä näkökulmas-

ta, kuten ”hoitojaksoja sairaalassa”.
Eri aikaan kerättyjä aineistoja yhdistämällä on mahdollista muodostaa
jopa vuosikymmenien yli ulottuvia
elämänkulkua kuvaavia aineistoja.
Monessa maassa voidaan vain haaveillaan yksilöivän tunnisteen olemassaolosta.
Tietojen epätäydellisyyttä ja epäyhtenäisyyttä hallitaan yhtenäistämällä sosiaali- ja terveydenhuollon
potilas- ja asiakasasiakirjoissa käytettäviä tietosisältöjä ja tietorakenteita. Yhtenäistäminen vaikuttaa
suoraan ammattilaisten käyttämien tietojärjestelmien toteutukseen.
Etenkin potilastietojärjestelmien
käytettävyyttä on kritisoitu ja myös
tavoissa, joilla tietoja järjestelmiin
kirjataan, on vaihtelua. Tietojen

perusrakenteiden yhtenäistäminen
antaa erinomaiset mahdollisuudet
laadukkaaseen ja yhtenäiseen kansalliseen tietotuotantoon ja edesauttaa kirjaamisen laatua.
Myös väestöön kohdistettavissa
haastattelu-, kysely- ja terveystutkimuksissa (eli tiedoissa joita ei saada
rekistereistä tai tilastoista) pyritään
käyttämään yhtenäisiä muuttujaja tietosisältöjä. Lisäksi aineistojen
kuvailutiedon eli metadatan hallintaan ollaan aktiivisesti hakemassa
kansallisia ratkaisuja.

sen päätöksenteon tueksi tarvitaan
luotettavaa kokonaiskuvaa väestön
terveydestä ja hyvinvoinnista ja sen
kehityksestä. Tietojen edustavuutta eli sitä kuinka hyvin ne kattavat
erilaiset väestöryhmät arvioidaan ja
hallitaan erityisesti tilastotieteellisillä menetelmillä. Terveysalan tutkimus- ja asiantuntijalaitoksissa on
vuosikymmenten aikana kehitetty
määrätietoisesti aineistojen keräämiseen, tilastolliseen käsittelyyn ja
analysointiin liittyvää osaamista.
Tästä erittäin tärkeästä mutta
julkisessa keskustelussa varsin epäseksikkääksi mielletystä osaamisalueesta tulee pitää huolta. Tutkimuslaitosten budjettileikkaukset ja
toistuvat YT-neuvottelut saattavat
pahimmillaan rampauttaa datan
jalostamiseen ja analysointiin liittyvää osaamista. Tällöin riskinä on,
että oikea ymmärrys jää syntymättä
tai sen luotettavuus tulee voimakkaasti kyseenalaistetuksi.
Terveyttä ja hyvinvointia koskeva tieto on luonteeltaan arkaluonteista henkilötietoa ja siksi sen keräämistä ja käsittelyä säännellään
varsin tiukasti. Kattavien kansallisten terveysrekisterien ja muiden
tietovarantojen keruu ja ylläpito on
annettu luotettavien kansallisten
viranomaisten tehtäväksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos ja Tilastokeskus ovat
merkittävimmät
tietovarantojen
ylläpitäjät.
Tietoaineistojen tehokäyttö eli
tietoaineistojen nykyistä merkittävästi laajempi hyödyntäminen
edellyttää uudenlaista notkeutta,
yhteistyötä ja asiakasorientaatiota
näiltä perinteikkäiltä instituutioilta.
Tiedon hyödyntämistä kehitettäessä täytyy huolehtia siitä, että kansalaisten, päätöksentekijöiden, lainsäätäjien ja valvovien viranomaisten
luottamus säilytetään.

Pitkäjänteinen kehittäminen,
yhteistyö, laatu ja luottamus
avaintekijöinä
Palvelujen kehittämisen ja poliitti-

Terveyttä ja hyvinvointia
koskeva tieto on
luonteeltaan arkaluonteista
henkilötietoa.

Kirjoittaja toimii tietojohtajana Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksessa (THL).
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Palveluväylä muuttaa hallintoa
TEKSTI: eero konttaniemi

Palveluväylä on
hajautettu, yhteiskäyttöinen ja
vakioitu tiedonvälityskokonaisuus, joka perustuu avoimeen
lähdekoodiin ja
ketterään kehittämiseen. Sitä on
kehitetty tiiviissä
yhteistyössä Viron
tietoviraston kanssa. Tulevaisuudessa koko hallinto
ottaa sen käyttöönsä.

yhteensovittamisista ja integraatioista puhuttaessa ”palveluväylä” käsitteenä
mielletään helposti keskitetyksi
integraatioalustaksi. Palveluväylän
päätavoitteet eivät kuitenkaan ole
pelkästään teknologialähtöisiä. Eikä
Viron X-Road -teknologiaan perustuvan palveluväylän tekninen ydin
itseasiassa edes muistuta perinteisiä keskitettyjä integraatioratkaisuja.

Tietojärjestelmien

Vähemmän kustannuksia
Palveluväylässä ison keskitetyn ratkaisun tilalla onkin joukko liityntäpalvelimia. Jokaisella liittyneellä
organisaatiolla on vakioidun mallin
mukainen liityntäpalvelin, jonka
kautta tiedonvaihto muiden kanssa tapahtuu. Hyöty palveluväylästä
muodostuu vakioidusta tiedonsiirtotavasta sekä varsinaisista kytketyistä tiedoista ja rajapintapalveluista. Käytön lisääntyessä tavoitteena
on, että rinnakkaisia tai jopa asiakasorganisaatiokohtaisia tapoja siirtää
tietoa on vähemmän ylläpidettävänä ja kustannuksia aiheuttamassa.
Palveluväylä ei muuta tiedon omistajuutta tai tiedon käyttämiseen ja
luovuttamiseen liittyviä periaatteita. Tarjottavat rajapintapalvelut tai
tiedot voivat olla vapaasti käytettäviä tai sopimuksenvaraisia, maksullisia tai maksuttomia.

Teknisesti liityntäpalvelin on
muutakin kuin välityspalvelin. Se
tarjoaa välineet sanomien reititykseen, aikaleimaukseen ja allekirjoitukseen sekä rajapintapalveluiden
tekniseen luvitukseen. Keskuspalvelimet tarjoavat yhteiset palvelut
konfiguraatioiden, varmenteiden
ja aikaleimojen käsittelyä varten.
Palveluväylä pysyy toiminnallisena
määräajan myös ilman keskuspalvelimia. Tähän perustuukin sen vikasietoisuus esimerkiksi palvelunestohyökkäysten äärellä, vaikutusten
rajautuessa yksittäisiin liityntäpalvelimiin muun palveluväylän jatkaessaan toimintaansa.
Kuinka toimii,
miten otetaan käyttöön?
Palveluväylään liittyminen edellyttää liityntäpalvelimen lisäksi
X-Road
-tiedonsiirtoprotokollan
toteuttamista liitettävään tietojärjestelmään, joka voidaan tehdä joko
liitettävässä järjestelmässä itsessään tai erillisessä sovitinratkaisussa. Palveluväylään liittyminen tapahtuu esuomi.fi-sivustolla olevan
lomakkeen avulla, mutta tätä ennen
tulee tutustua liityntäpalvelimen
asentamiseen ja konfigurointiin liittyvään aineistoon (http://esuomi.
fi/palveluntarjoajille/palveluvayla/
palveluvaylaan-liittyminen/).

Kuva 1. Suomi.fi
-palveluväylä ei ole
keskitetty integraatioratkaisu, vaan joukko
liityntäpalvelimia.
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Palveluväylän matka
tuotantoon
Valtiovarainministeriö asetti kesällä 2014 Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman toimikaudeksi
9.6.2014 - 31.12.2017. Ohjelman
tehtävänä on luoda kansallinen sähköisten palveluiden infrastruktuuri,
jonka käyttöön julkinen hallinto
velvoitetaan ja jota tuetaan suunniteltavan siirtymäaikataulun puitteissa.
Ohjelman neljä osakokonaisuutta, palveluväylä, palvelunäkymät,
tunnistus ja asiointivaltuudet, organisoitiin Väestörekisterikeskukseen
perustettuun Kansallinen palveluarkkitehtuuri -yksikköön.
Se, mikä toimii sellaisenaan
Virossa, ei sovellu suoraan käyttötarkoituksiinsa meillä. Tämä johti
palveluväylän viitearkkitehtuurin
päivittämiseen kehitystyön käynnistämiseen sekä jo vakiintuneiden
verkko- ja integraatioratkaisuidemme yhteensovittamiseen palveluväylään.
Kaikille avoin kehitysympäristö
pystytettiin kevään 2015 aikana.
Oma kehitystyö Viron tekemän kehitystyön rinnalle aloitettiin kesällä
2015, ja tuotantoa vastaava testiympäristö saatiin avattua lokakuussa 2015.
Suomi.fi-palveluväylä siirtyi tuotantoon marraskuussa 2015, jolloin
myös liityntäpalvelimen lähdekoodi
avattiin. Samaan aikaan julkistettiin myös liityntäkatalogi (http://
liityntakatalogi.suomi.fi), joka on
hakemisto palveluväylässä olevista
rajapintapalveluista.
Varsinaisen käytön kannalta
merkittävä päivä tuli vajaata kuukautta myöhemmin, kun beta.suomi.fi -palvelu julkistettiin.
beta.suomi.fi -palvelussa on jo
tällä hetkellä mahdollista tarkastella
omia tietoja julkishallinnon rekistereistä (http://beta.suomi.fi). Kaikki
tieto haetaan palveluun käyttäjän

tarkasteltavaksi palveluväylän tuotantoympäristöä käyttäen ja käyttäjän tunnistaminen tapahtuu uutta
Suomi.fi-tunnistuspalvelua käyttäen.
Palveluväylän
kehittämisestä
Kehitystyön erityispiirteinä ovat
ketterät kehitysmenetelmät, avoin
lähdekoodi (tässä vaiheessa liityntäpalvelimen ja liityntäkatalogin
osalta) sekä tiivis yhteistyö Viron tietovirasto
RIA:n kanssa.
Palveluväylän tuotantokäytön alkamisen
jälkeen painopiste teknisestä kehittämisestä
on siirtynyt asiakaskohtaisiin käyttöönottoihin. Työtä tehdään liittymisen helpottamiseen,
palveluväylän tuotteistamiseen ja
tietovarantojen ja rajapintapalvelui-

den tarjoajien saamiseksi mukaan
palveluväylään ja esimerkiksi beta.
suomi.fi -palvelunäkymiin.
Palveluväylän ja koko kansallisen
palveluarkkitehtuurin etenemistä
voi seurata viestintäkanavastamme
esuomi.fi -sivustolta.

Kirjoittaja toimii Palveluväylän
hankepäällikkönä Väestörekisterikeskuksessa.

Kuva 2. Omien tietojen tarkastelu beta.suomi.fi:ssä.
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Etsitkö uusia analytiikan osaajia?
Data Analytics ja Big Data -ohjelmistamme täsmäosaajia alalle.
Saranen Consulting, Tietojohtaminen ry ja yritykset yhdessä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa kouluttavat
tulevaisuuden analytiikkaosaajia Big Data Specialist ja Data Analytics -koulutusohjelmien kautta.
Aiemmista analytiikan ohjelmistamme jo 50 osaajaa on rekrytoitu asiantuntijatehtäviin mm. data-analyytikon,
BI-asiantuntijan, konsultin, Master Data -asiantuntijan, web-analyytikon ja visualisoijan tehtäviin.

Ainutlaatuinen koulutuskokonaisuus
Koulutusohjelman ajan valitsemanne henkilö työskentelee koulutussopimuksella kokopäiväisesti yrityksenne
tehtävissä sekä osallistuu yhteisiin koulutuspäiviin (20 koulutuspäivää). Koulutuspäivät tarjoavat laadukkaan,
työtehtäviä tukevan asiantuntijakoulutuksen alan johtavilta kouluttajilta.
Koulutusten aihe-alueita ovat mm.
• Tiedon hyödyntämisen merkitys nyt ja jatkossa
• Muutoskuvat, ennakointi ja data-analytiikan tulevaisuus
• Tietoarkkitehtuuri
• Datan hallinta yrityksissä
• Data-analytiikan menetelmät ja työkalut esim. Hadoop, Excel ja R-ohjelmointi
• Web-analytiikka
• Muistinvarainen analytiikka ja NoSQL-tietokannat
• Strategia-ajattelu ja strategiatyökalut
• Tulosten tulkinta ja analyysit liiketoiminnan kehittämisen tukena
• Tietosuoja

Vahvista tiimiäsi ja ota yhteyttä!

www.saranen.fi

maaria.karlsson@saranen.fi

