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Tietojohtaminen ry täytti toukokuussa 2017 kunniakkaat 70 vuotta.
Yhdistyksellä on pitkäaikaiset perinteet ja rakkaalla lapsella on ollut monta
nimeä ja monta nahanluonnin paikkaa. Alun perin teollisuuden tiedontarpeesta syntyi tietoammattilaisten tarve ja kimmoke ammattilaisten kouluttamiseen. Tuolloin, kun tietotekniikkaa ei ollut, ihminen oli se tiedonhankinnan keskeisin työkalu. Osaavat yksilöt seuloivat tietoa tutkimusten,
katsausten, kirjojen, julkaisujen avulla. Nyt on kaikki toisin. Tieto on kaikkien saatavilla.
Mutta tiedon hallinta on tullut haastavaksi paitsi nopeuden ja lähdemäärän moninkertaistumisesta johtuen myös siksi, että nämä yhdessä muodostavat suuren epävarmuuden, mitä tulee tiedon luotettavuuteen.
Samaan aikaan satelee entistä enemmän vaatimuksia tiedon parissa työskenteleville. Kun tietoa on niin paljon saatavilla, sen merkitys päätöksenteossa korostuu, ja ne organisaatiot, jotka kykenevät keräämään ja analysoimaan tietoa, saavat kilpailuedun.
Tiedolla johtaminen on tällä hetkellä enemmän esillä kuin koskaan yrityksissä ja yhteiskunnassa yleisesti. Ilmiöstä on tullut eräänlainen uusi ismi,
näkökulma johtamiseen. Johtajuus edellyttää tiedon hallintaa ja sen hyväksikäyttöä organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Samalla johtajuus edellyttää myös tiedon johtamista eli tiedon roolin ja sille varattujen resurssien
tunnistamista ja kehittämistä organisaatiossa.
Tietotaloudessa tieto on tärkein tuotannon tekijä, koska yhä pienempi
osuus yrityksen toiminnasta koostuu puhtaasti fyysisistä tuotteista tai suoritteista. Tieto sitoutuu tuotantoprosessin eri vaiheissa tuotteisiin ja muodostaa niiden arvosta yhä kasvavan osan. Ei ole enää olemassa oikeastaan
minkäänlaista tuotevalmistusta, johon ei sisältyisi palvelua. Puhdas tietokin
on tällä hetkellä itsessään merkittävä tuote.
Yhä enemmän on myös alettu puhua tietopääoman roolista yrityksen menestyksessä ja yrityksen arvon kasvattajana. Yrityksen markkina-arvo muodostuu yhä suuremmassa määrin aineettomista asioista, ns. tietopääomasta tai aineettomasta pääomasta. Johtamisen kannalta tietopääomalla on
monia hyviä ominaisuuksia. Sitä voidaan hyödyntää monessa eri yhteydessä samaan aikaan. Se ei kulu, vaan päinvastoin kasvaa käytettäessä. Tietopääomaa voidaan myydä esimerkiksi patenttien, tavaramerkkien ja brändien
sekä asiakkuuksiin liittyvän tietämyksen kautta.
Tietopääoma koskee myös kansakuntia ja julkisia organisaatioita. Ilman
tehokasta tiedolla johtamista ei selvitä niistä mittaamattomista haasteista,
joita yhteiskunnassa nyt ollaan ajamassa läpi. Muutokset ovat niin monimutkaisia, että tarvitaan todella toimivat järjestelmät niitä hallitsemaan, ja
monet ratkaisuista eivät edes olisi suunnittelupöydällä ilman digitalisaatiota.
Tieto siis kannattelee yhteiskuntaa, ja sen myötä meidän keskeiset arvomme ja tehtävämme eivät vanhene. Yhdistyksenä olemme edelleen
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Marjukka Nyberg
hallituksen puheenjohtaja
Tietojohtaminen ry

mukana maailman kehityksessä – erona alkuaikoihin vain se, että työtä on käsillä vielä monin
verroin enemmän: kohderyhmiä ja koulutettavia
on paljon enemmän. Emme ole enää pelkästään
tietopalveluammattilaisten palveluksessa, vaan
koko yhteiskunnan. Tulevaisuudessa koetamme
vaikuttaa entistä laajemmin, auttaa yrityksiä ja
yhteiskuntaa tehostamaan tietoperusteista päätöksentekoa, innovointia ja ennakointia. Vaikutamme tietoalan kehitykseen sekä nostamme
tiedon sisällön ja hyödyntämisen yleistä arvostusta. Haluamme myös toimia sillanrakentajana
tietoteknologian ja tiedon sisällön välillä, korostaen molempien merkitystä.
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Päätoimittaja
Helena Berg
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Toimituskunta
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Mediakortti, ilmoitushinnat ja
aineistovaatimukset:
www.tietojohtaminen.com

Tietojohtaminen ry on eri tietoammateissa toimivien asiantuntijoiden yhdistys,
joka edistää jäsentensä ammatillista osaamista ja yhteistyötä alan järjestöjen kesken.
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Tietojohtaminen ry 70 vuotta kehittymisen kumppanina ja verkostoijana
Tietojohtaminen ry:tä vuosia luotsannut Pirjo Kainu näkee alan
kehityksen punaisena lankana teknologian ja ihmisen yhteistyön.
Molempia tarvitaan, kumpikaan ei korvaa toistaan. Nyt kun ala
kehittyy voimakkaasti, tarvitaan erityisesti sisältö- ja tarvelähtöisiä ratkaisuja. On myös tärkeää huolehtia omasta osaamisestaan
ja verkostoitua alan ihmisten kanssa. Tässä Tietojohtaminen ry
on erinomainen kumppani.
Teksti: Helena Berg

Tietojohtaminen ry on kulkenut ammatillisen kehittymisen tien
näyttäjänä, edelläkävijänä ja verkostoinut alan ihmiset läpi vuosikymmenten. Pirjo Kainu on nähnyt
monenlaisia vaiheita. Hän luotsasi
yhdistystä hallituksen puheenjohtajana kaksi kautta 1990-luvulla ja
toiminnanjohtajana 2005–2016.
Eläkkeelle siirryttyään hän vaikuttaa edelleen yhdistyksen hallituksessa varajäsenenä.
Pirjo tuli tietoasiantuntijuuden
pariin 1980-luvun alkupuolella. Insinöörillä oli takanaan jo työuraa
Ruotsissa Jonseredin moottorisahatehtaalla kustannuslaskijana ja
sen jälkeen Suomessa insinööritoimistossa. ”Olin sellaisessa vaiheessa
urallani, että etsin jotain uutta työhöni. Työpaikallani haettiin sisäisesti informaatikkoa ja innostuin.
Standardointi-insinöörinä toiminut
kollegani vinkkasi Infokurssista”,
Pirjo muistelee.
Tietopalveluseura (nyk. Tietojohtaminen ry) oli perustanut Infokurssin informaatikon pätevöitymiskoulutukseksi alalle tuleville.
Koulutus toteutettiin yhdessä Teknillisen korkeakoulun kanssa, sillä
suurin osa koulutukseen osallistujista oli alkuvuoisina Pirjon tapaan
insinöörejä ja kemistejä. Koulutus
oli opetusministeriön hyväksymää
täydennyskoulutusta akateemisen
loppututkinnon suorittaneille. Infokurssi oli erittäin suosittu.
Oikea tieto oikeaan aikaan
Pirjo kertoo, että 1980-luvulla yrityksissä ymmärrettiin tiedon arvo,
alettiin puhua, että tieto on valtaa
ja oikea tieto oikeaan aikaan tuo

”Hyvä, että tekniikka pystyy tuottamaan yhä enemmän rutiiniluonteisia tehtäviä. Mutta kone ei korvaa
monipuolisesti ajattelevaa tietoasiantuntijaa laadukkaan analyysin tekemisessä”, Pirjo Kainu sanoo.
6 Tietoasiantuntija 2–3 / 2017

yritykselle menestystä. Yritykset
perustivat kilvan tietopalveluyksikköjä.
Tietopalveluseurassa toimi aktiivisten innostajien joukko: ”Helena
Basilier (nyk. Terho) oli Tietopalveluseuran hallituksen puheenjohtaja ja hän veti minut mukaan elinkeinoelämän työryhmään. Ritva
Launo ja Sauli Laitinen puolestaan
kannustivat aktiiviseen kansainväliseen toimintaan.”
Yhdistys kasvoi noina vuosina
ripeästi. Pirjo kertoo tuosta ajasta:
”Yhdistyksen arvot olivat yhteiskunnallinen vaikuttaminen, ammatillinen uudistuminen, yhdessä
tekemisen ilo ja tekemällä oppiminen. Arvot näkyivät käytännössä. Tehtiin paljon talkoilla isojakin
tapahtumia, jäsenet esittelivät auliisti omia juttujaan ja opimme toinen toisiltamme, tietoa ei pantattu.
Käytiin myös paljon kouluttamassa
ja hakemassa tietoa sekä Suomessa
että maailmalla.”
1990-luvulla Pirjo vaihto työpaikkaa, mediatiedon seurantaan ja
analysointiin keskittyneeseen Observer Finlandiin, jossa ”pureksittiin” asiakkaille tietoa. Yhä selvemmin ymmärrettiin, miten tärkeää
on tiedon analysointi.
Koneen ja ihmisen
yhteistyöllä laadukasta
tietoa
”Kun tulin työelämään olivat työvälineitä kynät, kumit ja kortistot.
1970-luvun teknologiaa oli ”peek-aboo” -reikäkortisto. Seuraava askel
oli kone, jossa oli muisti. Se oli valtava askel eteenpäin.”
Pirjo muistelee, miten suorastaan juhlallista oli hakea tietoa modeemin välityksellä Yhdysvalloista.
Kyselyjä tehtiin atk-huoneessa lukkojen takana. Haut tehtiin omalla

koodikielellä ja printterin raksutusta joutui joskus odottamaan jopa
tunteja. Saatu tieto oli ns. viitetieto
eli lähteet. Sitten haettiin varsinainen tieto. Näin saatua tietoa todella
arvostettiin. ”Valetietoa tai vaihtoehtoisia faktoja ei noina aikoina
tunnettu”, Pirjo nauraa.
Atk-yksikköjen tulo merkitsi
erikoistumista tekniikkaan, jolloin
sisällön ja tekniikan ammattilaiset
eivät aina ymmärtäneet toisiaan.
”Joskus kuuli tekniikan ihmisten
sanovan, ’ettei järjestelmä taivu’,
kun sisältöasiantuntijat esittivät
tietotarpeitaan.
Tietotulvan keskellä pähkäillään
usein, mistä saataisiin laadukasta
tietoa. Pirjo muistuttaa, että ilman
laadukasta dataa ei saada laadukkaita analyysejä. Analyysin nimellä tarjotaan myös pelkkiä koneen
tuottamia mekaanisia möhkäleitä.
Pirjo toivottaa robotit tervetulleiksi: ”Hyvä, että tekniikka pystyy
tuottamaan yhä enemmän rutiiniluonteisia tehtäviä, se on hyvä
apuri etenkin suurten tietomassojen seulojana. Mutta kone ei korvaa
monipuolisesti ajattelevaa tietoasiantuntijaa laadukkaan analyysin
tekemisessä”, hän muistuttaa.
Tämän päivän ajankohtainen
teema on digitalisaatio, mutta rakennetaanko digitaalisia alustoja,
ja herätään jälkikäteen pohtimaan,
miten niitä hyödynnettäisiin? Pirjo
muistaa uransa varrelta samantyyppistä kehitystä ennenkin. Järjestelmä ilman sisältöä on kuitenkin
hyödytön.
Tietoasiantuntijoita
tarvitaan myös
tulevaisuudessa
Pirjo pohtii, että raha on ollut iso
draiveri tietoalan kehittymisessä
– hyvässä ja pahassa. Heti kun tiu-

kemmat ajat ovat tulleet, ovat tietoasiantuntijat yhdessä viestinnän
ja markkinoinnin kanssa, olleet ensimmäisiä säästökohteita. ”Pitäisi
heti saada hyötyjä, kvartaalitaloudessa ei
ymmärretä pitkäjänteisen
seurannan
ja analysoinnin
merkitystä. Vallalla
on lyhytnäköinen hyötyjen tavoittelu.”
Tietoala on laaja, ammattilaiset
ovat nyt hajallaan organisaatioissa
kun tietopalveluyksiköt on lopetettu. Tiedon sisältöjen ammattilaisia
ovat nykyisin erilaiset analyytikot,
informaatikot, tietoasiantuntijat,
tietojohtajat, BI-ammattilaiset ja
Knowledge Management -henkilöt.
Heille on paljon tehtävää ja haasteita.
Ala kehittyy nyt voimakkaasti.
”On todella tärkeää huolehtia omasta osaamisesta ja verkostoitua alan
ihmisten kanssa. Tässä Tietojohtaminen ry on erinomainen kumppani. Otetaan teknologian tuomat
mahdollisuudet haltuumme tiedon
sisältöjen hyödyntämisessä, sillä
tieto on edelleen valtaa”, Pirjo
Kainu summaa.

Tietojohtaminen ry 70 vuotta
– virstanpylväät
1947 Suomen Kirjallisuuspalvelun Seura
1981 Tietopalveluseura
2001 Tietoasiantuntijat ry
2016 Tietojohtaminen ry
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Tiedolla johtamisella rakennamme parempaa Suomea
Tiedolla johtaminen tarjoaa paljon välineitä ja käytäntöjä,
joilla voimme yhdessä taata Suomelle valoisat seuraavat 100 vuotta.

p uhe en v uo ro
Useimmat varmasti muistavat lastenlorun, entten tentten teelikamenten. Wikipedian mukaan kyseessä on
niin sanottu nonsenssiloru, jonka sanat eivät tarkoita mitään. Loru tuli
mieleeni, kun pohdin mitä sanoisin
tiedolla johtamisesta sellaista, jota ei
ole vielä toitotettu joka tuutissa.
Yksi keskeinen kysymys on ainakin se, mitä tiedolla johtamisella itse
asiassa tarkoitetaan. Ilman tämän
kysymyksen esittämistä ja vastauksen pohtimista siitäkin tulee vain nonsenssiloru.
Tiedosta luodaan arvoa
– mutta miten?
Minulle tietojohtamisen ydin on tietoperustaisessa arvonluonnissa. Tällöin
huomio on kysymyksessä: Miten yksilö, organisaatio tai palvelujärjestelmä
luo tiedosta arvoa?
Arvonluontiprosessit ovat moninaiset, mutta hieman yksinkertaistettuna
aiheeseen voidaan ottaa ainakin kaksi eri näkökulmaa. Ensinnäkin, tieto
on resurssi, jonka on esitetty olevan
ainutlaatuinen ja vaikeasti kopioitavissa. Näin sen avulla on mahdollista
luoda kilpailuetua.
Toinen näkökulma asiaan on datan, informaation ja tiedon erilaiset
roolit päätöksen tukena. Viime aikaisessa keskustelussa ovat korostuneet
erilaiset kehittyneen analytiikan sovellutukset, isojen datamassojen analysointi, tekoäly ja jopa robotiikka sekä
sen tarjoamat mahdollisuudet rutiinitehtävien automatisointiin ja tätä
kautta tuottavuuden kehittämiseen.
Erilaiset tavat lähestyä tietojohtamista ovat luonnollinen osa edelleenkin vielä nuoren tutkimusalan
kehitystä. Erilaisia tulkintoja ja lähestymistapoja on tarjolla runsaasti.
Erilaisten tulkintojen keskellä
avainasemaan nousee toimijoiden
kyky ymmärtää toistensa tulkintoja ja
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näkökulmia. Yhteistä näkemystä haetaan vuorovaikutuksessa – argumentoimalla oman näkemyksen puolesta
ja kuuntelemalla toisia osapuolia ja
heidän perusteluitaan.
Mikäli kykyä tai halua tämän dialogin käymiseen ei ole, on lähes mahdotonta luoda yhteistä käsitystä siitä,
mitä tiedolla johtamisella lopulta tarkoitetaan.

sesti vaikeina aikoina on tärkeää pohtia esimerkiksi sitä, mistä
meidän oikeastaan pitäisi keskustella, keitä keskusteluun pitäisi
osallistua ja millä foorumeilla tärkeistä asioita keskustellaan.
On selvää, että samanaikaisesti se, mikä on digitalisoitavissa digitalisoidaan – keinoäly ja robotit valjastetaan tietoperustaiseen arvonluontiin siltä osin kuin se on mahdollista. Tästä
syntyy tuottavuuskehitystä. Näitä prosesseja hallitaan kuitenkin
yhteiskunnan eritasoilla käytävien tuloksellisuusdialogien avulla. Kenelle sinä annat äänesi ja kuka sinua edustaa näissä keskusteluissa?
Tiedolla johtamisen tulevaisuus on suurelta osin tuloksellisuusdialogeissa. Teknologian kehitys luo uudenlaisia lähtökohtia ja mahdollisuuksia, mutta varsinaista valtaa harjoitetaan
syvemmällä. Olisi tärkeää, että vallankäyttöä ohjaava dialogi
rakentuisi tuloksellisuusinformaation varaan ja että se tuottaisi
vastauksia kysymyksiin: mitä olemme tekemässä ja miksi, onko
meillä eväitä saavuttaa asettamamme tavoitteet sekä mitä
tulisi tehdä ja kenen, jotta tavoitteet saavutettaisiin?

Mille tiedolle ja osaamiselle
valintamme perustuvat?
Kun tiedolla johtamisen käsitteellinen
tarkastelu tuodaan organisaatiokontekstiin, syntyy lisää monitulkintaisuutta. Otetaan esimerkiksi pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma
vuodelta 2011, joka oli keskeisessä
roolissa nostamassa tiedolla johtamista valtakunnalliseen keskusteluun.
”Julkisen sektorin tuottavuutta
lisätään hyödyntämällä entistä tehokkaammin tiedolla johtamista, yhteensopivia tietojärjestelmiä ja kokoamalla julkishallinnon tietohallintoa ja
hankintojen rahoitusta yhteen. Lisätään julkishallinnon tietojen yhteiskäyttöä.”
Tuottavuuden ja tuloksellisuuden
laajempi kehys, johon hallitusohjelma täysin oikein tiedolla johtamisen
kytkee, lisää aihepiirin ympärillä käytävän keskustelun haastetta. Mitä tuloksellisuus tarkoittaa? Tämä on keskeinen kysymys, johon liittyy myös
arvovalintoja.
Millaista yhteiskuntaa haluamme
olla rakentamassa ja mille tiedolle ja
osaamiselle pohjaamme valinnat, joilla saattaa olla kauaskantoisia vaikutuksia? Miltä sinä haluat Suomen seuraavan 100 vuoden näyttävän?
Näin 100 vuotisjuhlavuonna on
tärkeää pohtia paitsi tietoa vallan
käytön välineenä myös niitä tiedolla
johtamisen prosesseja, joilla vallankäyttöä harjoitetaan. Haluatko sinä,

tiedosta lähtökohdat kehittämiseen

Harri Laihonen, tutkimusjohtaja,
Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu,
Tietojohtaminen ry:n hallituksen jäsen.

että kyseessä on monologi vai dialogi?
Tiedolla johtaminen pitää sisällään
ajatuksen rationaalisesta maailmasta.
Tässä maailmassa syy-seuraussuhteet ovat määriteltävissä eivätkä toimijoiden osaaminen tai tunteet rajoita
heidän toimintaansa. Käytäntö on kuitenkin hyvin toisenlainen.
Tiedolla johtamisen
tulevaisuus on tuloksellisuusdialogeissa
Rajoitetun rationaalisuuden tapauksessa tiedolla johtamisen haasteet
nousevat tuloksellisuusdialogin käynnistämisestä, ylläpitämisestä ja hyödyntämisestä. Kasvava määrä julkisen
talouden ongelmista on luonteeltaan
sellaisia, että kukaan ei osaa ratkaista
niitä yksin. Dialogia tarvitaan. Erityi-

Seuraavassa vaiheessa keskustelun painopiste siirtyy seurantaan ja arviointiin. Mitä toimenpiteidemme seurauksena tapahtui, miksi näin tapahtui ja mitä teemme ensi kerralla paremmin?
Tuloksellisuusdialogi siirtää huomion tiedon tuottamisesta
sen hyödyntämiseen. Keskiössä on toisten kuunteleminen, erilaisten näkökulmien huomiointi sekä oppiminen ja kehittyminen.
Dialogin tuloksena on eväät toimia paremmin, ratkaista ongelmia ja tehdä fiksumpia päätöksiä.
Data, informaatio ja tieto tarjoavat lähtökohdan toiminnan
kehittämiselle. Uskon kuitenkin vahvasti siihen, että tietoperustainen arvonluonti edellyttää jatkuvaa tuloksellisuusdialogia.
Tällöin tiedolla johtaminen määrittyy kollektiivisena tulkintaprosessina.
Niin yksinkertaiselta kuin idea tuloksellisuusdialogista kuulostaakin, liittyy siihen vielä paljon haasteita. Dialogia rajoittavat yksilöiden kyvyt ja motivaatiotekijät sekä monet ulkoiset
tekijät. Itse dialogin ominaisuudet ovat monelta osin tekijöitä,
joihin moni meistä voi vaikuttaa.
Nonsenssilorun sijaan uskon tiedolla johtamisen tarjoavan
paljon välineitä ja käytäntöjä, joiden avulla voimme yhdessä
taata Suomelle valoisat seuraavat 100 vuotta. Onnittelut myös
Tietojohtaminen ry:lle, joka on omalta osaltaan edistänyt tietoasioita jo komeat 70 vuotta.
Lue lisää:
Haapala, P. (2017), ”Tuloksellisuusinformaatio tuloksellisuusdialogin
käynnistäjänä kuntajohtamisessa”, Pro gradu -tutkielma,
Tampereen yliopisto.

MILTÄ SATAVUOTIAS
SUOMI NÄYTTÄÄ
TILASTOJEN VALOSSA?
Tilastokeskus on koonnut verkkosivuilleen tietoa
ja tilastoja Suomen itsenäisyyden ajalta.
VUOSISADAN VERTAILUT
– Miten Suomi on muuttunut itsenäisyyden
alkuvuosista nykypäivään?
VUOSISADAN LÄHTEET
– Mistä löytyvät itsenäisyyden ajan tilastolähteet?
SUOMI MAAILMAN KÄRJESSÄ
– Missä nykypäivän Suomi on maailman parhaiden
joukossa?
Lue lisää: tilastokeskus.fi/satavuotiassuomi

TILASTOKESKUS ON MUKANA
SUOMIAREENALLA PORISSA
10.–14.7.2017
Paneelikeskustelussamme tiistaina 11.7.2017
keskustellaan suomalaisten syntyvyydestä.
Miten meidän käy, kun lapsia syntyy vuosi vuodelta
vähemmän?
Olemme myös tavattavissa kansalaistorilla
koko viikon ajan.
Tule keskustelemaan ja tutustumaan
palveluihimme!
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TEEMA

Aktiivinen ote

digimurrokseen

Digitalisaatio tarjoaa
uudenlaisia mahdollisuuksia ja muuttaa
yhteiskuntaa. Aktiivisilla toimilla voidaan
edistää myönteisiä
vaikutuksia ja yrittää
minimoida kielteisiä.
Teksti: Anu Seisto, Päivi Parviainen,
Maija Federley, VTT
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Digitalisaatio on ilmiö, joka automatisoi työtä, palveluita ja tuotantoa entistäkin pidemmälle. Se
tuottaa suuria määriä tietoa jokaisen saataville ja on näin muuttanut
mm. perinteisiä valtarakenteita. Samalla uusi tekniikka korvaa perinteisiä työtehtäviä ja luo uutta työtä.
Digitalisaatio tarjoaa uudenlaisia
mahdollisuuksia niin yrityksille,
julkiselle sektorille kuin kansalaisillekin ja muuttaa organisaatioiden
toimintaa ja rooleja ja yhteiskuntaa
laajemminkin. Uudenlaiset työtehtävät ja työn tekemisen mallit eivät
kuitenkaan synny itsestään, vaan
niiden mahdollistaminen vaatii aktiivista toimintaa kaikilta osapuolilta.
VTT on julkaissut VNK:n Tieto
käyttöön -sarjassa raportin kirjallisuuskatsauksesta, jossa selvitettiin
digitalisaation tuomia muutoksia
tarvittaviin osaamisiin, työllisyyteen ja työtehtäviin (Parviainen et
al, 2017).

Arvioissa työllisyysvaikutuksista
suurta vaihtelua
Digitalisaatioon liittyen maalaillaan
usein uhkakuvia siitä, miten robotit korvaavat ihmiset, ja sen myötä
menetetään työpaikkoja. Digitalisaation vaikutuksia työpaikkoihin,
liiketoimintaan ja yhteiskuntaan on
sivuttu mm. hyvin monissa teknologioihin keskittyvissä tieteellisissä
julkaisuissa, mutta näissä ei useinkaan ole syvennytty laajemmin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin eikä
ole pohdittu tarvittavia politiikkatoimia. Usein julkaisuissa on joku
tietty tarkastelukulma, kuten tietyn
teknologian vaikutus, tai vaikutus
työpaikkoihin yhdellä toimialalla.
Useissa lähteissä (esim. Degryse,
2016; Berger & Frey, 2016) todetaan, että on vielä hyvin epävarmaa, miten digitalisaatio työpaikkoihin tulevaisuudessa vaikuttaa.
Usein koneiden kyky korvata ihmistyövoimaa kuitenkin yliarvioidaan. Autorin (2015) tutkimuksen mukaan tulevaisuuskuvissa ei
huomioida riittävästi automaation ja työvoiman vuorovaikutuksen
merkitystä tuottavuuden kasvussa.
Toisaalta usein aliarvioidaan intuition ja inhimillisen arvion osuutta
työtehtävissä, jolloin niiden digitalisointi onkin oletettua vaikeampaa. Tyypillinen esimerkki työstä,
jossa robotilla ja ihmisellä olisi tulevaisuudessa omat tärkeät roolinsa,
on hoitotyö. Vaikka robotti voi nostaa tai siirtää vuodepotilaan, liittyy
hoitotyöhön edelleen merkittävästi
tehtäviä, jotka edellyttävät moniin
erilaisiin tekijöihin ja intuitioonkin
perustuvaa päättelyä ja vuorovaikutusta.

Vaikka tietotekniikka auttaa tulevaisuudessa ihmisiä vastaamaan
entistä helpommin yhä useampiin
kysymyksiin, ihmisten tehtävänä
on edelleen tunnistaa ratkaistavat
kysymykset, jotta voidaan edetä
kohti tärkeitä tavoitteita. Tarvitaan
myös luovuutta ratkaisujen kehittämiseksi yhä monimutkaisempiin
haasteisiin yhteiskunnassamme.
Esimerkiksi monen asiantuntijan ja
päätöksentekijän työhön kuuluu aikaa vievä laajaan tausta-aineistoon
perehtyminen. Teknologian avulla
aineiston läpikäynti ja karsinta hoituisi huomattavasti nykyistä nopeammin; asiantuntija määrittelee
esim. tekoälylle, mikä aineistossa
on kiinnostavaa / tarpeellista tietoa, jonka jälkeen tekoäly voi käydä läpi laajan materiaalin minuuteissa. Tämän jälkeen asiantuntija
pääsee huomattavasti aikaisempaa
nopeammin ja laajemman aineiston varassa tuottamaan lisäarvoa,
eli luomaan olemassa olevan tiedon
päälle uutta.
Digitalisaatio on
mahdollisuus, mutta
haastaa vanhat rakenteet
Digitalisaatio uhkaa työpaikkoja vähemmän maissa, joissa jo hyödynnetään digitaalisia työkaluja laajamittaisesti ja joissa automatisaatio
on edennyt melko pitkälle, kuin
niissä maissa, joissa vielä suoritetaan melko paljon rutiininomaisia
manuaalisia tehtäviä. Edistyneissä
maissa, kuten Pohjoismaat, Alankomaat ja Iso-Britannia, on hyvät
tietoliikenneyhteydet ja työntekijöiden osaamistaso (Degryse,
2016). Näissä maissa myös digitaaliset julkiset palvelut ja internetin

käyttö ovat levinneet laajasti, joten
edellytykset sopeutua muuttuvaan
tilanteeseen ovat hyvät. Suomen
edellytykset pärjätä digitaalisessa
murroksessa ovat siis lähtökohtaisesti hyvät, kun jo nyt kilpaillaan
jatkuvasti kehittyvällä osaamisella
eikä halvalla tuntihinnalla. Digitalisaation vaikutuksia on kuitenkin erittäin tärkeää katsoa Suomen
omista lähtökohdista ja pyrkiä aktiivisesti hyödyntämään maamme
omia vahvuuksia.
Digitalisaation seurauksena on
odotettavissa tuottavuuden parantumista, mutta tästä saatavat
hyödyt voivat jakautua hyvin epätasaisesti yhteiskunnassa. Digitalisaation on useassa kirjallisuuslähteessä myös arveltu vaikuttavan
siten, että työ pirstaloituu ja että
yhä useammat saavat toimeentulonsa yhdistelmästä monia lähteitä,
esimerkiksi osa-aikaisista työsuhteista ja mikroyrittäjänä toimimisesta. Yhtenä epätyypillisen työsuhteen muotona arvioidaan itsensä
työllistämisen yleistyvän tulevaisuudessa, mm. alustatalouden tarjotessa uusia mahdollisuuksia.
Uudenlaisia ratkaisuja
osaamisen kehittämiseen
ja toimeentuloon
Julkisen sektorin on pyrittävä auttamaan digitalisaation aiheuttamaa
siirtymistä ammateista ja työtehtävistä toisiin, mahdollisesti myös
maantieteelliseltä alueelta toiselle, jotta työvoiman tarpeen suuria
rakenteellisia ja osin vaikeasti ennakoitaviakin muutoksia voidaan
hallita. Julkinen sektori voi esimerkiksi investoida digitalisaatioon,
toimia roolimallina, luoda kannus-

timia ja tarjota rahoitusta, järjestää
koulutusta digitaalisten välineiden
kehittämiseen ja käyttöön, sekä
huolehtia tarkoituksen mukaisesta sääntelystä, infrastruktuurista ja
standardisoinnista.

TE E MA

Esimerkkejä kirjallisuudessa ehdotetuista julkisen sektorin toimenpiteistä digimurroksessa menestymisen
edistämiseksi ovat:
• Koulutusjärjestelmien kehittäminen tulevaisuudessa
tarvittavien taitojen kehittämiseksi (esim. dataan liittyvä osaaminen, vuorovaikutustaidot)
• Investoinnit täydennys- ja uudelleenkoulutukseen, esimerkiksi oppisopimuskoulutusta ja työssäoppimista
tukemalla ja kehittämällä digitaalisia oppimissovelluksia.
• Sosiaaliturvan uudistaminen siten, että se on yhteensopiva uudenlaisten työn muotojen kanssa (vähentävät
epätasa-arvon riskejä ja epävarmuutta, mutta toisaalta
mahdollistavat liiketoiminnan muuttuneessa toimintaympäristössä).
• Verotuksen uudistaminen, työ ei voi tulevaisuudessa
olla verotuksen keskeisin perusta.
• Vero- ja etuisuusohjelmia sekä työmarkkina- ja osaamisenkehittämisen toimia pitää muovata tukemaan paremmin työvoiman liikkuvuutta ja osaamisen kehittämistä.
• Sääntelyllä ohjaaminen halutun kaltaisen järjestelmän
ja ekosysteemin syntymiseksi.
• Datan omistajuuteen liittyvien sääntöjen ja sopimusmallien kehittäminen.

Lue lisää:
Parviainen, P., Federley, M., Grenman, K., & Seisto, A., 2017,
Osaaminen ja työllisyys digimurroksessa, Raportti, Valtioneuvoston
kanslia, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisu
24/2017, Sivumäärä: 40, ISSN Web: 2342-6799, ISBN Web: 978952-287-357-6
Lähteet em. raportissa.

TULEVAISUUDEN TIETOASIANTUNTIJA, 15 OP
• 12 lähipäivää 15.9.2017–6.4.2018 välisenä aikana.
• Tiedolla ja tietojohtamisella menestykseen!
Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
www.haaga-helia.fi > Koulutus > Täydennyskoulutus >
Avoin, maksullinen koulutus > Tulevaisuuden tietoasiantuntija
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TEEMA

Ihminen
digitalisaation keskiöön
Julkisten palvelujen digitalisoinnissa olennaista on palvella ihmisiä ja helpottaa heidän arkeaan. KUMOUStutkimushankkeessa pureudutaan digipalvelujen erilaisiin vaikutuksiin arvioinnin keinoin. Arvioinneista
rakennetaan vuorovaikutteisia ja pitkäjänteisiä oppimisprosesseja: kaikki osallistuvat tahot ovat mukana
ja arviointeja tehdään koko palvelun kehitystyön ajan,
ei vain sen päätteeksi.
Teksti: Maarit Virta

”Kun kaikki osallistuvat tahot
ovat mukana, palvelun vaikutuksia voidaan ennakoida ja arvioida
siten, että kaikki oppivat ja samalla
palvelu kehittyy. KUMOUS-mallissa arviointiin osallistuu palvelun
teknisen ratkaisun kehittäjiä, palvelua tarjoavien organisaatioiden
työntekijöitä, loppukäyttäjiä sekä
palvelun potentiaalisia jatkolevittäjiä”, Eveliina Saari kertoo. Hän on
KUMOUS-hankkeen projektipäällikkö ja Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija.
”Perinteisesti arvioinnin tekevät, vasta palvelun kehittämisen
päätteeksi, ulkopuoliset asiantuntijat. Käytännössä se tarkoittaa usein
puutteellisella käytännön näkemyksellä tehtyä yksipuolista ja ulkokohtaista analyysiä, joka tulee palvelun
kehittämisen kannalta liian myöhään.”
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Palveluviidakosta
puutarhaan
”Digitaalisia palveluja on tuotettu
pitkään periaatteella ´kaikki, mikä
voidaan digitalisoida, digitalisoidaan´. Teknologia edellä on rakennettu palveluja, joita on ryhdytty
testaamaan käyttäjillä vasta siinä
vaiheessa, kun ne ovat olleet puolivalmiita”, Saari kertoo.
”KUMOUS-hanke eteni toisessa
järjestyksessä: kokeilujen kehittämisen keskiöön nostettiin ihminen.
Ensin pohdittiin palvelujen käyttäjien ja palveluja tarjoavien organisaatioiden työntekijöiden tarpeita,
jonka jälkeen ryhdyttiin rakentamaan heille sopivia ratkaisuja. Ihmisten tarpeet otettiin siis alusta
asti kehittämisen lähtökohdaksi.
Kaikkein edullisinta on ennakoida tarpeita ja suunnitella palvelun
käyttökelpoisuutta jo ennen kuin
koko palvelua on olemassa.”
Saari korostaa, että kokeiluissa
arviointi kuuluu kaikille osallistujille. ”Pelkkä bigdatan keruu ja ana-

lyysi eivät tuota toimivia ratkaisuja,
ellei mietitä mihin tietoa käytetään.
Kehitystyöhön tarvitaan ihmisiä
päättämään, minkä osan palvelusta
hoitaa kone ja minkä ihminen. Niin
syntyy käytettävää ja eettisesti kestävää digipalvelua.”
Hankkeessa pohdittiin myös
palvelujen yhdistelmiä ja niiden
vaatimaa koordinaatiota ja palveluohjausta, sekä teknologisten ratkaisujen että henkilökohtaisen palvelun osalta.
”Tavoitteemme on auttaa ihmisiä ulos palveluviidakosta puutarhaan, jossa palveluvalikoima on
tarpeellinen, jopa houkutteleva,
vaihtoehdot ovat selkeitä ja valinta
on helppoa. Palvelujen on helpotettava käyttäjien arkea ja täytettävä
sen tarpeita.”
Oppiva arviointiprosessi
KUMOUS-hankkeessa palveluja arvioitiin jo niiden kehitystyön aikana, ei vain sen päätteeksi. Arvioinnin ulottuvuudet näkyvät kuvassa
1. Kuva sivulla 14.
”KUMOUS-arviointi on yhteinen, oppiva arviointiprosessi. Kyse
on koko kehittämisen ajan jatkuvasta vuorovaikutuksesta ja oppimisesta osallistuvien tahojen kesken”, Saari sanoo.
”Arviointi on ihmislähtöistä
mutta laaja-alaista: siihen kuuluu
sekä sosiaalisia että teknis-taloudellisia mittareita tai ulottuvuuksia,
jotka vaikuttavat toinen toisiinsa.
Jokainen kuudesta ulottuvuudesta arvioidaan erikseen, ja niistä
rakentuu systeeminen kokonaisuus. Sosiaalisia ulottuvuuksia ovat

kansalaiset eli palvelujen käyttäjät,
työntekijät eli palvelujen tarjoajat
ja rakentajat sekä koko väestö, jos
palvelu levitetään kaikkien käyttöön. Teknis-taloudellisia tekijöitä
ovat maine eli millainen mielikuva
palvelulle muodostuu, sen integroituminen nykyiseen toimintaan ja
teknologiaan sekä talous eli kustannustehokkuus ja säästöt.”
Saari painottaa, että kvantitatiivinen tieto vaikutuksista ei riitä,
jos halutaan arvioinnin synnyttävän toimintaa, oppimista ja levittämistä. ”Osallistujien on annettava mittaustuloksille merkitys ja
keskusteltava yhdessä, vastaavatko vaikutukset asetettuja tavoitteita. Vaikutuksia on puntaroitava
myös suhteessa toisiinsa. Jos osan
palvelusta tuottaakin asiakas itse
digitaalisella alustalla, esimerkiksi
ajanvarauksen tai oireiden diagnostisoinnin, on hyvä pohtia millaisia
seurauksia sillä on nyt ja tulevaisuudessa ammattilaisten työhön.
Asiakkaita ja ammattilaisia on monenlaisia, ja siksi on tärkeää saada
erilaisten käyttäjäryhmien äänet
arvioinnissa kuuluviin.”

opettajien vuorovaikutuksessa sekä
johtamisessa.
Hämeenlinnan sosiaali- ja terveydenhuolto osallistui hankkeeseen kokeilulla, jossa kehitetään
lapsille ja nuorille YPA-palvelualustaa. Tavoite on saada monialaiset palvelut kohtaamaan lasten ja
nuorten arjessa. Sähköinen alusta
mahdollistaa myös kuntalaisten
osallistumisen palvelujensa suunnitteluun ja toteutukseen. Yhteisarviointi osoitti, että palvelualustan

TE E MA

Vaikuttavan toiminnan
rakentaminen edellyttää
muutakin kuin digitaalisten
laitteiden hankintaa.

”Toimivien digipalvelujen
kehittäminen edellyttää uudenlaista arviointiosaamista:
yhteisarvionti vaatii vuorovaikutustaitoja sekä kykyä
ymmärtää ja arvostaa muiden näkemyksiä,” Eveliina
Saari kiteyttää KUMOUShankkeen tulokset. Saari on
Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija ja KUMOUShankkeen projektipäällikkö,
filosofian tohtori ja aikuiskasvatuksen dosentti Jyväskylän yliopistossa.

Arviointiosaamista
tarvitaan lisää
”KUMOUS-hankkeen kokemukset
osoittavat, että osallistujien yhteinen arviointi, joka tehdään kehitystyön ollessa käynnissä, parantaa
mahdollisuuksia kokeilun onnistumiseen. Yhteisarviointi edellyttää kuitenkin uudenlaista arviointiosaamista: vuorovaikutustaitoja
sekä kykyä ymmärtää ja arvostaa
muiden näkemyksiä,” Saari sanoo.
Hankkeessa yhteisarviointia sovellettiin muun muassa Vantaan
Eskari LOVES kirjasto -kokeilussa. Se pyrkii tukemaan varhaiskasvatusta laajentamalla oppimisympäristöä koulusta kirjastoihin
digitalisaation avulla. Arviointi teki
selväksi, että systemaattisen, pysyvän ja vaikuttavan toiminnan
rakentaminen edellyttää kunnalta
muutakin kuin digitaalisten laitteiden hankintaa. Tarvitaan muutoksia muun muassa ammattilaisten
työn organisoinnissa, oppilaiden ja
Tietoasiantuntija 2–3 / 2017 13
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Tietoon perustuvat päätökset ja faktojen aika
ovat tulevaisuutta
Ulospäin näyttää usein, että päätöksiä tehdään mutu-tuntumalta. Todellisuudessa lainsäädäntöä kuitenkin
valmistellaan pitkään, ja lakiesityksistä tehdään vaikutusarviot. Jatkossa laskentamallit, käytännöt ja päätöksenteko yhteiskunnassa etenevät
avoimempaan suuntaan.
Luultua vähemmän hutilointia
ja vatulointia?

Kuva 1. KUMOUS-arviointimallissa arvioidaan kuutta palvelukokeilun ulottuvuutta,
sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti.

KUMOUS:

käyttöönotto vaatii vielä uudistuksia ja muutoksia monella eri tasolla:
työn tekemisessä, ammattilaisten
vuorovaikutuksessa, asiakkaiden
kohtaamisessa ja strategisessa johtamisessa.
”Hankkeen kokemukset todistavat, että monialaiset julkisten
palvelujen muutokset edellyttävät
pitkäjänteistä yhteistyötä yli hallinnonalojen. Kun kokeilujen arviointi tehdään yhdessä ja arvostetaan
erilaisia näkökulmia – ihmislähtöisiä, yhteiskunnallisia, teknologisia ja taloudellisia – avataan uusia
mahdollisuuksia kokeilujen onnistumiselle”, Saari kertoo. ”Arviointiosaaminen on taito, joka auttaa
luomaan uutta, laaja-alaista ja vuorovaikutteista kokeilukulttuuria. Se
taas auttaa luomaan kaikille suomalaisille hyödyllisiä ja arkea helpottavia digitaalisia palveluja.”

Palvelutalouden vallankumous – ihminen
digitalisaation keskiössä -tutkimushanke
• Tavoite on tuoda ihminen eli käyttäjä
digitaalisten palvelujen kehittämisen
ja arvioinnin keskiöön. Hankkeessa
kehitetään mallia, jolla palvelukokeiluja
voidaan arvioida laaja-alaisesti ja
ihmislähtöisesti. Arviointi tehdään
vuorovaikutteisesti kaikkien kehittämiseen osallistuvien tahojen kesken.
• Tutkimuslaitokset: Työterveyslaitos,

Mitä kaikkea työkalupakista
löytyy Suomessa?

Lappeenrannan teknillinen yliopisto,
Helsingin yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
• Muut organisaatiot: HUS-Servis, EteläKarjalan sosiaali- ja terveyspiiri EKSOTE,
Lahden vanhusten asuntosäätiö, Lappeenrannan palvelukeskussäätiö, Vantaan kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki,
Väestöliiton Kotisisar Oy, Edupoli, CGI,
ManPower
• Rahoittajat: Tekes ja osallistuvat organisaatiot
• Hanke päättyy tammikuussa 2018. Syksyllä 2017 KUMOUS julkaisee työkirjan
Kokeilujen kehittäjille: arviointi kaikkien
taidoksi, joka opastaa hankkeessa kehitetyn arviointimallin käytössä.
• www.digikumous.fi
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Kun seuraa päätöksentekoa julkisuuden kautta, niin prosessista saa kiirehdityn kuvan.
Todellisuus on kuitenkin erilainen.
Suomessa tietoon pohjautuva lainsäädännön valmistelu ja julkinen keskustelu ovat edenneet aimo askelin
uudelle tasolle. Osa päätöksistä perustuu tutkittuun tietoon, vaikutusarvioihin ja laskelmiin.
Osa tehdystä työstä ei kuitenkaan ole julkista, jolloin lainsäädännön valmistelusta välittyy usein hutiloitu kuva.

Yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa
tuotettu pitkäjänteinen tutkimus välittyy median kautta eteenpäin osaksi
päätöksentekoa. Perinteisen tutkimustiedon lisäksi päätöksenteossa hyödynnetään esimerkiksi lainsäädännön valmistelun yhteydessä erilaisia
vaikutusarvioita, laskelmia, laskentamalleja ja kaiken maailman asiantuntijoita.
Laskentamalleja hyödynnetään
esimerkiksi Suomen pankissa, jossa
tehdään paljon vaativaa talouspoliittista analyysiä. Toisaalla ministeriöissä tehdään analyysien lisäksi
laskelmia lainsäädännön valmistelutyön ohessa. Tästä kaikesta tehdystä
työstä näkyy ulospäin vain jäävuoren
huippu.

Makrotason taloustieteellisiä analyysejä tehdessä hyödynnetään muun
muassa Suomen pankin ja valtiovarainministeriön makromalleja, Ainoa
ja Koomaa. Näiden makrotalousmallien lisäksi mikrosimulointimalleja hyödynnetään analyysejä ja vaikutusarvioista tehdessä. Mikrosimulointimalleja
hyödynnetään useissa ministeriöissä
ja järjestöissä sekä eduskunnan sisäisessä tietopalvelussa.
Suomessa eri laskentamalleja
hyödynnetään jo muun muassa lainsäädännön valmistelussa, vaikutusten
etukäteen ja jälkikäteen arvioinnissa, varjobudjeteissa, etujärjestötyössä
sekä verotulojen arvioimisessa.
Ministeriöt toimivat hallituspuolueiden laskukoneina, kun lainsäädäntöä valmistellaan hallituksen esityksiin. Suomessa oppositiopuolueita
palvelee Ruotsin parlamentin tutkimuspalvelun tapaan Eduskunnan sisäinen tietopalvelu, joka monipuolisesti hyödyntää eri laskentamalleja
sekä taloustieteellistä osaamista.
Laskentamallien yleistyminen on
mahdollistanut talouspoliittiseen keskusteluun osallistumisen. Lisäksi talouskeskustelun laatu on parantunut,
samoin vaikutusarvioiden kattavuus.
Joskus tehdyt laskelmat ja tutkimustieto puoltavat ehdotusta ja päätöstä, joskus eivät – ja joskus ne taas
jätetään kokonaan huomiotta, mutta
piittaamattomuuden sijaan syynä voi
olla myös tutkimuksen vaikeaselkoisuus.
Ei enää salatiedettä eikä
lampaansisälmyksistä
ennustamista
Suurin kynnys laskentamallien käyttöön on niiden hankaluus. Erilaisten
laskentamallien käyttö vaatii paljon
osaamista. Käyttäjän on hallittava
mallin taustalla oleva teoria ja matematiikka, tunnettava aineistot, data

puheenvuoro
Tapio Räsänen,
tutkija, Kela

”Joistakin laskentamalleista on kehitetty
julkisia ja helppokäyttöisiä,
käyttäjäystävällisiä
versioita.”
ja valmistelun yhteydessä olennainen
lainsäädäntö sekä osattava koodata
ja hahmottaa kokonaisuuksia.
Jotta laskentamallit eivät jäisi pienen joukon salatieteeksi, niin joistakin
laskentamalleista on kehitetty julkisia
ja helppokäyttöisiä, käyttäjäystävällisiä versioita.
Esimerkiksi lainsäädännön vaikutusten etukäteisarviointiin on työkaluina Itävallassa Soresi ja Belgian
Flanderissa FLEMOSI. Näiden webselaimessa toimivien laskentamallien käyttäjäryhmiä ovat muun muassa
tutkijat, päättäjät, virkamiehet, etujärjestöjen jäsenet, uteliaat tiedon popularisoijat ja journalistit.
Erilaiset laskentamallit ovat hyödyllisimmillään, jos lainsäädäntö on
mallinnettavissa. Arviot ja laskelmat ovat tärkeitä, jos lainsäädännön
muutos koskettaa useita kymmeniä
tuhansia ihmisiä. Näissä tapauksissa
Itävallassa lainsäädäntöä valmistelevia virkamiehiä ja parlamentin jäseniä edellytetään käyttämään mallia.
Käyttäjät voivat harkita vaikutuksia ja
hahmottaa muutosten seuraamuksia.

Tulevaisuus on
faktojen aikaa
Tähän suuntaan edetään toivottavasti
Suomessakin, jolloin tietoon perustuva päätöksenteko ja julkinen keskustelu eivät ole pelkkää sanahelinää
vaan laadukasta, faktoihin ja numeroihin tukeutuvaa päätöksentekoa.
Tällöin aikaa vapautuu muista asioista kinasteluun, eikä tarvitse miettiä,
kenen numerot ovat parhaat. Samalla taustalla tehty työ tulee esiin, julkiseksi, ja päätöksistä saa harkitun,
mietityn kuvan.
Mutta malli on vain yksi työväline
työkalupakissa.
Edesmennyttä Hans Roslingia mukaillen: pelkät tilastot ja laskelmat eivät selitä maailmaa, mutta maailmaa
ei voi ymmärtää ilman loputtomia
laskelmia, arvioita, ennusteita, simulointeja ja tilastoja.
Kirjoitus on julkaistu Kelan tutkimusblogissa 6.4.2017. @TapioRasanen
@Kelantutkimus
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Pilkahduksia tulevaisuuteen

Mahdollisuus luo aina myös uhkia

– kuinka digitalisaatio, keinoäly ja robotisaatio nostavat tuottavuuttamme?

Muistatko ATK:n kultakauden
1970- ja 1980-luvuilta? Ensin hämmästelimme reikäkortteja ja sitten
uusia syöttölaitteita, joista edelleenkin – ihmeellistä kyllä – näppäimistön ja hiiren rooli on merkittävä ja pysynee sellaisena vielä
2020-luvun alkupuolelle. Tuon ajan
tieteiselokuvista tuttua puheentunnistustakin käytetään, tosin
vielä hyvin rajatusti.
Mikä on sitten merkittävin
ICT-aikakauden saavutus? Oma
vastaukseni on paikallisverkkojen
yhdistämisen jälkeen globaali internet-verkko ja sitä kautta toteutettavat palvelut. Ne vaikuttavat nyt
kaikkeen elämäämme. Jos 2000-luvun alkupuolella nettiselain oli ”se
16 Tietoasiantuntija 2–3 / 2017

Kuinka tämä loistava tulevaisuus mahdollistetaan?
Valtiovarainministeriön julkaisu
10/2017 Pilkahduksia tulevaisuuteen – digitalisaation ja robotisaation
mahdollisuudet* kuvaa teknologis-

Suomi, digitaalisen
muotoilun #1
Meillä on suomalaisina edessämme aivan loistava tulevaisuus, jos
vain pystymme edelleen ylläpitämään ja kehittämään kykyämme
ottaa käyttöön, soveltamaan ja ja-

Kirjoittaja toimii erityisasiantuntijana valtiovarainminis-

2020

2030

teriön JulkICT-osastolla.

Teknologiset mahdollisuudet
Nykyinen
kyvykkyytemme
teknologian
hyödyntämiseen

2010

ATK:sta ICT:n kautta
keinoälyn hyödyntämiseen

juttu”, 2010-luvulla otettiin yhä
enemmän päätelaitteissa pyöriviä appseja käyttöön. Olemme
päässeet kosketuskäyttöliittymän hyödyntämisessä pitkälle,
joskin laitteissamme
käytetään edelleen aktiivisesti näppäimistöä, tosin virtualisoituna.
Puheentunnistus
ei ole enää pelkkää
fantasiaa. Entäpä kyborgi? Ihmisen
fyysinen liittäminen osaksi vaikkapa tietoliikenneverkkoa tai netissä
olevaa palvelukokonaisuutta? Kuinka moni 1980-luvulla kuvitteli voivansa istahtaa itse ajavassa robottiautossa tai hoitavansa netin – siis
minkä – kautta työ- ja vapaa-ajan
asioitaan ajasta ja paikasta riippumatta? Teknologian eksponentiaalinen kehittyminen mahdollistaa
tällaiset Blade Runner -elokuvan
kaltaiset visiot. 2030-luvulla et käytä mitään nyt käytössäsi olevaa tekniikkaa tai palvelua samalla tavalla
kuin tänä päivänä. Ja niin, sähköposti on tällöin kuollut!

2000

Olemme siirtymässä kiihtyvällä vauhdilla teknologian ICTaikakaudesta yhteiskuntaan, jossa
keinoäly ja robotisaatio avaavat
mahdollisuuksia koko kansakunnan palveluiden uudenlaiseen toteuttamiseen. Muutoksen keskiössä on asiakas eli kansalainen – ei
teknologia. Tosin emme kykenisi
edes haaveilemaan täysin uudenlaisista palveluista ilman teknologian
jo tähän mennessä tuomaa valtavaa
kehitystä. Kuinka olemme päätyneet nykytilanteeseen? Mitä asiakas tulee seuraavan parinkymmenen vuoden aikana saamaan?

lostamaan käyttöömme tarjolle tulevia uuden teknologian mahdollisuuksia. Vaikka olemme hyviä teknologian kehittäjiä, uuden teknologian varaan toteutettavat
palvelut ovat mielestäni Suomen tärkeimpiä mahdollisuuksia saavuttaa merkittävä globaali asema. Ei pelkästään teknologian hyödyntäjänä, vaan laajemmin
uudenlaista yhteiskuntaa muotoilevana kansakuntana
ja palveluiden kehittäjinä. Olisikin jo aika nostaa Suomi myös digitaalisessa muotoilussa sille tasolle, jolle
kuuluisat analogia-ajan muotoilijamme onnistuivat sen
viime vuosisadalla saamaan. Suomi voisi olla myös uuden ajan globaalisti tunnettu dFinland (vrt e-Viro), joka
houkuttelee yrityksiä ja miksei virtuaalikansalaisia
tulevaisuudessa – kaikkialta maapallolta.

???
Robotisaatio
Toiminnan
digitalisaatio
ICT

1990

Teksti: Kimmo Rousku

ta murrosta sekä nostaa esiin niitä
teknologian osa-alueita, joissa julkisen hallinnon tulisi olla erityisen
aktiivinen. Julkisen hallinnon tulee
itse hyödyntää näitä osa-alueita,
mutta ennen kaikkea mahdollistaa
tarvittava muutos esimerkiksi uudistamalla lainsäädäntöä – toimia
siis enabloijana, mahdollistajana.
Digitalisaation,
keinoälyn ja robotisaation rinnalle on raportissa nostettu myös
lohkoketjut. Se on
valittu raporttiin
esimerkiksi disruptiivista muutosta edustavasta
teknologiakehityksen osa-alueesta. Tällä hetkellä
näköpiirissä on vasta pilkahduksia
ja viitteitä siitä, mitä mahdollisuuksia lohkoketju-teknologia tulevaisuudessa tarjoaa ja mihin lohkoketjuja tullaan lähitulevaisuudessa
käyttämään. Yhteiskunnallisista
muutoksista on havaittavissa esimerkiksi suuntaus kohti alusta- ja
jakamistaloutta, jossa omistamisen
määrä elämän eri osa-alueilla vähenee. Lohkoketjuteknologia tukee
vahvasti tätäkin muutosta. Eli teknologian tuottamien uusien palvelumahdollisuuksien ohella, meidän
pitäisi muotoilla uudenlainen digitaalinen Suomi.

teita vastaan. Tämän pitää tapahtua
toteuttamalla nämä toiminnot sisäänrakennetuiksi (by design) ja oletusarvoisesti käytössä oleviksi (by default)
toiminnoiksi. Ja jos nämä uhkakuvat
syntyvät siksi, rikolliset hyödyntävät
keinoälyä ja robotisaatiota (KäRo),
meidän tulisi kehittää myös suojautumista näitä uhkia vastaan käyttäen samoja KäRo-teknologioita apunamme. Muussa tapauksessa kuilu
rikollisten käyttämien nykyaikaisten
hyökkäyskeinojen ja meidän keinojen
puolustautua välillä kasvaa niin
suureksi, ettemme voi enää todeta
Suomen oleva se Euroopan syrjässä oleva pieni, turvallinen valtio,
jossa ovat maailman puhtaimmat
verkot ja palvelut.

ATK – automaattinen
tietojenkäsittely

1980

Meillä on edessämme loistava tulevaisuus, jos
pystymme ylläpitämään ja kehittämään kykyämme ottaa käyttöön, soveltaa ja jalostaa tarjolle tulevia uuden teknologian mahdollisuuksia.

Uusi teknologia luo valtavasti mahdollisuuksia, mutta samalla se tuo
myös uusia uhkia. Raportin* viimeisessä luvussa käsitellään murrosta
perinteisestä tietoturvallisuusajattelusta kohti laajempaa digitaalista turvallisuutta. Mitä enemmän siirrymme
digitaalisten palveluiden varaan, sitä
haavoittuvaisempia olemme erilaisille teknologian aiheuttamille häiriöille
sekä vihamielisten toimijoiden, tietoverkkorikollisten toteuttamille hyökkäyksille ja väärinkäytöksille.
Tämän takia kaiken toiminnan kehittämisessä pitää huolehtia riskienhallinnasta, tietoturvallisuudesta, toiminnan jatkuvuuden takaamisesta
sekä havainnointi- ja reagointikyvyn
varmistamisesta erilaisia, myös nopeasti kehittyviä uhkia ja häiriötilan-

MTK – manuaalinen
tietojenkäsittely

Teknologiset mahdollisuudet 1980-2030.
9.5.2017

1
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Palveluväylää rakennetaan yhteistyössä Viron kanssa
Suomi.fi-palveluväylä
on Suomen uusien
digipalveluiden tukiranka. Se mahdollistaa
sujuvan tietojenvaihdon eri tietojärjestelmien välillä. Suomi
kehittää Palveluväylän
teknologiaa yhdessä
Viron kanssa, entistä
tiiviimmässä yhteistyössä. Kohta maitten
viranomaisten rekisteritiedot voivat liikkua
vaivattomasti Suomenlahden yli.
Teksti: Eetu Jokela
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Väestörekisterikeskuksessa on reilun kahden vuoden ajan
rakennettu Palveluväylän nimellä kulkevaa tiedonvälitysratkaisua
sekä julkisen hallinnon että yksityisen sektorin käyttöön. Virolaiseen
X-Road-teknologiaan perustuvaa
ratkaisua esiteltiin viimeksi Tietoasiantuntijan numerossa 1/2016,
jossa kerrottiin sen perusominaisuuksista ja -hyödyistä. Suomessa
sitä kehitetään Väestörekisterikeskuksessa ketterin menetelmin, ja
sen lähdekoodi on vapaasti saatavilla. Ratkaisun avulla helpotetaan
tiedonvaihtoa erilaisten organisaatioiden ja niiden tietojärjestelmillä välillä.
Tuotantokäyttöön Palveluväylä avattiin marraskuussa 2015. Sen
kehittämisestä vastaavan hankepäällikön Eero Konttaniemen mukaan työ on jo edennyt pitkän matkan sen jälkeen, kun sitä edellisen
kerran esiteltiin.
”Tällä hetkellä Palveluväylää
käyttäviä organisaatioita on 33
kappaletta, niin julkisia kuin yksityisiäkin. Liityntöjä tuotannossa
on 55, ja käyttö kasvaa tasaisesti”,
Konttaniemi kertoo.
Kaikki Palveluväylään liittyneet organisaatiot ja
palvelut löytyvät Väestörekisterikeskuksen
ylläpitämästä Suomi.
fi-liityntäkatalogista,
joka toimii hakemistona kaikista Palveluväylän liitynnöistä.
”Perinteisesti Suomen digipalveluista on
sanottu, että täällä tehdään hyviä alustoja mutta sisällöntuotanto jää jalkoihin. Suomi.fi-palveluissa tilanne on otettu
alusta alkaen hyvin huomioon, ja
Palveluväylän tapauksessakin tilanne on jo nyt melko hyvä, kuten lii-

tyntäkatalogi osoittaa”, Konttaniemi toteaa.
Käyttöönottojen lisäksi Palveluväylän teknisiä ominaisuuksia
on kehitetty. Muun muassa palvelun tietoturvallisuusominaisuuksien kanssa on tehty ahkerasti töitä.
Myös suorituskykyä on kasvatettu.
Rajat ylittävää yhteistyötä
Merkittävämpi kehitysaskel Palveluväylälle on ollut rajat ylittävä
yhteistyö Viron kanssa. Väestörekisterikeskus ja Viron tietojärjestelmävirasto RIA sopivat jo viime
syyskuussa Suomen Palveluväylän
ja Viron vastaavan X-tee-palvelun federoinnista, kansankielellä
yhteenliittämisestä. Käytännössä federointi mahdollistaa tietojen
vaihdon Suomenlahden yli, niin julkistenkin kuin yksityistenkin organisaatioiden välillä.
Konttaniemen mukaan väylien
liitos on testausvaiheessa.
”Liitoksen testaus on sujunut hienosti, ja työ etenee hyvin”,
Konttaniemi kertoo.
Teknisesti Suomi.fi-palveluväylän ja Viron X-teen liitos on toteutettu muodostamalla maitten
keskuskomponenttien välille
luottamussuhde ”ankkuroimalla”. Tieto siitä, minkälaisen luvan tietojensa
käyttöön kukin organisaatio on muille väylään
liittyneille antanut, säilyy
kummankin maan keskuskomponenteilla. Suomalaiset palveluväylään kytketyt
liityntäpalvelimet voivat luottamussuhteen avulla nähdä Viron
väylässä olevat palvelut ja päinvastoin. Tieto liikkuu federoidussa Palveluväylässä samalla tavalla, kuin
kansallisella tasolla tällä hetkellä.
Palveluväylään voi luottamussuh-

teen avulla nähdä Viron väylään
tehdyt liitokset, mutta tieto liikkuu
edelleen vain keskuskomponentin
kautta – ja toisinpäin.
Yhteenliitoksen mahdollistamista sovellutuksista ilmiselvimmät
ovat muun muassa väestö- ja verotietojen vaihto, työskenteleehän
kummassakin maassa runsas määrä
toisen maan kansalaisia.
”Seuraavaksi keskitymme käyttöönottojen tukemiseen Suomenlahden molemmin puolin”, Konttaniemi kertoo.
Virolaisten kanssa tehtyä yhteistyötä Konttaniemi kehuu toimivaksi.
”Kaikki tehdään avoimella lähdekoodilla, mikä tekee kehityksestä
helppoa, läpinäkyvää ja julkista”.
Yhteinen instituutti
teknologiaa kehittämään
Aivan hiljattain maitten välisessä
väyläyhteistyössä alkoi uusi vaihe.
Yhteistyötä syventämään perustettiin Viron teknologiaministerin
Urve Palon ja Suomen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai
Mykkäsen allekirjoituksella yhteinen instituutti, Nordic Institute for
Interoperability Solutions. Sen tehtävänä on Palveluväylän taustalla
olevan X-road-teknologian jatkokehitys.
”Instituutin rooli on teknologian
yleinen jatkokehitys, aina tietoturvasta sen pohtimiseen, miten uusia
teknologioita ja nousevia käyttötarpeita kytketään yhteisesti kehitettäviin ratkaisuihin”, Konttaniemi
kertoo.
Instituutin kotipaikkana on Tallinna, ja sen toimintaa ohjaavat
Suomessa valtiovarainministeriö ja
Virossa talouden ja informaatioteknologian ministeriö. Työntekijöiksi
rekrytoidaan niin suomalaisia kuin

virolaisiakin asiantuntijoita.
”On järkevää, ettei päällekkäisiä toimintoja tehdä kummassakin
maassa erikseen. Emme kuitenkaan
luovu omasta kehitystyöstä kokonaan, vaan jatkamme kansalliseen
tason erityiskysymysten ja jatkokehityksen äärellä myös Väestörekisterikeskuksessa”, Konttaniemi
sanoo.
Palveluväylä keskeisessä
osassa kansallista
palveluarkkitehtuuria
Seuraavana askeleena Suomi.fi-palveluväylää pyritään tuotteistamaan
vielä pidemmälle yhteistyössä valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen Valtorin kanssa, Eero Konttaniemi sanoo.
”Palveluväylästä yritetään tehdä
ns. hyllytuote, valmis palvelu, jotta sen käyttöönotto olisi mahdollisimman helppo organisaatioille.
Loppujen lopuksi organisaatioiden
prosessien kannalta se on kuitenkin
vain infrakerros, eikä liiketoiminnallisesti sen kummempi kuin vaikkapa verkkokaapelien väri.”

Palveluväylän oikea merkitys
onkin kaikessa mitä se mahdollistaa. Sen päälle on rakennettu moni
muista Suomi.fi-palveluista. Esimerkiksi vuoden 2017 aikana julkaistava uudessa Suomi.fissä kansalainen voi tarkastella omia tietojaan
valtionhallinnon rekistereistä; Palveluväylä siirtää ne viranomaisen
järjestelmistä verkkopalveluun nähtäville. Myös esimerkiksi Suomi.fiviestit, kehitteillä oleva sähköinen
viestintäkeino kansalaisten ja viranomaisten välillä, josta on luvassa myös iOS- ja Android-mobiiliappit, käyttää taustalla tiedonsiirrossa
Palveluväylää.
Kuluvan vuoden aikana koko
Suomi.fi-palveluiden perhe lanseerataan koko komeudessaan yleisölle, lahjana satavuotiaalle Suomelle.
”Tiedonsiirron osalta Palveluväylä on peruskallio, jolle muut
Suomi.fi-palvelut rakentuvat. Tältä
osin se on kansallisen palveluarkkitehtuurin digitaalinen selkäranka”,
Konttaniemi toteaa.

Kirjoittaja toimii suunnittelijana Väestörekisterikeskuksessa.
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Johdatko tiedolla ja analytiikalla
– vai intuitiolla?
Teknologian kehitys on poistamassa tiedolla ja analytiikalla johtamisen esteitä. Datan luotettavuudesta
huolehtiminen kannattaakin nostaa prioriteettilistalla
korkealle, sillä tätä haastetta ei ratkaista teknologialla,
sen tekee ihminen.

Analyyttisesti johdetut yritykset
menestyvät paremmin kuin verrokkinsa. Tämän vahvistavat lukuisat tutkimukset. Organisaatiota voidaan johtaa analyyttisesti, jos organisaatiolla
on käytettävissään taustatietoa päätösten tueksi ja taustatieto kyetään
jalostamaan paremmiksi päätöksiksi. Ilman tutkimustietoakin on selvää,
että jos nämä kaksi edellytystä täyttyvät organisaatio saavuttaa kilpailuetua verrattuna kilpailijoihinsa, joilla
nämä ehdot eivät täyty.
Miten tieto jalostuisi
paremmiksi päätöksiksi?
Käytännössä yksinkertaisissakin päätöksentekotilanteissa organisaatiolla on kuitenkin haasteita kummankin
edellytyksen osalta. Jokainen johtoryhmätyöskentelyssä mukana ollut
tunnistaa sen, että merkittäviä päätöksiä edeltää lähes aina keskustelu
siitä, miksi jotain keskeistä tietoa ei
ole saatavilla. Vaikka tietoa on saatavilla siihen ei välttämättä luoteta.
Voidaan huomata, että termi “asiakas” tarkoittaa yhdessä tietolähteessä
kanta-asiakasta, toisessa kertaostoksen tehneitä, mutta kolmannessa mukana on jopa prospektit.
Yleensä suurin haaste on käytettävissä olevan tiedon jalostaminen paremmiksi päätöksiksi. Raportointi elää
usein omaa elämäänsä, ja raporttien
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yhteys tehtyihin päätöksiin jää usein
hämäräksi.
Tiedolla ja analytiikalla johtamisen
haasteet voidaan yksinkertaistaen
summata seuraavasti:
1. Dataa ei ole saatavilla
2. Data on epäluotettavaa
3. Datasta ei kyetä jalostamaan
toimenpidesuosituksia
Haasteista huolimatta joissain toiminnoissa, kuten laatujohtamisessa,
analytiikkaa on sovellettu menestyksekkäästi jo vuosikymmeniä. 1980- ja
90-luvuilla, japanilainen autoteollisuus Toyotan johdolla saavutti laatujohtamisen, tilastollisen päättelyn ja
jatkuvan parantamisen avulla merkittävän laadullisen etumatkan eurooppalaisiin ja amerikkalaisiin kilpailijoihinsa verrattuna.
Continual Improvement on yleinen
johtamismenetelmä, mutta sitä on
sovellettu lähinnä laatujohtamiseen.
Mikä erottaa laatujohtamisen muusta
johtamisesta.
Yritys hallitsee tuotantoketjuaan.
Se pystyy analysoimaan yhden yksittäisen muuttujan vaikutusta laatuun

kerrallaan. Tilastotieteellisin termein:
Yritys kykenee organisoimaan koejärjestelyn siten, että dataa on saatavilla, data on luotettavaa ja tuloksia
pystytään analysoimaan tunnettujen
tilastollisten menetelmien avulla.
Liiketoimintajohdossa päätöksentekotilanteet ovat enemmän tai
vähemmän hallitsemattomia. Lopputulokseen vaikuttavat omien toimien ohella asiakkaiden, kilpailijoiden,
yhteistyökumppaneiden ja viranomaisten reaktiot. Kaiken vaadittavan tiedon kerääminen ja analysointi luotettavasti on ollut käytännössä
mahdotonta.
Tiedolla johdettu jatkuva
parantaminen erottaa
voittajat häviäjistä
Edellä luetelluista haasteista johtuen liiketoimintajohdolla on ollut hyvä
syy tukeutua päätöksissään intuitioon
perinpohjaisen analyysin sijaan. Tämä
on osaltaan johtanut kulttuuriin, jossa
johtajan intuitiota arvostetaan analyysin edelle.
Johdolla ei ole aiemmin ollut riittäviä välineitä analyyttisen päätök-

senteon tueksi. Jatkossa on. Neljäs
teollinen vallankumous on muuttamassa tilannetta perusteellisesti. Neljäs teollinen vallankumous on ennen
kaikkea datan ja koneoppimisen vallankumous.
Neljättä teollista vallankumousta kuvataan tyypillisesti siten, että
lukuisat yhtäaikaisesti kehittyvät teknologiat johtavat ennennäkemättömään automaatioasteen kasvuun.
Nämä lukuisat teknologiat perustuvat
kuitenkin lähes poikkeuksetta yhteen
geneeriseen menetelmäjoukkoon, koneoppimiseen. Koneoppimisen avulla kasvavasta datamäärästä kyetään
jalostamaan lisää älykkyyttä, jonka
avulla automatisoidaan toimintoja.
Datamäärän voimakas kasvu vuorostaan johtuu kasvaneesta automaatioasteesta.
Toisin sanoen, neljäs teollinen vallankumous voidaan tiivistää seuraavasti:
• automaatio tuottaa dataa
• data tuottaa automaatiota

Kone-‐oppiminen  

Data  

Automaa'o  

Sama kehitys tulee vääjäämättä
kaikille toimialoille. Tarkastellaan vielä analyyttisen johtamisen haasteiden
kautta, miten kehitys on jo nyt hiipimässä meidän kaikkien työpaikoille.
Haaste 1: Dataa ei ole saatavilla
Vaikka toimitusjohtajan päätöksentekotilanne on edelleen haasteellinen,
monen muun johtoryhmän jäsenen tilanne on helpottumassa. Markkinointija myyntijohtajilla ei ole koskaan ollut
riittävästi tietoa asiakkaistaan. Nyt
edelläkävijäyrityksillä on asiakkaiden
web-käyttäytymisestä sekä määrällisesti valtavasti että laadullisesti monipuolista dataa.
Haaste 2: Data on epäluotettavaa
Tämä haaste säilyy.
Haaste 3: Datasta ei kyetä jalostamaan toimenpidesuosituksia
Markkinointi- ja myyntijohtajilla on
enemmän dataa, mutta myös välineet analysoida sitä. Koneoppimiseen perustuvat analyyttiset sovellukset kuten suosituskoneet pystyvät
jalostamaan kompleksisesta datasta toimenpidesuosituksia tavalla, joka
vielä joitakin vuosia sitten olisi ollut
taikuutta.
Lisääntyvä automaatio ja halpeneva
sensoriteknologia pitävät huolen siitä, että yhä useammalla johtoryhmän
jäsenellä on saatavissa omalta vastuualueeltaan riittävästi dataa, josta
voidaan geneerisillä koneoppimisaloritmeilla jalostaa älykkyyttä.
Datan luotettavuus
keskeinen haaste

Laatujohtaminen vs. Muu johtaminen
Laatujohtaminen		

Muu johtaminen

Haaste 1: Dataa ei ole
saatavilla

Koejärjestelyllä varmistetaan että tarvittava data
on kerättävissä.

Kaikkea lopputulokseen vaikuttavaa dataa on äärimmäisen vaikea
kerätä.

Haaste 2: Data on
epäluotettavaa

Koejärjestelyllä varmistetaan datan luotettavuus.

Eri lähteistä tuleva data on usein
ristiriitaista.

Haaste 3: Datasta ei kyetä jalostamaan toimenpidesuosituksia

Tuloksia voidaan analysoida tilastollisin menetelmin.

Lukemattomien lopputuloksiin
vaikuttavien muuttujien vuoksi
vaihtoehtoisten skenaarioiden
määrä räjähtää käsiin. Ei voida
analysoida yksinkertaisin tilastollisin menetelmin.

Tämä jatkuva parantaminen koskee
koko organisaatiota, ei pelkästään
laatujohtamista.
Tämä sykli tuottaa organisaation
kilpailukyvylle korkoa korolle nopeammin kuin mikään mitä olemme nähneet aikaisemmin.
Puhtaassa internet-liiketoiminnassa kehitys on ollut selvää jo vuosia. Johtavana hakukoneena Google
houkuttelee eniten asiakkaita, jotka
generoivat lisää dataa, joka parantaa
algoritmien älykkyyttä, joka parantaa
hakukoneen toimintaa, mikä houkuttelee lisää asiakkaita, jotka generoivat
lisää dataa…

p uhe e nv uo r o

Johtajilla on ollut hyvä syy luottaa intuitioon enemmän kuin analytiikkaan.
Enää ei ole.
Teknologian kehitys on nopeasti poistamassa tiedolla ja analytiikalla
johtamisen esteiä. Teknologia ei korjaa kuitenkaan datan luotettavuuteen
liittyviä haasteita. Oman datavarannon luotettavuuden varmistamisen
tulee olla jokaisen yrityksen prioriteettilistalla korkealla.
Asiantuntijoiden mukaan yleisin
virhe arvopaperisijoittamisessa on liian myöhään aloittaminen. Korkoa korolle -ilmiö palvelee niitä, jotka aloit-

Hannu Järvi on systeemi- ja
operaatiotutkimuksen DI,
toimii liiketoimintajohtajana ja
partnerina Ari Hovi Oy:ssä.
• uran alussa analyytikkona päätöksenteon tukijärjestelmien ja matemaattisen mallintamisen parissa.
Viime vuodet opiskellut Data Science
-trendejä yhteiskunnallisista muutoksista aina algoritmitasolle asti.
• Ari Hovi Oy on koulutus- ja konsultointipalveluiden tarjoaja, joka on
keskittynyt data- ja analytiikkaammattilaisten kouluttamiseen.

tavat aikaisin. Sama pätee tiedolla ja
analytiikalla johtamiseen – sillä erotuksella, että myöhään aloittavat yritykset menettävät paitsi sijoitustuotot, mahdollisesti riskeeraavat koko
olemassaolonsa.
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Synnytetään
ekosysteemejä!

TEEMA

Tiedolla johtaminen
julkisissa palveluissa tärkeämpää kuin koskaan
Julkiset palvelut on kehitetty staattiseen maailmaan, mutta nykyinen
maailma on muuttuva
ja monimutkainen. Nyt
pitäisi luoda digitaalisia
palvelukokonaisuuksia,
joissa ekosysteemit ja
alustataloudet luovat
lisäarvoa, yhdistäen
yksilöitä ja organisaatioita.
Teksti: Leena Kononen

Toimintaympäristön vaikutus toimintatapoihin
Dawid Snowdenia mukaellen Olli-Pekka Heinonen

Monimutkainen

(Complex)
• syy- ja seuraussuhteita
ei selkeästi
hahmotettavissa
• ulkoatulevat virtaukset
vaikuttavat enemmän
kuin oma strategia
• keskinäisriippuvuudet

Kaaos

•

•
•

•
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(Chaos)
yllätyksiä
ei ennakoitavaa
selviytymisen
edellytykset
ainutkertaiset käytännöt

Frederik Taylorin luoma tayloristinen työntekemisenmalli, jossa
ajatteleminen ja suunnittelu erotettiin tekemisestä, ei toimi meidän
ajassamme. Toinen ajattelija David
Snowden loi siilomaisen toimintatavan. Toimintamalli oli loistava olosuhteissa, joissa mikään ei
muuttunut.
Kaikki julkiset palvelut ja toimintamallit on rakennettu tietämisen maailmaan, vaikka tosiasiassa
maailma on monimutkainen.
Toimintamalli ja
rakenteet uusiksi
Asiakaskeskeiseen yhteiskuntaan
siirryttäessä vanhoja siiloja puretaan ja pystytetään laajempia verkostoja. Tämä merkitsee yhteiskunnan toimintamallien ja rakenteiden
uudistamista. Asiakkaita palvellaan
yhtenä julkisena hallintona. Nykyisin tarvitaan yhä enemmän poik-

Tiedettävissä

(Knowable)
• vaihtoehdot ohjaavat
toimintaa
• mukautumisen
mahdollisuudet
• lineaarisia muutoksia

Tiedetään

(Known)
• tiedetään mitä tapahtuu
• toiminta ennakoitavaa
• pysyvyys ja jatkuvuus

kihallinnollisuutta ja uudenlaista
yhteistyötä, siis kokonaan uutta
toimintamallia.
Digitalisaatio on ihmiskeskeistä toiminnan uudistamista teknologiaa hyödyntämällä. Alustatalous mahdollistaa ekosysteemiin
siirtymisen, jossa tieto on oleellisen
tärkeä tekijä. Tieto välittyy toimintamallissa sujuvasti. Tietoa kertyy
kansalaisista, yrityksistä ja viranomaisista monissa eri vaiheissa.
Kansalaista ja yritystä ei rasiteta
tiedon kyselyillä useaan kertaan
van se kulkee julkishallinnon palveluketjuja pitkin. Hallinnon on varmistettava, että tieto on löydettävissä, siirrettävissä ja sovitettavissa
yhteen muun tarvittavan tiedon
kanssa tietosuoja huomioon ottaen.
Olli-Pekka Heinosen mukaan
olisi tärkeämpää kysyä, miten me
tiedämme asioita kuin mitä tiedämme asiasta? Asiantuntijoilla liikkumavaraa on paljon enemmän kuin
johdolla. Asiantuntijatiedon välittäminen alhaalta ylöspäin on tärkeää kanavoida. On paradoksi, että
rakennamme ongelmaan ratkaisua
eikä ratkaista paradoksia, jolloin
saadaan toisaalle uusia ongelmia.
Heinonen sanoo, että ongelmia voidaan ratkaista yhdessä tekemällä.
Digitalisaation edetessä ei ole
palvelua, joka ei kohtaa digitaalisuutta. Olli-Pekka Heinonen kysyy,
voidaanko digitalisaatiota johtaa?
Digitalisaatio tulisi saada osaksi arkea, jossa tarvitsemme vahvaa
yhteistyötä ja yhtenäistä toimintakulttuuria. Muutosta voi johtaa!
Asiakaskeskeisyys on oleellisinta,
sillä asiakkaalle on toissijaista mitä
viraston tai laitoksen ovessa lukee.

Sote on esimerkki ekosysteemistä,
jossa on huima määrä tietoa. MyData auttaa ihmistä rekisteröimään
omaa tietoaan. Saatavana on paljon
elinympäristödataa sekä hoitodataa, jotka voivat liittyä hyvän hoidon suosituksiin, potilaaseen, yleisinformaatioon, käytettävissä on
rekistereitä ja biopankkeja. Keskeinen kysymys on, miten kaikki tämä
tieto saadaan hyödyntämään kokonaisuutena ihmistä. Liikkuminen
palveluna on toinen hyvä esimerkki
ekosysteemistä, jossa tiedon ympärille on rakennettu kokonainen toimijoiden yhteistyöverkosto.
Tieto nousee julkisen hallinnon
kehittämisessä keskeiseksi. Mitkä
ovat julkisen vallan ja päätöksenteon perusprosessit, kysyy Heinonen? Julkisessa hallinnossa pitää
saada alla kuvattu pyörä pyörimään!
Tietohallinnosta painopiste siirtyy tietopolitiikkaan. Suomessa on
noin 1000 lakia, joilla säädetään
tietoa. Lait on tehty tiedettävissä
olevaan maailmaan. Syntyy ongelmia, jos tähän todellisuuteen yritetään rakentaa ekosysteemejä. Lainsäädäntö on usein este tavoitteille,
joita halutaan saada aikaan. OlliPekka Heinosen mielestä fokus on
siirrettävä rakenteista prosesseihin,
joissa toimitaan joustavasti. Keskitytään kyvykkyyksien rakentamiseen ja johdetaan kyvykkyyskykyä!
Mielessä tulee pitää horisontaalisia
tavoitteita ja isoa kuvaa. Palvelukokonaisuudet, ekosysteemit ja alustataloudet luovat lisäarvoa, jotka
yhdistävät yksilöitä ja organisaatioita, synnyttävät innovaatioita ja
niillä on verkostovaikutuksia kun
käyttäjät houkuttavat mukaan lisää
käyttäjiä. Ne voivat myös yhdistää
digitaalisen ja fyysisen saumattomaksi palvelukokemukseksi.
Avoimet prosessit ovat tehokkaampia kuin suljetut. Vantaan
kaupungilla kehitetään ratkaisua,
jossa sama tieto on käytössä päättäjällä ja kansalaisella. Viron asianhallintaprosessi on hyvä malli siitä,
kuinka asioiden vireilletulo ja pää-

töksenteko toteutetaan samalla järjestelmällä ja läpinäkyvästi.
Taylorismista irti pääseminen
on pitkä matka koska se on rakennettu nykyjohdon selkäytimeen.
Horisontaalisia ongelmia ei voida
ratkaista vertikaalisilla organisaatioilla. Tämä sama siilomaisuus
näkyy kielessä, tiedossa, tietojärjestelmissä ja rekistereissä. Miten
poisoppiminen tapahtuu? Ihmiset sopeuttavat itseään perusoppimaansa. Meidän tulee ymmärtää, että nyt eletään toisenlaisessa
ympäristössä, jossa ei ole yksiselitteisiä ratkaisuja. Toimijat saavat
muutoksen aikaan yhdessä eikä
ihminen saa enää olla objekti vaan
aktiivinen osallistuja.
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Alustatalous mahdollistaa
ekosysteemiin siirtymisen,
jossa tieto on oleellisen
tärkeä tekijä.
Vauhtia digiekosysteemeille
Hallitus on päättänyt puoliväliriihessä
huhtikuussa 2017 ottaa käyttöön uuden
toimintamallin, jolla vauhditetaan kansalaisten ja yritysten tarpeita palvelevien digiekosysteemien syntymistä ja kehittymistä. Ekosysteemeillä tarkoitetaan
toimijoiden verkostoa, jossa yhteistyöllä ja kyvykkyyksiä yhdistämällä luodaan

Artikkeli perustuu Opetushallituksen
pääjohtajan, Olli-Pekka Heinosen esitykseen Tiedolla johtaminen julkisissa
palveluissa, jonka hän piti Tietojohtamisen teemapäivässä 9.11.2016.

asiakkaille lisäarvoa. Palvelut järjestetään
ihmisten elämäntapahtumien ja yritysten
liiketoimintatapahtumien ympärille julkisen
ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Pitkän
aikavälin tavoitteena on rakentaa Suomeen ennakointikykyistä yhteiskuntaa, jos-

Palvelukokonaisuudet,
ekosysteemit ja
alustataloudet luovat
lisäarvoa.

sa suunnittelua enemmän luodaan mahdollisuuksia ja tuetaan niihin tarttumista.
Digitalisoituvassa yhteiskunnassa julkisten
palveluiden asiakkuudet ja asiakkuuksiin
liittyvät tiedot muodostavat kokonaisuuksia yli hallinnon rajojen. Uudessa toimintamallissa keskeistä onkin tämän tiedon
laajempi hyödyntäminen. Yhteistyön tiivistämisen väliaikaiseksi rakenteeksi perustetaan ekosysteemifoorumi.

Tiedolla johtaminen uudella
tavalla, Olli-Pekka Heinonen

Kirjoittaja on Tietoasiantuntija-lehden toimituskunnan jäsen
ja Tullin kehittämispäällikkö.
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Tukea julkishallinnon
tiedolla johtamiseen
Valtiokonttorin keskitetty analysointi- ja raportointipalvelu

Teksti: Olli Ahonen

Julkinen hallinto
kerää tottuneesti tietoa yhteisiin järjestelmiin, mutta tietoisuus
konsernijärjestelmien
ja niiden sisältämien
tietojen muodostamasta kokonaisuudesta on heikko.
Keskitetyllä analysointi- ja raportointipalvelulla painopiste
pyritään siirtämään
tietojen keräämisestä
tietojen hyödyntämiseen analysoinnin ja
visualisoinnin avulla.
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Valtiokonttorin Tiedolla johtamisen tuki -yksikkö aloitti toimintansa 1.1.2017. Yksikön toimintaa
ohjaavana ajatuksena on, että valtionhallinnon ohjaus ja johtaminen
perustuvat yhtenäiseen ja analysoituun konsernitietoon ja ajantasaiseen tilannekuvaan.
Tavoitteiden saavuttamiseksi
Valtiokonttori tarjoaa keskitettyä
julkisen hallinnon analysointi- ja
raportointipalvelua. Analysoinnin
kohteena on koko toiminta, ei vain
tukipalvelut.
Tietoa päätöksentekoon
Tavoitetilassa konsernitietolähteet* on tunnistettu, niiden
tuottamien tietojen mahdolliset
päällekkäisyydet on poistettu, tietotuotanto automatisoitu ja niiden
käyttämät tietorakenteet, käsitteet
sekä metatietomallinnukset ovat
yhdenmukaisia.
”Tavoitteena on, että konserniraportoinnin tietoja hyödynnetään
laajasti toiminnan suunnittelussa
ja päätöksenteossa hallinnon eri tasoilla sekä poliittisessa päätöksenteossa.”, toteaa yksikön päällikkö,
apulaisjohtaja Olli Ahonen.
Keskitetyllä analysoinnilla ja raportoinnilla arvioidaan saatavan säästöjä
tiedon saatavuuden, laadun
ja yhdisteltävyyden parantuessa. Toiminnassa syntyy
myös uutta tietoa, millä voi
olla merkittäviä kustannustehokkuutta parantavia vaikutuksia sekä prosessihyötyinä että
päätöksenteossa. Keskitetysti koordinoidun palvelun avulla voidaan

myös vähentää raportoinnin ja analytiikan päällekkäisten investointien riskiä. Palvelussa on kyse julkishallinnon tietojen hyödyntämisen
digitalisoinnista, millä pyritään parantamaan päätöksenteon laatua
tiedolla johtamisen avulla.
* Mitä on konsernitieto?
Konserniraportointi pyrkii vastaamaan poikkihallinnollisiin tietotarpeisiin sekä tarpeeseen yhdistellä
eri tietolähteiden tietoja. Konserniraportoinnin tiedot ovat koko
valtionhallintoa tai laajemminkin
julkista hallintoa yhteisesti koskevia tietoja. Konsernitiedon lähteitä
ovat mm. toiminnan suunnittelusta
syntyvät tiedot, taloustiedot, henkilöstötiedot, ICT, matkahallinto,
hankintatoimi, toimitilat, koulutus
ja hanketiedot.
Verkostoimainen
toimintatapa
Palvelu toimii verkostona, johon
pyritään saamaan mukaan kaikki
keskeiset julkisen hallinnon konsernitietojen tuottajat. Tällä hetkellä
konsernitiedon verkostoon on kutsuttu Valtiokonttorin ohella valtiovarainministeriö, valtioneuvoston
kanslia, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet,
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy, Senaatti-Kiinteistöt, Tilastokeskus sekä
HAUS kehittämiskeskus Oy.
Konsernitoimijoiden tietovarannot avataan verkoston yhteiseen
käyttöön. Konsernitiedolle määritellään yhteiset käyttösäännöt ja

kolme julkisuustasoa: 1.) julkinen
käyttö, 2.) konsernin sisäinen käyttö ja 3.) rajoitettu käyttö. Verkoston
avulla edistetään myös konsernitietojen yhtenäistä avaamista avoimeen rajapintaan.
Palvelut
Analysointi- ja raportointipalvelut
koostuvat tavoitetilassa toimeksiantopalveluista ja jatkuvista palveluista. Toimeksiantopalvelut ovat
asiakkaiden lähtökohdista tehtäviä
analysointiprojekteja (esimerkiksi
valtioneuvoston kanslialle tehtävä ministeriöiden resurssiselvitys).
Jatkuvat palvelut ovat toistuvasti
tehtäviä analysointeja, joiden motiivit ovat usein konsernilähtöisiä
(esimerkiksi tuottavuusseuranta,
valtion maksullisen toiminnan selvitys ja valtion henkilöstökertomus).
Analysointipalvelut ovat tyypillisesti päätöksenteon tueksi laadittavia analyysejä, joihin liittyy
datan visualisointeja sekä havaintojen tekemistä datan perusteella.
Analysointipalveluihin voi liittyä tai
ne voivat johtaa toimeenpanon ja
seurannan palveluihin. Toimeenpano voi sisältää konsultaatiota asiakkaiden kanssa datan tulkinnassa
sekä johtopäätösten tekemisessä ja
toimenpiteiden käynnistämisessä.
Seuranta voi sisältää aktiivista tutkittavan ilmiön kehityksen seurantaa ja raportointia kehityksestä.
Raportointipalvelut voivat
olla virallisraportointia tai sen tueksi tuotettavaa palvelua esimerkiksi
pohjatietojen tuottamista keskitetysti eri asiakirjojen laatimiseksi. Raportointipalveluja ovat myös
automatisoidut, esimerkiksi määräajoin asiakkaille toimitettavat,
raportit. Merkittävä osa raportointipalveluita on konsernitietojen julkinen raportointi. Tavoitteena on
yksi julkishallinnon raportointipalvelu, jolla voitaisiin korvata nykyinen valtionraportointipalvelu Netra
sekä vastata kunta- ja maakuntatalouden raportointitarpeisiin.
Rajapintapalveluiden avulla
kaikki keskeiset konsernitiedot on
tarkoitus tuottaa yhteiseen rajapin-

taan käytettäväksi sekä analysointi- ja raportointipalvelun omiin tuotannollisin tarpeisiin että julkisen
hallinnon tarpeisiin laajemminkin.
Rajapintapalveluiden kautta kaikki
julkinen konsernitieto tuotettaisiin
yhdenmukaisesti avoimeen rajapintaan Avoindata.fi-palvelun kautta
kaikkien halukkaiden hyödynnettäväksi.
Palvelun lopputuotteina syntyy
1.) analyysiraportteja, 2.) datan visualisointeja sekä 3.) avoimen datan lähteitä kolmansien osapuolten
jatkokehitykseen. Palvelutuotanto pyritään rakentamaan osaamiskeskusmallia ja virtuaalitiimejä
hyödyntäen siten, että esimerkiksi
analysointiin tai sen vaiheisiin voisi
tarpeen mukaisesti osallistua joustavasti kukin konsernitoimija parhaan osaamisensa mukaisesti.
Tulossa kuntien ja
maakuntien taloustiedot
Osa analysointi- ja raportointipalvelun kokonaisuutta on kuntien ja
maakuntien taloustietojen raportointi, minkä Valtiokonttori sai
tehtäväksi viime vuonna. Kuntatalouden tietopalvelu -projekti käynnistettiin syksyllä 2016 yhteistyössä CSC Tieteen tietotekniikka Oy:n
kanssa. Tarkoituksena on toteuttaa
kuntien ja maakuntien ulkoisen kir-

japidon taloustietojen kerääminen
ja raportointi siten, että palvelu olisi tuotantokäytössä vuoden 2019
lopulla. Tiedot pyritään keräämään
yksityissektorilla käytössä olevan
XBRL-standardin (eXtensible Business Reporting Language) mukaisesti. Taloustietojen ohella palveluun
kerätään myös mm. alue-, väestö- ja
toimipaikkatietoja. Tiedot tulevat
sisältämään yhteiset palveluluokitukset, mikä mahdollistaa tietojen
laajan vertailun.

TE E MA

Tiedolla johtamisen
palvelut yhdestä osoitteesta
Analysointi- ja raportointipalvelu
tuottaa ja tarjoaa tukea konsernitietojen analysointiin ja raportointiin. Uudet analysointipalvelut sekä
vakiintuneet raportointipalvelumme, kuten Valtion raportointipalvelu
Netran, Valtion työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahtin sekä Valtion tulostietojärjestelmän, tavoitat
jatkossa yhdestä osoitteesta: analysointipalvelu (at) valtiokonttori.fi
Lisätietoja:
www.valtiokonttori.fi/tiedollajohtaminen

Kirjoittaja Olli Ahonen toimii Tiedolla johtamisen tuki yksikön
päällikkönä Valtiokonttorissa.

Palvelukartta
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Teksti: Sari Kuusela

Tieto on valtaa vuorovaikutuksessa ja johtamisessa
Organisaation muutostilanteet ovat aina uuden
vallanjaon paikka, sillä valta ei ole pysyvää.
Valta annetaan sille, joka pystyy tunnistamaan
tarpeet, kokoamaan joukot, antamaan jokaiselle
tilaa vaikuttaa ja toteuttaa yhteiset tavoitteet.
Käyttämällä valtaa sitä saa lisää.

Valta perustuu asemaan ja
konkretisoituu päätöksissä ja teoissa, mutta se on myös ihmisen
välistä sosiaalista valtaa: ketä kuunnellaan, keneltä kysytään neuvoa,
kenen mielipide ratkaisee. Organisaatiorakenteet ja vastuut eivät aina
noudata vaikuttamisen verkostoja.
Osa sosiaalista valtaa onkin hyvien
ihmissuhteiden lisäksi tieto siitä,
mistä puhutaan (vaikuttamispyrkimykset)
ja millainen
suhde- ja
vaikutusverkosto ihmisten välillä
on (sosiaalinen verkosto). Kun
tuntee ihmisiä, ajattelua ja pyrkimyksiä, on helpompi toimia ja vaikuttaa.
Valta on osa työn arkea
Valta ja vaikuttaminen ovat osa organisaation arkea. Perinteinen näkemys vallasta on se, että asema
määrittää, kuka saa käyttää valtaa
ja miten. Mutta pelkkä asema ei
enää riitä siihen, että saa ihmiset
mukaan. Seuraamme vain sitä, joka
johdattaa meidät johonkin parempaan. Paljon riippuu siitä, millaista
kohtelua saamme osaksemme.
Kyse on siitä, mitä ihmisten välisissä kohtaamisissa tapahtuu. Vallankäyttäjäksi koettu viestii pienin
sävyin ja elein tahtonsa ja osoit26 Tietoasiantuntija 2–3 / 2017

taa siten toiselle tämän paikan – ja
toinen vastaa samalla mitalla tai
hyväksyy annetun position. Valtaa voidaan käyttää tavalla, josta
syntyy tunne arvostuksesta ja mukaan ottamisesta. Tai tavalla, joka
latistaa, ohittaa tai osoittaa välinpitämättömyyttä. Valtatilanteet
paljastavat, millaiset ovat suhteet
ihmisten välillä. Huomataanko, arvostetaanko ja saako vaikutusmahdollisuuden.
Jokaisella meistä on työroolimme mukainen valta, vastuu ja
mahdollisuus vaikuttaa. Tehtävän
antama valta (asema ja vastuu) rakentuu asiantuntijuudelle ja kyvylle
huolehtia sovituista asioista (asiantuntijavalta). Kaikilla on myös henkilökohtaista vaikutusvaltaa (karisma), jonka voima riippuu omasta
tavasta toimia. Konflikti- ja ongelmatilanteet voivat antaa lisävaltaa silloin, kun osoittaa pystyvänsä
auttamaan kiperissä tilanteissa tai
ratkaisemaan ongelmat (tilannevalta). Tehtävä, osaaminen ja oma tapa
toimia antavat siis mahdollisuuden vaikuttaa ja onnistua. Onnistuminen motivoi ja tuo merkitystä
työhön. Ei siis ole merkityksetöntä,
miten käytämme meille annettua
valtaa työssämme.
Tieto lisää valtaa
Tapa käyttää valtaa on kokemus- ja
jopa sukupolvisidonnaista. Aiemmat kokemukset valtatilanteista
vaikuttavat siihen mitä odottaa ja

miten toimii. ”Seuraava sukupolvi ei
kiinnitä huomiota valta-asemiin, vaan
suhtautuu ihmisiin ihmisinä välittämättä muodollisesta asemasta. Samalla puretaan turhia pönkityksiä”,
sanoo Vice President Tuomo Haukkovaara IBM Nordicista kirjassa
Hyvä paha valta. Kehitys johtaa siihen, että kulissit vähenevät ja asema ja osaaminen muuttuvat läpinäkyvimmiksi. Jos asiantuntemus
puuttuu, tulee helposti kyseenalaistetuksi.
Tässä näkyy tiedon valta – jos
ei tiedä tai osaa, vaikuttamismahdollisuudet jäävät vähäisemmiksi. Aiemmin vallan koettiin olevan
niillä, jotka päättivät tavoitteista ja
resursseista. Tietoon perustuva valta lähtee sen sijaan näkemyksistä ja
taidosta saada aikaan dialogia.
Dialogin kautta vaikuttaminen
on ilmiöiden esille nostamista ja
nimeämistä, tiedon ja näkemysten
tuottamista sekä ajatteluun haastamista ja muutosten edistämistä.
”Kun näkemykset saa keskusteluun ja
aineisto on riittävän kattava, on maailma jo muuttunut hieman. Kiinnostus
ja kasvanut ymmärrys saa aikaan sen,
että keskustelua on vaikea enää palauttaa alkutilaan. Muutos on jo päässyt alkuun”, tulevaisuudentutkija
Aleksi Neuvonen toteaa. Tarvitaan
konkreettista, yhteistä keskustelua,
joka jää elämään tekstien, niiden
kommentoinnin ja julkisen keskustelun avulla.
Tiedon valta vaatii asiantuntemuksen lisäksi taitoa kiteyttää ja
argumentoida. PAMin puheenjohtaja Ann Selin kuvaa sitä näin: ”Sillä
ei pärjää, että lyö nyrkkiä pöytään ja
sanoo, että jäsenemme vaativat sitä ja
tätä. Sen sijaan on osattava asiansa
ja kyettävä perustelemaan vaatimuksensa tavalla, joka ymmärretään.”
Tiivistäminen on Selinin mukaan
tärkeää: ”Olen oppinut kiteyttämään
perusviestini pariin lauseeseen. Näin

saan herätettyä huomion. Jos alkaisin
laverrella, kukaan ei kuuntelisi minua. Sanon sen jälkeen kolme pointtia,
jotka koskevat kyseistä asiaa. Jos en
siihen pysty, viesti on epäselvä myös
itselleni.”
Rakenna valtaasi viisaasti
Valta on siis osaltaan inhimillistä
vuorovaikutusta, pyrkimyksiä vaikuttaa ja tapa, jolla kohtelemme
toisiamme. Kun yhdistää organisaatiossa olevaa tietoa ja osaamista ja ottaa mukaan, lisää samalla
jokaisen mahdollisuuksia osallistua
ja käyttää omaa vaikutusvaltaansa.
Työn ilo ja kokemus merkityksellisyydestä kasvavat.

Pari ajatusta tiedosta ja vallasta
1. Ole mukana, edistä yhteisesti
tärkeitä asioita
2. Käy dialogia, ota erimielisetkin mukaan
3. Kerro näkemyksesi, kuuntele muita,
rakentakaa tietoa yhdessä
4. Älä pidä itseäsi erehtymättömänä,
äläkä muitakaan
5. Käytä sekä tiedon että vaikuttamisen
valtaa oikeudenmukaisesti ja viisaasti

Miten ottaa muut mukaan ja
samalla huolehtii siitä, että vallankäyttö koetaan oikeudenmukaisena? Huolehdi hyvästä ilmapiiristä.
Keskustele, osallista ja varmista,
että myös erimieliset toimivat yhdessä. Selvitä, mikä on omalle organisaatiollesi ja sen ihmisille merkityksellistä ja ota se huomioon
käytännön teoissa. Nosta esille piilossa olevia mutta tärkeitä näkökulmia ja toimi aktiivisesti niiden

eteen. Sillä valta ei
ole vain puhetta,
vaan näkymistä, tekoja ja työtä. Aleksi
Neuvosen sanoin:
”Uuden vallankäytön ydin on se, että
voi omalla työllään
haastaa muita ajattelemaan ja hakemaan vaihtoehtoja.”
Jotta voi hyödyntää
tehtävänsä ja asemansa mukaista
valtaa, tarvitaan lisäksi huomatuksi tulemista, esimiehelle merkityksellisten asioiden toteuttamista ja
muille avuksi olemista. Näin saa
mahdollisuuden edistää omassa
tehtävässään koko organisaatiolle
tärkeitä asioita ja sitä kautta lisää
vaikutusvaltaansa.
Hyvä ja oikeudenmukainen tapa
käyttää valtaa edellyttää kokemusta, tilannetajua ja toimintaympäristön sekä kulttuurin tuntemista.
Kun on kiinnostunut siitä, mikä
motivoi muita ja miten saa ihmiset
mukaan rakentamaan yhteistyötä,
oppii tunnistamaan vallankäytön
rakenteet ja toimijat ja sen, millainen toiminta ratkaisee onnistumisen.
Valta kiinnostaa
Se, joka käyttää organisaatiossa valtaa, on jatkuvan tarkkailun kohteena. Valta-asema nostaa suurennuslasin alle sen, mitä sanoo tai jättää
sanomatta, keihin ottaa yhteyttä
ja kuka jää huomiota vaille. Olemme kiinnostuneita siitä, kuka saa
vaikuttaa ja miten antamaamme
valtaa käytetään. Jos valtaa käyttää jatkuvasti yksin, ohitse muiden,
menettää samalla arvostuksen ja
mahdollisuuden tehdä yhteistyötä. Yksipuolinen käskyvallan käyttö
herättää yleensä myös vastarintaa.

Organisaation muutostilanteet
ovat aina uuden vallanjaon paikka, eikä vähiten siksi, että valta ei
ole pysyvää vaan se on aina otettava joka tilanteessa uudelleen.
Mitä matalampi organisaatio sen
helpompaa luontevasti kohdata ja
jutella – ja sitä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa. Toisaalta matalakaan organisaatio ei poista sitä,
että käytämme valtaa aina myös
suhteessa vertaisiin. Valta annetaan
sille, joka pystyy tunnistamaan tarpeet, kokoamaan joukot, antamaan
jokaiselle tilaa vaikuttaa ja toteuttaa yhteiset tavoitteet. Käyttämällä
valtaa sitä saa lisää, käyttämättömyys saa vallan hiipumaan.

Artikkeli perustuu YTT, tietokirjailija Sari Kuuselan väitöskirjaan Valta
ja vuorovaikutus johtamisessa (Tampereen yliopisto 2010) ja Marjatta
Jaben ja Sari Kuuselan kirjaan Hyvä
paha valta (Talentum 2013). Lainaukset ovat kirjasta Hyvä paha valta.
Lisää työelämästä voit lukea Sarin
blogista www.organisaatioelamaa.fi
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Työ 2.0 ja uuden ajan virkamies 2.0

”Tie tavoitteeseen käy konkreettisen ja kouriintuntuvat yhdessä tekemisen kautta. Avoimuus, uteliaisuus, rohkeus, kokeileminen ja uskallus
virheiden tekemiseen ovat avaimia uuteen. Yhteisten käsien varaan voi
heittäytyä ja luottaa, että kädet kantavat, jakavat osaamista, auttavat
sekä antavat turvallista ja myötätuntoista tukea.!

satavuotiaassa Suomessa
Satavuotiaassa Suomessa
on kasvamassa virkamies
2.0. Hän on vahva verkottuja sekä innostunut kehittäjä ja kokeilija. Uusissa
ja yllättävissä tilanteissa
virkamiesetiikka korostuu
entisestään.
Teksti: Virpi Einola-Pekkinen

Vire kohti uudenlaista työtä
ja uutta virkamiesidentiteettiä on nyt hyvässä
nosteessa.

Virkamiesten perushyveinä on
perinteisesti pidetty mm. vakautta, luotettavuutta, oikeudenmukaisuutta ja ennustavuutta. Nämä
ovat edelleen tärkeitä. Kun maailma muuttuu, me virkamiehet tarvitsemme kuitenkin myös ihan
uudenlaisia valmiuksia. Uusissa ja
yllättävissä tilanteissa virkamiesetiikka korostuu entisestään. Asiakkaalle tuottamamme lisäarvon
pitää olla kaiken toiminnan lähtökohtana. Muuttuvassa ja digitalisoituvassa maailmassa meidän pitää
huolehtia osaltamme myös kansalaisten osaamisesta eli tehdä palvelut mahdollisimman helppokäyttöisiksi ja tarjota niitä monen eri
kanavan kautta.
On yhä tärkeämpää, että me
julkisen vallan käyttäjät ymmärrämme myös uuden maailman logiikkaa. Kun virkamiesten määrä
vähenee, on yhä oleellisempaa, millä osaamisella, asenteella ja kyvyllä
toimitaan. Meidän pitää myös ymmärtää ja ennakoida sitä, mitä ympärillämme olevassa maailmassa on
tapahtumassa. Vain siten voimme
olla mahdollistajia ja turhien, vanhaa maailmaa edustavien esteiden
poistajia!
Myös virkatyö on yhä
enemmän ongelmien
ratkaisemista yhdessä
Kaikki työ elää suurta murrosvaihetta. Bengt Holmström totesi hiljattain, että julkinen sektori saa
hoitaakseen yhteiskunnan kaikkein vaikeimmat asiat. Kimuranttien ongelmien ratkaisu ei onnistu
poteroista käsin. Asiakkaitten tarpeet eivät millään tavalla kunnioita
piirtämiämme hallinnollisia rajoja.
Digitalisaatiossa onnistumisen ehdoton edellytys on, että toiminnot
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ja palveluketjut eivät katkea eri hallintokuntien välillä. Yhä tärkeämpi
työkalu tietotyössä on kyky ajatella
ja erityisesti yhdessä muiden kanssa. Virkamies 2.0 onkin vahva verkottuja eikä osaoptimoi, vaan näkee
kokonaisuuden ja siihen vaikuttavien asioiden väliset yhteydet.

”Asiakkaina ovat ihmiset ja etenekin tulevaisuuden ”asiakkaat” eli
lapset ja nuoret, joille yhteiskuntaa teemme pitkäjänteisesti ja kestävästi. Tavoitteena on, että pyrimme tekemään mm. hyvää lainsäädäntöä, purkamaan esteitä ja jolloin asiakas antaa ruusuja”

Onnistunut lopputulos tulee
yhdessä oivaltamisesta
Jotta asiat etenevät häiriöttä, tulee niin virastojen kuin meidän virkamiesten toimia entistä enemmän yhteen. Tarvitsemme meidät
yhteen kytkeviä tavoitteita, joiden
saavuttaminen ei ole mahdollista ilman, että teemme yhteistyötä.
Ratkaisevaa ei ole se, mihin hallinnolliseen rakenteeseen kuuluu. On
ymmärrettävä iso kuva ja se, millaisia vaikutuksia omalla tekemisellä
on kokonaisuuteen. Virkamies 2.0
ottaa vastuuta asioista, jotka ulottuvat myös oman toimikentän ja
toimenkuvan ulkopuolelle.
Sitä saadaan
mitä mitataan
Monessa yhteydessä on todettu,
että vaikka elämme jo täysillä verkottunutta ja digitaalista aikakautta, ovat työnteon tapamme vielä
pitkälti yksin tekemisen ajan moodissa. Kun työnteon tapamme
muuttuvat, myös onnistumista kuvaavien mittareiden pitää uudistua.
Työ 2.0 on ottanut haasteen vastaan ja lähtenyt rakentamaan valtionhallintoon uudenlaista mittaamisen kulttuuria.
Työ 2.0 –ideologian mukaisessa mittaamiskulttuurissa mittaristo
suuntaa jokapäiväistä työn tekemistä ketterästi, visuaalisesti ja dynaamisesti. Hitaiden, kerran tai pari

”Muutoksentekijöitä löytyy virkamiehissä lähempää kuin arvelemme :-). Rohkeita toisintekijöitä, jotka uskaltavat ja osaavat toimia
yhdessä yllättävissäkin ympäristöissä. Uskaltavat avata itseään ja
altistua toisilleen, ovat omia upeita kokonaisia persoonia, luottavat
toisiinsa ja iloitsevat yhdessä”

vuodessa tehtävien, usein keskiarvotarkasteluun päätyvien mittareiden rinnalle tarvitsemme nopeita,
lähellä arkipäivän tekemistä ja rutiineja olevaa tietoa ja siihen reagointia. Työ 2.0 -mittaamiskulttuuri vastuuttaa ja valtuuttaa jokaisen
toimijan oman työnsä kehittämiseen, organisaation uudistamiseen
ja epäkohtien korjaamiseen tässä
ja nyt.
Myös virkamiehet
haluavat toimia fiksusti
Valtionhallinnon yleinen vire kohti
uudenlaista työtä ja uutta virkamiesidentiteettiä on nyt hyvässä
nosteessa. Jatkuvasti on enemmän
niitä, jotka haluavat toimia uudella
tavalla ja nähdä itsensä uuden mahdollistajan roolissa. Moni on sisäistänyt sen, että ympäristö muuttuu
koko ajan ja meidän on uudistuttava sen mukana.
Hallinnon maailmassa fiksummin tekemisen kannusteet meille
virkamiehille ovat pääosin aineetto-

mia ja ehkä siksi usein huomaamattomia: Työ muuttuu mielekkäämmäksi ja merkityksellisemmäksi,
kun uudenlainen tapa tehdä työtä
tuottaa tuloksia. Asiat etenevät ja
asiakkaat antavat parempaa palautetta. Mikä voisi motivoida enemmän?
Myös kokeilemalla
kehittäminen on
jalkautunut hallintoon
Uuteen tapaan tehdä työtä kuuluvat myös vahvasti erilaiset kokeilut. Jokainen voi omassa työssään
miettiä, miten voisin tehdä jonkin
asian eri tavalla; voisinko lähteä
katsomaan asiaa eri tulokulmasta
kuin aiemmin, tai lähteä ratkomaan
sitä uusien kumppanien kanssa ja
katsoa, mihin uuteen se kenties
johtaa. Pienilläkin, jopa ajatuksen
tasolla olevilla kokeiluilla, voi olla
lopputulokseen suuria vaikutuksia.
Emmehän voi tietää, ennen kuin
kokeilemme!

Virkamiehen uutta
muotoa haetaan myös
Design for Government
-kurssilta
Osallistumme tänä vuonna yhdessä (VM, TEM, VNK ja LVM) nyt
jo neljättä kertaa käynnistyneelle
Aaltoyliopiston Design for Government -kurssille. Ideana on, että eri
puolilta maailmaa tulevat opiskelijat työstävät tiimeissä erilaisia, pääosin ministeriöiden heille
osoittamia haasteita. Tiimeissä on
muotoilijoita, yhteiskuntatieteilijöitä, käyttäytymistieteilijöitä jne.
Meidän heille heittämämme haaste on Virkamies 2.0 / Civil Servant
2.0. Kurssin ”loppu-show” pidetään
23.5., jolloin kuulemme, minkälaisiin johtopäätöksiin tiimit ovat
päätyneet. Tuskin maltamme
odottaa!

Kirjoittaja on valtiovarainministeriön kehittämispäällikkö ja
kuuluu Tietoasiantuntija-lehden toimituskuntaan.
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MyData työhyvinvointia
edistämään

T E E MA

Teksti: Salla Thure

MyDatassa valtava liiketoimintapotentiaali
– omat tiedot hallintaan
Henkilötiedon hallinnan ympärillä pyörii miljardien
eurojen bisnes pelkästään Euroopassa. Ihmisillä
itsellään tulee olla hallinta omiin tietoihin, pitää
vaatia laadukasta henkilötiedon käsittelyä.
Internetin kehittäjä Tim Berners-Lee ilmaisi huolensa World
Wide Webin 25 -vuotispäivänä julkaisemassaan avoimessa kirjeessä siitä, että nykypäivän internet
ei isoilta osin enää vastaa hänen
alkuperäisiä visioitaan kaikille avoimesta tiedon jakamisen ja ajatusten
vaihtamisen foorumista. BernersLee on huolissaan disinformaation
leviämisen helppoudesta ja poliittisen propagandan läpinäkymättömyydestä. Erityisesti Berners-Lee
kaipaa muutosta henkilötiedon hallintaan – tällä hetkellä hallinta on
menetetty yrityksille, ja se pitäisi
saada takaisin ihmisille.
Suora hallinta omiin tietoihin rakentaa luottamusta
“Menetämme ne hyödyt jotka saisimme, jos meillä olisi suora hallinta omiin tietoihimme ja siihen,
miten ja kenelle niitä jaamme.”
Berners-Leen mainitsemat hyödyt
liittyvät siihen, mitä voisimme saavuttaa, jos voisimme itse vaikuttaa
siihen mitä ja miksi meistä tiedetään. Voisimme myös korjata puutteellisia tai virheellisiä tietoja.
Etujen menettäminen voidaan
yksinkertaisimmillaan havainnollistaa kuluttamisen ja sosiaalisen
median kautta. Kuvitellaanpa tilanne, jossa asiakas etsii itselleen uusia
kenkiä verkkokaupoista. Mieleiset
löytyvät, luottokorttitiedot jaetaan
ja sitten vain odotellaan paketin
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saapumista. Kun hän tämän jälkeen
menee Facebookiin, alkaa kyseisen
verkkokaupan mainokset näkyä Facebookin mainosbannereissa.
Tällaiset mainokset ahdistavat
osaa, toisia huvittavat ja kolmansia
ärsyttävät. Kukaan ei kuitenkaan
voi hallita sitä, mitä Facebookin
mainosbannerissa näkyy. Pahimmillaan asiakas ahdistuessaan mainosten liiallisesta tarkkuudesta, tai
ärsyyntyessään sen epätarkkuudesta, menettää luottamuksen yritykseen.
Datan keruu mainostarkoituksiin ja vaikutukset kuluttamiseen
ovat vain osa
laajempaa kokonaisuutta.
Kriitikoiden
mukaan henkilötietojen
ryöstökeräys vaikuttaa
negatiivisesti
muun muassa
sananvapauteen ja yleiseen turvallisuuteen. Liiallinen tarkkailu on
helppo nähdä uhkana sekä enemmän että vähemmän demokraattisissa maissa.
Kohti eettistä
henkilötiedon hallintaa
Sir Bernes-Lee on huomannut tämän, mutta niin ovat myös monet muutkin. Euroopassa pyritään rakentamaan koko Euroopan

laajuinen yhtenäinen digitaalinen
markkina-alue lainsäädäntöä yhtenäistämällä. Keväällä 2018 tulee
voimaan koko EU-alueen kattava
tietosuoja-asetus, jota kutsutaan lyhenteellä GRPR (General Data Protection Regulation). Tämän kaltaiset kansalaisia suojaamaan laaditut
säännökset ovat herätelleet ihmisiä
nyt, mutta alan pioneerit ovat kehittäneet eettistä tiedonhallintaa jo
pidempään. Esimerkiksi Suomessa puhutaan MyDatasta, ihmiskeskeisestä henkilötiedon hallinnasta,
ja siitä kuinka voimaannuttamalla
kansalaisia, yksilöitä ja kuluttajia
saavutettaisiin isoja etuja. Toisaalta taas esimerkiksi jotkut startupit
ovat törmänneet siihen, että liiallinen tiedonkeruu saattaa aiheuttaa ongelmia valtiollisen hallinnon
kanssa, kun yritysten on hankala
antaa käyttäjätietoja viranomaisille
ja yhtaikaa pitää uskottavuutensa.
Henkilötietoja ei
kuitenkaan useimmiten voi vain päättää jättää keräämättä seuraamusten
pelossa. Tieto tekee
ihmisistä ja koneista älykkäämpiä, ja
vaikka tekoälyn mahdollisuuksia
pidetään joskus liioiteltuna, on ymmärrettävä, että joka tapauksessa tekoäly on varsin datasyöppö.
Voidakseen tarjota ihmisille älyä
silloin, kun valtavat tietomassat eivät aukene ihmisvoimin, tekoäly
tarvitsee tarkkaa tietoa ja paljon.
Maailmanparannuksen ohella henkilötiedon hallinnan ympärillä on
arvioiden mukaan myös miljardien
eurojen bisnes jo pelkästään Euroopassa.

Eettisen henkilötiedon käsittelyn
hyödyistä voisi kirjoittaa useammankin kokonaisen lehden, mutta
tämän lehden lukijoita kiinnostanee seuraava jako. Hyödyt voi jakaa
karkeasti kahteen osaan: ensinnäkin asiakkaista, kuluttajista ja käyttäjistä kumpuavat hyödyt, toiseksi
työntekijöistä kumpuavat hyödyt.
Kuin kuluttajat ja palvelujen
käyttäjät tietävät miten, missä ja
miksi heidän tietojaan kerätään ja
käsitellään, lisää se tutkimusten
mukaan heidän luottamustaan yritykseen. Luottamusta, jonka voimaa ei tule aliarvioida. Toisaalta
yritys hyötyy hyvin konkreettisesti,
kun ihmisillä on oikeus hallita tietojaan: tieto on todennäköisemmin
oikeaa ja vaikkapa osoitetiedot ovat
varmemmin päivitetty, kun ihminen voi ne itse korjata.

Henkilötiedon helppo hallinta
kuitenkin edellyttää, ettei ihmisten
tarvitse muuttaa tietojaan jokaiselle yritykselle yksitellen. Avoimien
rajapintojen ansiosta meillä voisi
olla “MyData-operaattoreita”, palveluja, joissa voisimme hallita tietojamme, luvittaa niiden siirtymistä
yritysten välillä, korjata vanhentuneita ja vääriä tietoja, sallia tai
kieltää datan käyttäminen – toisin
sanoen hallita itse meistä kertyvää
dataa.
Toinen hyötynäkymä ovat yrityksen omat työntekijät. Työntekijöiden hyvinvointi kiinnostaa
yritysjohtoa enenevässä määrin,
esimerkiksi Vineet Nayar ja hänen
kirjansa, “Employees first, customers second”, edustaa uudenlaista
johtamista. Hyvinvoiva työntekijä
on eittämättä yrityksen etu. Unen,
ravinnon ja liikunnan mittaaminen erilaisin laitteiden ja sovellusten avulla on yleistymässä, mutta
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Henkilötietojen ryöstökeräys
vaikuttaa negatiivisesti
sananvapauteen ja yleiseen
turvallisuuteen.

tiedon käyttäminen työntekijöiden
hyvinvoinnin edistämiseen on vielä
hyvin alkumetreillä.
Joukossa on voimaa
Miten henkilötietoa sitten saadaan
liikkumaan turvallisesti ja ihmisen
omalla luvalla? Vallitsevaa organisaatiokeskeistä ajattelutapaa pitää
kehittää ihmiskeskeisemmäksi.
Muutos ohjaa nykyisin paljolti mainontaan tukeutuvien Internetin liiketoimintamallien uudelleenjärjestäytymiseen.
Hallitusten tekemät säännökset,
erilaiset muutosta edistävät ryhmittymät, kuten suomalainen MyData
-allianssi ja yleinen tietoisuuden leviäminen ovat tämän päivän konkreettisia keinoja. Eurooppalaisina
emme voi muuta kuin pitää huolta
omien sääntöjemme oikeudenmu”Sitä saa, mitä vaatii, ja me vaadimme laadukkaampaa
henkilötiedon käsittelyä”, Salla Thure sanoo.
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TE E M A
Tuula Haavisto:

kaisuudesta, sillä näemme jo nyt
Yhdysvalloissa ongelmallista yksityisyydensuojan rikkomista, kun
ihmisten selaushistoriat ovat pian
vapaata kauppatavaraa.
Kaikkien lupaavien säännösten,
uusien palvelujen ja tutkimuksen lisäksi suurin valta on ihmisillä. Vanhan sananlaskun mukaan sitä saa
mihin tyytyy, ja mikäli suostumme
siihen, että meidän henkilökohtaisimmatkin tietomme ovat eniten
tarjoavalle, niin joudumme tyytymään siihen. Voitaisiinkiin vaihtaa
sananlasku muotoon “sitä saa mitä
vaatii, ja me vaadimme laadukkaampaa henkilötiedon käsittelyä”.
Lue lisää:
mydata2017.org

Artikkelin kirjoittaja on yksi MyData
2017 -konferenssin järjestäjistä. Artikkelin kirjoittamisessa auttoivat myös
MyData Working Groupin aktiivit.

Tekijänoikeuskoulutus
Keskiviikkona 7.6.
klo 9.00-12.00
Tietojohtaminen ry:n tilat,
Hallituskatu 2 B

Kouluttajana toimii
Marja-Leena Mansala
Ilmoittaudu:
info@tietoasiantuntijat.fi
Katso tarkemmat tiedot:
www.tietojohtaminen.com

32 Tietoasiantuntija 2–3 / 2017

Suomessa aika on kypsä
kansalaisten äänen
kuulemiselle
Helsingin kulttuurijohtaja Tuula Haavisto vastasi
Tietoasiantuntija-lehden kysymyksiin kulttuurista,
tiedosta ja osallistamisesta.
Teidät valittiin Helsingin kulttuuripalvelujen kulttuurijohtajaksi, miltä nyt tuntuu?
– Aika hienolta mutta myös haikealta – olen taas uuden alussa kuten olen ollut jo kaksi
kertaa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tähän asti olen toiminut ensi sijassa kirjastoalalla, mutta nyt laajenee myös toimiala. Toisaalta: olin Tampereella 2007–2012 mukana
vastaavanlaisessa kulttuurin ja vapaa-ajan johtoryhmässä kuin nyt rakennetaan Helsinkiin.
Olen jo ehtinyt huomata, että siitä kokemuksesta on valtavasti hyötyä kulttuuripalvelukokonaisuuden vetämisessä. Vaikkapa museon ja orkesterin asiat tuntuvat hyvin tutuilta.
Toimitte aiemmin Helsingin kirjastotoimen johtajana. IFLAn strategiassa (2016–
2021) mainitaan mm. kansalaisten esteetön pääsy tietoon ja kulttuurinen pääoma.
Miten aiemmassa tehtävässänne kirjastotoimen johtajana edistitte tätä asiaa ja
miten uudessa tehtävässä voisi näitä asioita viedä eteenpäin?
– Fyysinen esteettömyys on Suomessa lainsäädäntöön perustuen jo varsin hyvällä tolalla,
mikä koskee myös kirjastoja. Sisällöllinen saavutettavuus on vaikeampi pala, mutta sitäkin kirjastoissa on työstetty. Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus julkaistiin viime
vuonna. Helmet-kirjastoilla on Helsingin johdolla käynnissä kolmivaiheinen hanke otsikolla ’Kirjasto viestii saavutettavasti’. Sen tulokset ovat valtakunnallisesti hyödynnettäviä.
Yleisille kirjastoille laaditun yhteisen tunnuksen yksi motivaatio oli saavutettavuuden parantaminen; yleistyessään tämä auttaa esim. paikkakunnalta toiselle siirtyviä turvapaikanhakijoita tunnistamaan saman palvelun. Kokonaisuutena asia on kirjastoissa tällä hetkellä
aktiivisesti työn alla.
Miten kulttuurilla voidaan edistää kansalaisten osallisuutta ja demokratian
toteutumista?
– Jaa-a, tuota en pidä varsinaisesti kulttuurisena kysymyksenä. Se on enemmänkin vallankäytön uudelleenmuokkaamista. Ehkä kulttuurinen kulma löytyy siitä, että ainakin Suomessa ja monessa muussakin maassa tilanne on kypsä kansalaisten äänen motivoituneelle
kuulemiselle. Olen itsekin monta kertaa huomannut, että siitä on selvää hyötyä suunnitelmien laadun parantamisessa. Tämä voi liittyä mm. yleisen koulutustason ja sitä kautta
yhteiskunnallisen ymmärryksen paranemiseen – sekä osallistuvat kansalaiset että virkamiehet löytävät toisensa helpommin.
Miten Suomi 100 vuotta -teema näkyy Helsingin kulttuuripalveluissa?
– Meillä on sekä yhteisiä että kullakin palvelulla omia Suomi 100 -hankkeita. Yhdessä
olemme mm. järjestämässä kesäkuulle, elokuulle ja lokakuulle ’Syödään yhdessä’ -tapahtumia, avoimia piknikkejä kulttuuritaloissa, kirjastoissa, museoissa ja niiden pihoilla. Kirjastolla on muiden kirja-alan toimijoiden ja YLEn kanssa myös 101 kirjaa / Kirjojen Suomi
-sarja, joka jatkuu koko vuoden ajan. Orkesterin teosvalinnoissa näkyy suomalainen musiikki. Yksi herkullisimpia kohteita on HAMin eli Helsingin taidemuseon näyttely Modernia elämää, jossa esitellään nousevaa Suomea taiteen lisäksi arkkitehtuurin, muodin ja
muiden luovien alojen saavutusten kautta.

ko lu m n i
Tu-le vas-taus, tääl-lä huu-taa a-sia-kas!
Suomessa on taas kehitelty pitkään ja hartaasti uutta digitaalista palvelua, jonka avulla asiakas saa yhdestä luukusta vastauksen huutoonsa. Kaikkien kaverin, Apin, olisi pitänyt olla tiedossa jo vuosien ajan. Api on kasvanut pienestä toimijasta isoksi kaveriksi,
joka tietää, että kun kutsu kuuluu, silloin mennään, eikä jäädä enää hiekkalaatikolle tekemään yhtä kakkua lisää.
Apilla on vain nyt se ongelma, että se saattaa kyllä kuulla kutsun, mutta sitä ei päästetäkään ovesta sisään toisten apien kanssa. Se ei tunnu kivalta. Siellä yksinäinen api seisoo pihalla ja katsoo, kun muut apit kirmaavat ovesta sisään ja kerroksiin. Surullinen api
jää ovelle painelemaan nappeja ja toivoo, että joku kerroksista kuulisi rimputuksen.
Mikä on tehnyt apista niin yksinäisen? Ettei vain olisi niin, että jonkin kerroksen väki ei
tykkää juuri tietystä apista, ja sitä syrjitään, mutta ei ole kehdattu kertoa sille totuutta suoraan. Että sun pitäisi nyt muuttua, tai me ei leikitä sun kanssa. Api on kasvatettu
alusta alkaen kivaksi kaveriksi. Api tahtoo vain ja ainoastaan auttaa. Miksi tämä syrjintä?
Apin vanhemmat ovat tietysti olleet hyvässä uskossa oman apinsa suhteen, että se on
hyvä ja kelpaa, mutta kun api lähti suurempaan joukkoon mukaan, ilmeni, että kasvatuksessa on mittavia aukkoja. Kukaan ei ollut kertonut heille, että kasvatusagenda on muuttunut.
Apin kasvattajat ovat toki lukeneet ohjeita: ”Suomi.fi-palvelutietovaranto tarjoaa kaksi
avointa rajapintaa (Open Api): IN ja OUT rajapinnat. Avoimen rajapinnan ajantasaiset kuvaukset ovat saatavilla Swaggerissa. Avoimen rajapinnan hyödyntäjiksi on tähän mennessä tunnistettu kolme GET-metodien käyttäjää (Palvelunäkymät, Asiointivaltuudet ja
Julkaisujärjestelmät). Out-rajapinnan poimintaehdot ovat näkyvillä Swaggerissa ja poimintaehdot tulevat täydentymään rajapinnan hyödyntäjien tarpeiden myötä uusissa versioissa. IN-rajapinnan käyttöönotto vaatii open API-rajapinnan käyttäjätunnuksen, jonka
voi tilata API tunnus lomakkeella. Avoimen IN-rajapinnan kautta voi tuottaa ja ylläpitää
niiden organisaatioiden, palvelujen ja asiointikanavien perustietoja, joihin API-käyttäjätunnukselle on myönnetty oikeudet.”
Pomo kävi kunnan PTV-koulutuksessa. Ilmeni, että asia ei suinkaan ole niin yksinkertainen kuin oli annettu ymmärtää. Joku APIna ei kelvannutkaan toisen APInan kaveriksi. Oli
suunniteltu, että tietoja kerätään ja kootaan yhteen paikkaan, mutta se ei nyt kerta kaikkiaan käy, koska API. Tai se APIn ovikello on rikki. Asiakas voi kyllä kutsua ja huutaa, ja
saa ehkä vastauksenkin, mutta palveluntuottajan on edelleen ylläpidettävä kahta eri rekisteriä, koska API ei kelpaa yhdelle isolle toimijalle.
Mieleen tuli heti hiekkalaatikkoleikit kerrostalon pihalla. Tule vastaus, täällä huutaa asiakas! Innokkaat apit ovat valmiina töihin, mutta yhdellä – ja uskon, että ei varmasti monella toisellakaan – ei ole mitään asiaa kerroksiin.
Tässä ollaan ihan pinnalla, rajapinnalla!
Sari Järn
kirjastonhoitaja
Toenperä, Joroinen
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Alan ihmisiä – URAP LKU

Geenitekniikkaa ja
molekyylibiologiaa

Urapolku-palstalla alan ihmiset kertovat oman ammatillisen
tarinansa eli miten minusta tuli minä?

Biokemisti, patentti-informaation asiantuntija
ja matkaopas
Olen aina ollut kiinnostunut vieraista kielistä ja kulttuureista ja onneksi opettajamme pienessä kainuulaisessa
peruskoulussakin olivat kannustavia. Toden teolla lähdin
maailmalle lukion 1. vuoden jälkeen, kun pakkasin laukkuni
ja lähdin serkkuni kanssa Tukholmaan hakemaan kesätöitä.
Onneksi kesätyö siivoojana löytyi mielenkiintoisessa Naturhistoriska Riksmuseetissa, jossa sain oppia ruotsia, tienata
rahaa ja tutustua samalla museon upeisiin luonnonhistoriallisiin kokoelmiin.
Tuoreena ylioppilaana haaveilin arkkitehdin urasta, joten tulin töihin Helsinkiin ja pyrin mm. Teknilliseen korkeakouluun opiskelemaan. En päässyt vielä syksyllä 1983
opiskelemaan minnekään, niinpä päätin jäädä töihin koko
talveksi ja sain vahtimestarin paikan muotoilullisesti arvokkaassa Finlandia-talossa. Armeijavuoden jälkeen pääsin Kainuun Opistolle opettelemaan kurssisihteerin tehtäviä ja verkostoitumaan kansainvälisiin ympyröihin kesinä
1985–86.

Syksyllä 1988 palasin takaisin opintojen pariin hyvin motivoituneena. Minua kiinnosti uusi nopeasti kehittyvä
geenitekniikka ja molekyylibiologia,
mutta niiden opiskelu ei ollut mahdollista Joensuussa. Niinpä siirryin
Turkuun, jossa aloitin opinnot Turun
yliopiston biokemian laitoksella. Kansainvälinen tutkimustyö kiehtoi kovasti, ja pääsin mukaan kansainväliseen
projektiin, jossa tutkin ECHO-virusten
molekyylibiologiaa. Kahden vuoden
ahkeroinnin jälkeen valmistuin biokemistiksi syksyllä 1992.
Kahdeksankymmentäluvun loppupuolella sain ensikosketuksen tietokantojen kiehtovaan maailmaan ja
opin tekemään tiedonhakuja ensin
CD-ROM-levyiltä. Ensimmäiset onlinetiedonhakuni olivat pelottavia ja kalliita sekvenssihakuja, joissa mukana täytyi olla aina joku toinen, joka
varmisti sekuntikellolla, ettei kallista
yhteysaikaa kulu liikaa. Onneksi sain
myös opetella tiedonhakuja bibliografia-tietokannoista ja 90-luvun puolella
sain tehdä jopa kemiallisia rakennehakuja.

Hullu välivuosi Moskovassa
Patentti-informaation pariin
Akateemiset opinnot aloitin Joensuun yliopistossa syksyllä 1985, jossa opiskelin aluksi kemiaa ja biologiaa. Lukujärjestykseni täyttyi nopeasti myös monilla ei-pakollisilla aineilla, kuten kulttuuriantropologian ja venäjän kielen
opinnoilla. Kahden vuoden ahkeroinnin jälkeen ja venäjän
opettajan kannustamana halusin taas maailmalle ja nyt
oppimaan venäjää Moskovassa. Suuntasin toukokuussa
vuodeksi Neuvostoliittoon. Monen mielestä se oli hullua –
välivuotta mielenkiintoisella YIT-yhtymän Metropol-hotellin
rakennustyömaalla en ole katunut (!)
Työ Moskovan rakennustyömaalla oli fyysisesti raskasta, mutta vastapainoksi sain oppia itänaapurin rikasta kulttuuria, kieltä ja sain vielä rahaa mukavasti säästöön. Lisäksi välivuosi duunarina antoi motivaatiota jatkaa opintoja
koti-Suomessa. ”Hullu välivuosi” laajensi siis mahdollisuuksiani monella tavalla ja kielitaitokin karttui viidennellä kielellä. Pystyin hyödyntämään Moskovan kokemuksia hetimiten ja pääsin töihin Finnsov Toursille opastamaan ulkolaisia
turistiryhmiä Suomesta Neuvostoliittoon. Tästä oppaan
kesätyöstä tulikin minulle ansionlähde moneksi vuodeksi
eteenpäin ja matkatoimiston palveluksessa sain mahdollisuuden laajentaa verkostoani kaikkialle maailmaan.

Veli-Pekka Hyttinen viihtyy kansainvälisissä kuvioissa.
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Biokemistiksi valmistuttuani hyvät
ajat olivat juuri vaihtuneet lamaan,
eikä Suomessa ollut helppoa saada jatko-opiskelupaikkaa tai löytää
työtä. Nyt oli suunnattava töiden perässä Helsinkiin, ja aloitin tutkijainsinöörinä Patentti- ja rekisterihallituksessa, PRH:ssa bio- ja geeniteknisten
patenttihakemusten parissa. Patentit
ja patentti-informaatio ovatkin tämän
jälkeen olleet aina osa minua ja toimenkuvaani.
Suoritin yrittäjätutkinnon Markkinointi-instituutissa vuonna 1996
kääntäessäni patenttitekstejä. Palasin
myös opastehtäviin vetäen englannin-, ruotsin- ja saksankielisiä ryhmiä
Suomessa ja nyt uuden aikakauden
Venäjällä.
Olin mukana mielenkiintoisessa
laatuprojektissa kehittämässä Neste Oy:n patenttitietopalvelua vuoden
ajan. 1997 palasin takaisin PRH:lle,
nyt uuteen Innotaloon kehittämään

patenttitietopalvelua kirjallisuuspalveluinsinööriksi ja edustamaan Suomea
kansainvälisessä patenttiverkoston
luomisessa. Pääsin myös ensi kertaa mukaan Tietopalveluseuran (nyk.
Tietojohtaminen ry.) antoisaan toimintaan. Infokurssin ja informaatikon
tutkinnon suoritin 1998 ja sen jatkoosan vuonna 2000. Olen ollut mukana Tietoasiantuntijat ry:n hallituksessa useamman vuoden ja osallistunut
yhdistyksen lukuisiin tilaisuuksiin niin
kuulijan kuin järjestäjänkin roolissa.
Kansainväliset tehtävät
vetävät
Kymmenen vuotta, ensin informaatikkona ja myöhemmin tietopalvelupäällikkönä, aika PRH:ssa antoi minulle
oivan tilaisuuden osallistua kansainvälisiin projekteihin. Erityisen mieleenpainuvaa oli saada olla mukana
rakentamassa Euroopan patenttiviraston, EPO:n espacenet-palvelua
ensimmäisten maiden joukossa. Palvelun suomenkielinen sivusto (http://
fi.espacenet.com) on edelleen osa
suurinta ilmaista patenttitietoverkkoa maailmassa. Finnovation, suomalaisen innovaatiotoiminnan esittely
maailmalla ja Suomen Innovaatioasiamiesverkoston kouluttaminen
ovat olleet ”patentti-informaation ilosanoman levittämistä” parhaimmillaan, jossa olen saanut olla mukana.
Eksoottisimpia kokemuksia on
edelleen viikon mittaisen koulutuksen
järjestäminen afrikkalaisille patentti-informaatikolle Etiopiassa syksyllä
2003. Olin useana vuonna aiemmin
osallistunut Maailman henkisen omaisuuden järjestön, WIPO:n koulutustilaisuuksiin Suomessa, mutta nyt sain
kutsun järjestää koulutusta 40 hengelle paikan päällä Afrikassa. Suurin
haaste oli se, että paikallisilla patentti-informaatikoilla ei ollut edes tietokonetta saati sitten yhteyttä internettiin. Minusta kuitenkin oli tärkeämpää
perehdyttää heitä ymmärtämään,
mitä tarkoittaa tieto, tietämys ja edelleen tiedonhallinta. Yhtä lailla tärkeää patentti-informaatikolle oli kertoa,
miten keksinnöt luokitellaan ja miten
tietoammattilainen voi toimia ja rakentaa omaa verkostoaan.
Olen tällä hetkellä pian yhdeksättä

Oppaan kesätyöstä tuli
ansionlähde moneksi vuodeksi.
”Hullu välivuosi” laajensi mahdollisuuksiani monella tavalla ja
kielitaitokin karttui viidennellä
kielellä.

vuotta Chemical Abstracts Servicella markkinointipäällikkönä ja vastaan
CAS:n tuotteiden markkinoinnista ja
koulutuksesta Keski- ja Itä-Euroopassa, Suomessa ja Venäjällä. CAS
on American Chemical Societyn (ACS)
alainen yksikkö, joka tuottaa ja ylläpitää korkealuokkaisia SciFinder® ja
STN® -työkaluja. Olen saanut luotua
tieteentekijöiden ja IPR-asiantuntijoiden verkoston käyttämällä tietoammattilaisten keinoja. Kansainväliset
tieteelliset foorumit ja konferessit
ovat minulle arkipäivää, joissa voin
päivittää myös omia tietojani ja tietenkin tavata tutkijoita ja jopa nobelisteja sekä päättäjiä, jotka ovat kukin
oman alansa tietojohtajia.

KUKA?
Veli-Pekka Hyttinen
1986 kurssisihteeri, Kainuun Opisto
1988– opas
1992 FM bioemia, Turun yliopisto
1992–1995 tutkijainsinööri, Patentti- ja
rekisterihallitus (PRH)
1996 yrittäjätutkinto, Markkinointi-instituutti
1996–1997 patentti-informaatikko, Neste Oyj
1997–2003 kirjallisuuspalveluinsinööri
1998 informaatikko, Teknillinen korkeakoulu
(TKK)
2000 informaatioarkkitehti, TKK
2004–2008 tietopalvelupäällikkö, PRH
2008– Regional Marketing Manager,
Chemical Abstracts Service (CAS)
Motto:
Matkailu avartaa aina!
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harri laihonen

Tietojohtaminen ry:n hallitus 2017–2019 esittäytyy
Paula Aura
Knowledge Manager, Castrén &
Snellman Oy
OTK, informaatikko
Olen juridisen tiedonhallinnan ammattilainen, toimin aktiivisesti liiketoiminnan, projektinhallinnan ja innovointiprosessin kehittämisessä. Tietojohtaminen ry:n hallituksessa toimimisessa
innostavinta on ajatusten vaihto eri
ammattikuntia ja toimialoja edustavien tietoammattilaisten kanssa.
Vapaa-aikani vietän perheeni ja
monipuolisten liikuntaharrastusten
parissa.

halu parantaa organisaatioissa ymmärtämystä tiedon roolista menestystekijänä ja tietojohtamisesta on
syynä siihen, että olen kohta 10 vuotta toiminut aktiivijäsenenä Tietojohtaminen ry:ssä. Harrastukset: kuntosali
ja ulkoilu, käsityöt, puutarha, matkailu ja kielten opiskelu (muutama viime
vuosi ranskaa).

yhteiskunnallisiin asioihin. Yhdistyksen
toiminnassa olen vielä mukana hallituksen varajäsenen roolissa ”harrastamassa”.

Mottoni: Tietä käyden tien on vanki,
vapaa on vain umpihanki.

Mottoni: Tuumasta toimeen

Reija Helenius, YM
Tilastokeskus, kehittämispäällikkö,
ISLP Director

Mottoni: Nikeä lainaten ”just do it” J

Tero Kulha, KTM
Eeranka OY ja Lentävä Liitutaulu Oy
Asiantuntijayritykseni slogan on ’Tieto on tärkein tuotannontekijä’, mikä
on nykymaailmassa totista totta. Olen
toiminut koko työurani pääasiassa tiedonkäsittelyn ja tiedon hallinnan tehtävissä. Ymmärrän melko hyvin myös
tietotekniikkaa, mutta näkökulmani on
aina ollut ensisijaisesti tiedon sisältö
ja hyödyntäminen. Se on ollut kiinnostavampaa – ja haastavampaa. Tietojohtaminen ry:ssä eniten on sykähdyttänyt tietojohtaminen. Harrastukset
lukeminen, urheilu (ml penkki-) ja
urheiluvedonlyönti.
Mottoni: Muista visioida, jaksa
toteuttaa.

Heli Eloranta, YTM
Helen Oy, analyytikko,
Myynti yksityisasiakkaille -yksikkö
Tietoammattilainen on usein organisaatiossaan uniikissa roolissa ja alan
kollegat löytyvät oman organisaation
ulkopuolelta. Kiva kollegoiden verkosto, vaikuttaminen ja yhteisesti koettu
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Verkostot, yhteistyö sekä tiedon avoimuus ovat edellytys tietoyhteiskunnassa toimimiselle. Näihin kaikkeen
Tietojohtaminen ry. tarjoaa avaimen.
Yhteisöjäsenyys, joka myös Tilastokeskuksella on, mahdollistaa organisaatiossa kaikkien kiinnostuneiden
osallistumisen yhdistyksen toimintaan. Harrastukset sienestys, verkkokalastus ja perinneruuat.

Nykyään nautin ansaituista eläkepäivistä tanssien, mökkeillen ja matkustellen yhdessä mieheni ja kolmen lapsen ja kuuden lapsenlapsen kanssa.

Olli Ilmarinen, KTM
Patentti- ja rekisterihallitus, kehitysasiantuntija
Virkatyössäni minua voisi luonnehtia
tiedon moniottelijaksi. Painin päivittäin mm. sen kysymyksen kanssa, miten viraston tietovarannot hyödyttäisivät suomalaisia yrityksiä laajemmin
ja monipuolisemmin. Tietojohtaminen
ry:n hallituksessa olen nyt toista vuotta, varapuheenjohtajana vuoden 2017
alusta. Harrastuksien suhteen olen
kaikkiruokainen, urheilullisista aktiviteeteista nautin eniten sulkapallosta
ja kuntosalityyppisestä liikunnasta.

Mottoni: Hymy kirkastaa päivän!

Pirjo Kainu, Toiminnanjohtaja
emerita, Tietojohtaminen ry
Tietojohtaminen ry on ollut minulle
tärkeä verkosto, ensin ”harrastuksena”
ja myöhemmin työnantajana. Yhteisiä vuosia on yhdistyksen kanssa ollut
yli 40. Aluksi toimin aktiivijäsenenä
työryhmissä ja hallituksen jäsenenä
myöhemmin hallituksen varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana. Minulla
on ollut kunnia olla myös yhdistyksen edustajana eurooppalaisen alan
järjestön ECIA:n presidenttinä. Suurin
merkitys yhdistyksen toiminnassa
on ollut verkosto, josta olen saanut
runsaasti oppia ja kokemusta omaan
työhöni aikoinaan ja olen päässyt
myös vaikuttamaan omalta osaltani

Mottoni: Miksi tekisit tänään sen,
minkä voit huomennakin jättää
tekemättä.

Harri Laihonen, FT, KTM
Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu
Tietojohtaminen ry tarjoaa tutkijalle
mielenkiintoisen mahdollisuuden katsella tietojohtamisen kenttää hieman
erilaisesta näkökulmasta. Siinä missä
tieteen ideaali tarjoaa monia käsitteellisiä malleja tietoasioiden haltuun
ottamiseksi ja johtamiseksi, on käytäntö usein huomattavasti monitulkintaisempi. Patenttiratkaisut ovat
vähissä ja täydellisen rationaalisuuden sijaan tietojohtajakin joutuu usein
hyväksymään yksilöiden ja yhteisöi-

den vajavaisuuden ja joskus varsin
epärationaalisetkin tiedonkäyttötavat.
Olen tarkastellut tietojohtamista yli
toimialarajojen ja yritän edelleen ymmärtää tietoperustaisen arvonluonnin saloja.

Marjukka Nyberg, FM, PsM
M-Brain, perustaja

tojohtajana useissa yrityksissä sekä
johtaa tieteenfilosofista tohtorifoorumia. Nykyisin toimin johtamisen yliopettajana. Harrastuksina sukellus,
surffaus ja kuntoilu sekä musiikki.
Tieto – sillä kulkee kaikki! On ilo toimia tietokriittisten ihmisten parissa,
jotka haluavat kyseenalaistaa nykyistä pinnallista ja mediavetoista ajattelua.

Paula Aura
marjukka nyberg

tero kulha

Olen Tietojohtaminen ry:n nykyinen
hallituksen puheenjohtaja, tietopalveluratkaisuja tuottavan M-Brainin
perustaja, sekä kahden lapsen isoäiti. Nautin kirjoittamisesta ja seuraan
aktiivisesti aiheita, jotka linkittyvät
digiaikaan sekä tiedon merkitykseen
ja hyödyntämiseen päätöksenteossa.
Pitkäaikainen kiinnostuksen kohteeni
on maineenhallinnan ja tiedonhallinnan yhdistäminen, jonka tavoitteena
on luoda henkistä pääomaa liiketoiminnan kehittämisen tueksi.
Mottoni: Tekemiseen pitää olla
intohimo.

Timo Simell, Kehityspäällikkö,
Tieke ry
Datan käsittely ja muokkaus avaa
huimia mahdollisuuksia, jos vain kykenemme ymmärtämään mihin suuntaan pitää mennä ja miten. Tietojohtaminen on ratkaisevassa osassa
siinä, kuinka Suomi kehittyy. Kiitän
mahdollisuudesta olla mukana toiminnassa. Jos vain aikaa riittää, niin
harrastan kielten opiskelua (ranska)
ja liikun ulkona.

Martin Stenberg, FT, VTM
Ylliopettaja, Haaga-Helia AMK
Olen toiminut koulutus-, kehittämisja tutkimustehtävissä ammatillisissa ja ammattikorkeakouluissa sekä
yliopistoissa. Olen toiminut myös tie-

Mottoni: Joka paljon oppii, hän joutuu kärsimään (Kuningas Salomo,
990–931 eKr.).

Heli eloranta

timo simell

PIRJO VALPAS, YTM
toiminnanjohtaja, Tietojohtaminen ry
Toimin Tietojohtaminen ry:n osa-aikaisena toiminnanjohtajana ja toteutan
hallituksen ideoimia tapahtumia kuten
Tietojohtamisen teemapäivä. Aiemmin
olen toiminut aktiivijäsenenä ja yhdistyksen hallituksessa 2009-2012. Minua kiinnostaa tiedon hyödyntäminen
eri näkökulmista ja yli toimialarajojen
sekä siihen liittyvä koulutus. Harrastuksia mm. tanssi, islanninhevosilla
ratsastus sekä valokuvaus ja kulttuuri
eri muodoissaan. Olen myös kahden
teinin äiti.

reija helenius

martin stenberg

Mottoni: Ota oppia menneestä,
mutta katso eteenpäin.

Aila Vapaaoksa, Independent
intelligence analyst
Independent intelligence analyst eli
tiedon jalostaja analyysiosaaminen
edellä. Haluaisi lisätä ymmärrystä siitä mitä tarkoittaa että tieto on kilpailutekijä ja avain menestykseen.

pirjo kainu

pirjo valpas

olli ilmarinen

aila vapaaoksa

Mottoni: Ei väkisin mutta
väsyttämällä.

Tietojohtaminen ry:n 70-vuotisjuhlaillallinen

Musiikista huolehti Sibeulius-Akatemian
opiskelija, pianisti Tomas Viljasalo.

Kuvat: jari tomminen

Eduskunnan tervehdyksen juhlaan toi
vuoden 2015 Tietojohtaja, kansanedustaja Jyrki Kasvi: Tietojohtamista tarvitaan
enemmän kuin koskaan.

Puheenjohtajien ja kunniapuheenjohtajien
pöydässä Marjukka Nyberg ja Sauli Laitinen.
Myös Tuula Salo piti mainion puheen juhlassa.

Sisaryhdistyksien edustajat Sytykkeen
Lea Pitkänen ja Kirjastoseuran Rauha
Maarno sekä pöytäseurana Heli Eloranta ja Markku Valpas.

Aiemmin vuoden Tietojohtajaksi valittu
Ari Uusikartano ja Reija Helenius.

Tilaisuuden juonsi suvereeniin tyyliinsä
CAS:in Veli-Pekka Hyttinen:
Malja ketterälle 70-vuotiaalle!

Ritarisalin vaakunoiden määrä on
helppo muistaa, 358 on Suomen
suuntanumero!
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Pöydän antimista nauttimassa Timo Simell,
Sanna Pekkonen, Olli Ilmarinen ja Anne
Forselius. Taustalla Jari Karjalainen.
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Ensimmäinen laatuelokuvien
streaming-palvelu kirjastoille!

Ota yhteyttä, kerromme lisää:
Kauko Raitamaa | kauko.raitamaa@btj.fi | 0400 623 450
Jukka Tammilehto | jukka.tammilehto@btj.fi | 040 545 0566
Väinö Tannerin tie 3 | 01510 Vantaa | www.btj.fi
puh. (09) 584 0440 | btj@btj.fi

Rikastamme
mediaa,
rikastamme
elämää

