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Hanki näkyvyyttä Tietojohtaminen ry:n kautta
Tietojohtaminen ry tarjoaa organisaatiollesi näkyvyyttä monin eri tavoin.

Mainosta Tietoasiantuntija-lehdessä
Julkaisemme Tietoasiantuntija-lehteä tietojohtamisen ja tietotyön ammattilaisille.
Tarjoamme mainostilaa alkaen 200 eurosta. Lehden mediakortti löytyy osoitteessa:
www.tietojohtaminen.com/lehti

Näy jäsenkirjeessä
Voit ostaa näkyvyyttä myös jäsenkirjeestämme, jota lähetämme jäsenillemme sähköpostitse kuukausittain. Yhden sivun jäsenkirjemainoksesta veloitamme 700 euroa.
Ota yhteyttä niin neuvotellaan sinulle sopiva vaihtoehto.

Sponsoroi tai hanki ständipaikka
Haluatko tuoda esiin tietoammattilaisille sopivan tuotteesi tai palvelusi? Tarjoamme
mahdollisuutta puheenvuoroon, ständiin tai tuotelahjaan huippuseminaareihimme tai
muihin koulutustilaisuuksiimme. Ständien hinnat alkaen 500 euroa.

Ota yhteyttä niin kerromme sinulle lisää!

Tietojohtaminen ry / vaaka- ja pysty logo

Marjukka Nyberg p. 040 722 7712,
s-posti: Marjukka.Nyberg@m-brain.com
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KIINNOSTAVIA SISÄLTÖJÄ
METSÄSTÄMÄSSÄ
MITÄ JA MISTÄ lukijoita kiinnostavaa sisältöä lehteen? Tulin tuota
kysymystä pohdiskelevaan joukkoon mukaan päätoimittajaksi kaksivuotiskaudeksi 2003-2004 – lehden nimi oli tuolloin Tietopalvelu. Tämän
jälkeen toimin pari vuotta toimituskunnan rivijäsenenä, kunnes tartuin
jälleen ruoriin vuoden 2007 alusta. Yhteensä päätoimittajavuosia on
kertynyt 12.
Viestinnän ammattilaisena olen pyrkinyt luomaan julkaisusta monipuolisesti alaa luotaavan ammatillisen aikakauslehden, jossa on ajankohtaisia teemoja käsittelevien artikkelien lisäksi erilaisia sisältö- ja juttutyyppejä: kolumneja, puheenvuoroja, terveisiä yhdistyksen tapahtumista,
alan ihmisiä, makupaloja maailmalta, jne.
Ala on ollut näiden vuosien aikana valtavassa muutoksessa. Muutoksesta kertoo myös lehteä julkaisevan yhdistyksen nimen muuttuminen
Tietopalveluseurasta ensin Tietoasiantuntijat ry:ksi ja edelleen Tietojohtaminen ry:ksi.
On mielenkiintoista selailla menneiden vuosi lehtiä. Muutos näkyy
konkreettisesti, ja jälkeenpäin on helppo hymyillä. Usein yhdistys ja sen
lehti ovat olleet aikaansa edellä. Esimerkiksi kymmenen vuotta sitten,
vuonna 2007, yhdistys järjesti jäsenmatkan Lontooseen Online Information -tapahtumaan. Lehdessä haastatellut matkalaiset kertoivat, että Lontoossa uusinta uutta oli ”sosiaalinen internet”, josta puhuttiin ”jo vähän
liikaakin”. Matkalaisille asia ei ollut kuitenkaan aivan uusi, sillä yhdistys
oli järjestänyt aiheesta jo monipuolisen koulutuksen edellisenä vuonna.
Samassa jutussa tulee esille myös usein toistuva kysymys teknologian
ja sisältöjen välisestä suhteesta. Teknologia on pyrkinyt korostumaan,
mutta tässäkin terävä jäsenemme kaipasi enemmän kuin teknologia: mitä
olisivat ne kiinnostavat sisällöt?
Lehteä tehdään jatkossakin vapaaehtoisjoukon voimin. Lehden toimituskunnan jäsenet ovat vuosien varrella vaihtuneet, mutta on joukossa
niitäkin, jotka olivat mukana jo silloin kun itse tulin joukkoon. Ja uusia
innokkaita jäseniä on löytynyt mukaan. Tämä joukko antaa osaamisensa,
verkostonsa ja aikaansa yhteiseksi hyödyksemme. Ilman tällaista joukkoa
lehti ei ilmestyisi ainakaan nykyisessä laajuudessa. Suurkiitos siis kaikille
mukana olleille, teette todella arvokasta työtä!
Yksi lehden kohokohta on ollut Tiedon Taitaja -tunnustuspalkinnon
saaminen vuonna 2016: ”Tunnustuksena toimimisesta tietojohtamisen
merkityksen sanansaattajana ja aktiivisena alan vaikuttajana voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä.”
Nyt on hyvä sauma vaihtaa kipparia. Pia Adibe tarttuu ruoriin vuoden
2018 alusta. Toivotan Pialle ja koko joukolle edelleen luovuutta ja innostusta lehden tekemisen parissa! Ja te lukijat: olkaa yhteyksissä, vinkatkaa, jotta voisimme edelleen tuottaa lehteä, jota te haluatte lukea!

HELENA BERG
PÄÄTOIMITTAJA
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On se aikamoinen laatikko!
No niin. Aloitetaan tällä suomalaisuuden ydinfraasilla. No. Tunnustan, että
minua on kirjoittajana innostanut kovastikin viime aikojen pyrkimykset tasaarvoon. Ilmeni, että Kela luopuu sukupuolittuneesta tehtävänimikkeestä
lakimies. Jatkossa käytetään sukupuolineutraalia nimikettä juristi. Samasta
uutisesta opin, Kela on Suomen suurimpia virastoja ja merkittävä juristien
työnantaja. Toden totta! Kelan kanssa ei kyllä ryppyillä!
Kun Kela ilmoitti, että haluaa kansalaisilta ehdotuksia äitiyspakkauksen uudeksi sukupuolineutraaliksi nimeksi, riemullani ei ollut rajaa kun mietin, miten
olisi pelkkä Pakkaus. Jo 80 vuotta ovat suomalaiset eläneet äitiyspakkauksen
kanssa ilman, että ovat huomanneet, kuinka laatikoita on syrjitty! En siis voisikaan ehdottaa pakkausta, koska laatikot. Somessa seinälleni ilmaantui veijari:
”Vaimoni on aika laatikko!”
Kun tuo lause otetaan irti alkuperäisestä yhteydestään, mieshän ilmiselvästi
haukkuu vaimoaan lihavaksi. Eikö? Noniin. Kielellä on väliä. Olen itse ehdottomasti sitä mieltä, että on ravisteltava kielen rakenteita ja oivallettava, että on
kyse todellisesta asiasta. Ongelmastakin.
Tietotyössä olemme tottuneet luokittelemaan asioita. Kun olen aikoinaan
opettanutkin kuvailua, olen muistuttanut, että loppujen lopuksi kyse on mielipiteestä ja ajankuvasta. Oppilaiden ja työkavereiden kanssa olen pohtinut,
että pitääkö museon valokuvatietokannan neekeri-sana muuttaa. Sehän oli
sanana käyttökelpoinen siihen aikaan, kun kyseinen valokuva oli otettu ja
kuvailtu.
Joskus verkkoon on lipsahtanut asiattomia kuvatekstejä. Ne ovat olleet
lehtitalon arkistossa valokuvaajan antamia kuvailevia sanoja, joita kukaan ei
ollut käynyt siistimässä. Olisiko pitänyt? Jos kuvassa vierastyöläinen tasoittaa
kylpyhuoneen lattiaa ja kuvatekstissä alun perin lukee: ”Pustan poika rappaamassa”. Mitä tehdä? Haun kannalta kuvaa ei tosin ikinä löydettäisi, koska
kukapa sivistynyt ihminen hakee tietokannasta pustan poikaa? Niin, no.
Luokitteluun hurahdin omien opintojeni aikana, kun esimerkkinä olivat sairaudet ja niiden luokittelu. Jos tautiluokitus ei tunne sairauttasi, olet pulassa.
Juuri noiden Kelan lakim NONIIN juristien kanssa.

kolmeen lapseen. Vaikka tilanne on nyt se, mikä kastetodistuksessa kaikilla tällä hetkellä lukee, pyrin siihen, että
puhun lapsista ja vanhimmista tai jopa vain huoltajista ja
kumppaneista.
Niin kauan, kun oman elämän tuulilasiin ei kolahda ja
kovaa joku sukupuolittunut ja heteronormatiivinen juttu,
voi ajatella, että höpöhöpö. Niin.

Kielellä on väliä. On väliä miten kuvailemme ympäristöämme ja maailmaa. Ja
ihan niitä omia asiakirjojamme, jos niitä on tapana kuvailla jotenkin.
Kun minusta oli tulla aikuisella iällä kolmen tyttären sijasta kahden tyttären
ja yhden pojan äiti, havahduin omaan kielenkäyttööni. Kolme tytärtä vaihtui

4

Sari Järn
kirjastonhoitaja
aikamoinen pakkaus
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Tilannekuvasta tulevaisuustarinoihin
Ennakoinnin tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteossa tavalla,
joka vaikuttaa siihen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Se, mitä teemme tänään
mahdollistaa tai estää sitä, mitä voimme tehdä huomenna.
TEKSTI: HARRI JALONEN

TILANNEKUVA on positiivisesti latautunut käsite,
sillä se pitää sisällään ajatuksen, että kuvan haltijalla
on käsitys siitä, mitä tämän ympärillä tapahtuu. Siksi
ei olekaan ihme, että tilannekuvan muodostamiseen
panostetaan. Esimerkiksi valtioneuvoston kanslian
yhteydessä toimii tilannekeskus, jonka tehtävänä on
tuottaa eri viranomaisilta ja avoimista lähteistä saatujen tietojen pohjalta reaaliaikaista turvallisuustapahtumatietoa valtionjohdolle.
Tilannekuvan aikahorisontti vaihtelee kriisitilanteiden minuuteista ja tunneista lähivuosien ennakointiin. Lähtökohtaisesti tilannekuvan kirkkaus on
käänteisesti verrannollinen tarkastelun kohteena
olevan ajankohdan etäisyyteen. Mitä kauemmas yrittää kurkottaa, sitä hämärämmältä kuva useimmiten
näyttää.
Tulevaisuuden ennakointia
kannattaa harjoitella
Tulevaisuuden ennakointi on vaikeaa, mutta yrittämättä jättäminen on huono vaihtoehto. Erityisen
huono vaihtoehto se on tilanteissa, joissa ajassa
tehtävillä päätöksillä voidaan valita kehnoa parempi
tulevaisuus. Ennakointi on sitä hyödyllisempää, mitä
selvemmin se mielletään prosessiksi, jossa yritetään samanaikaisesti sekä nähdä että valmistautua
tulevaan. Kysymys on tuntemattoman systemaattisesta jäsentämisestä, jossa etsitään merkkejä oraalla
olevista tapahtumaketjuista ja tunnistetaan nykyhetkestä ilmiöitä, jotka oletettavasti vaikuttavat siihen,
millaiseksi tulevaisuus voi muodostua.
Ennakoinnin tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää
päätöksenteossa tavalla, joka vaikuttaa siihen, mitä
tulevaisuus tuo tullessaan. Se, mitä teemme tänään
mahdollistaa tai estää sitä, mitä voimme tehdä huomenna – siitäkin huolimatta, että kaikki ei suinkaan
ole omissa käsissämme, sillä tulevaisuus syntyy
monimutkaisten keskinäisriippuvuuksien ja lukuisten
takaisinkytkentöjen kautta.
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Tulevaisuutta on vaikea nähdä,
ellei ymmärrä menneisyyttä
Aiempien valintojen ja nykyisten mahdollisuuksien
välistä sidosta kutsutaan tavanomaisesti polkuriippuvuudeksi. Tyhjältä pöydältä aloittaminen onnistuu harvoin, yhteiskuntien uudistamisessa tuskin
koskaan. Yhteiskunnalliset instituutiot, rakenteet ja
mekanismit ovat kehittyneet aikojen saatossa sellaisiksi kuin ovat. Kysymys on institutionaalisesta jäykkyydestä, joka estää tai ainakin hidastaa esimerkiksi
teknologisten innovaatioiden leviämistä ja niiden
hyödyntämiseen perustuvien palvelujen kehittämistä.
Polkuriippuvuuden ja institutionaalisen jäykkyyden
yhdistelmä selittää, miksi kehitys jää kovin usein
osaoptimoinniksi.
Mennyt ei vaikuta vain nykyhetken mahdollisuuksiin vaan muokkaa myös sitä, millaisia ajatuksia
muodostamme tulevaisuudesta. Ihmisen toiminta on
monella tapaa epärationaalista. Ihmismielen rajoittuneisuudesta ja tilanteiden monimutkaisuudesta johtuen ihmisten valintoja voidaan pitää rationaalisina
vain suhteessa yksilöiden omiin mentaalimalleihin.
Yksilöiden välillä on tietenkin eroja, mutta psykologinen tutkimus on osoittanut, että ihmisinä meitä
yhdistää se, että havainnoidessamme ympäristöämme
olemme taipuvaisia näkemään sen, mitä haluamme
nähdä ja sivuuttamaan sen, mitä emme ymmärrä.
Emme ole niinkään kiinnostuneita todellisuudesta
kuin mielemme tasapainon vaalimisesta.
Menneisyys voi myös estää tulevaisuuden ennakointia. Näin käy, jos emme kykene ylittämään
ajatteluamme rajoittavia lukkiutumia. Lukkiutumat voidaan jakaa niiden ilmenemismuodon mukaan kolmeen pääkategoriaan: funktionaaliseen, kognitiiBanaalia tai
viseen ja poliittiseen lukkiutumaan.
ei, tulevaisuus
Funktionaalinen lukkiutuma ilmenee
tehdään.
vaikeutena muuttaa kerran omaksuttua toimintatapaa. Olemme taipuvaisia
toimimaan sekä yksilöinä että yhteisöinä
hyväksi ja tutuiksi kokemillamme tavoilla.
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Muutoksen torjuminen on aina muutoksen toteuttamista helpompaa. Kognitiivisessa lukkiutumassa on
kysymys ihmismielelle ominaisesta piirteestä, joka
ohjaa ajatteluamme asioihin, joilla koemme olevan
meille merkitystä. Olemme persoja informaatiolle,
joka sopii maailmankuvaamme ja torjumme asioita,
jotka ovat sen kanssa ristiriidassa. Poliittiset lukkiutumat perustuvat saavutettuihin etuihin. Hyväksymme
ennemmin sellaisen tulevaisuuden, joka on linjassa
oman etumme kanssa ja vastaavasti hylkäämme sellaisen, joka sitä uhkaa.
Ennakoinnissa tarvitaan
intuitiota ja harkintaa
Nobelin taloustieteen palkinnon saaneen psykologin
Daniel Kahnemanin mukaan ihmisen ajattelu voidaan
jakaa karkeasti kahteen järjestelmään. Järjestelmiä
voidaan kutsua monilla nimillä, mutta niiden nimeämistä olennaisempaa on ymmärtää, miten ne eroavat
toisistaan. Toisessa ääripäässä on nopea ja intuitiivinen ajattelu, jossa luotetaan aistinvaraiseen havainnointiin. Toisessa päässä on hitaampi, harkitsevampi
ja loogisempi pohdiskelu. Siinä missä ensimmäisessä
luotetaan vaistoon, perustuu jälkimmäinen järkeen.
Nopealla ja intuitiivisella ajattelulla on keskeinen rooli
monissa arkielämän tilanteissa. Esimerkiksi turvallinen liikenteessä liikkuminen olisi mahdotonta ilman
ympäristöstä jatkuvalla syötöllä tulevan informaation nopeaa käsittelyä ja prosessoidun informaation
intuitiivista hyödyntämistä. ”Katso ensin vasempaan,
sitten oikeaan ja vielä kerran vasempaan” on hyvä
nyrkkisääntö, mutta sujuva liikenteessä sukkulointi
vaatii lukemattomia muita ad hoc -ratkaisuja. Tulevaisuuden ennakoinnissakin tarvitaan intuitiivista ajattelua, mutta se ei yksinään riitä. Intuitiosta on hyötyä
erityisesti luovassa ideoinnissa ja uusien näkökulmien
hahmottamisessa. Tulevaisuuden ennakointi edellyttää kuitenkin aina myös asioihin paneutumista,
perusteltua punnintaa sekä tunnistettujen vaihtoehtojen huolellista analysointia ja jäsentämistä.
Uskottavassa tulevaisuuden ennakoinnissa tarvitaan ajattelun kahden järjestelmän ymmärtämistä ja
niiden tasapainoista yhdistämistä. Liikaa intuitiota ja
seurauksena on nopeita, mutta luultavasti osaoptimoituja tulkintoja. Vastaavasti sokea luottamus analysoinnin voimaan voi sulkea pois intuitioon liittyvän
mahdollisuuden nähdä asioita ”uudessa valossa”.
Tarinat puhuttelevat ja mobilisoivat ihmisiä
Ennakointi on sitä mielekkäämpää, mitä syvällisemmin ymmärrämme ja hyväksymme, että tulevaisuus
ei ole meille langetettu kohtalo, vaan riippuu ratkaisevasti omista valinnoistamme. Banaalia tai ei, tulevaisuus tehdään. Ennakointitieto ei kuitenkaan muutu
toiminnaksi itsestään vaan edellyttää panostamista
ennakointitiedon argumentaatioon.

Miten voidaan argumentoida sellaisen puolesta tai
sellaista vastaan, jota ei ole olemassa?
Berkeleyn yliopiston professori George Lakoff
tarjoaa yhden varteenotettavan vaihtoehdon. Lakoff
puhuu ihmisten toimintaa ohjaavista kehyksistä
(frames). Kysymys on eräänlaisesta mielenrakenteista,
jotka ohjaavat ihmisten käyttäytymistä ja suhtautumista eteemme tuleviin asioihin. Kehykset eivät
ainoastaan auta ymmärtämään ympärillämme olevaa
todellisuutta vaan ohjaavat meitä konstruoimaan todellisuutta ja rohkaisevat myös kuvittelemaan jotakin,
mitä ei tosiasiallisesti vielä ole olemassa. Kehystämistä voida toteuttaa monin tavoin. Tulevaisuuden
ennakointi on melko hyödytöntä, ellei sen tarjoamaa
tilannekuvaa kyetä esittämään ihmisille merkityksiä
luovalla tavalla. Mitä paremmin ennakointi saadaan
kehystettyä ihmisten ymmärtämään muotoon, sitä
todennäköisemmin ennakointitieto näkyy myös käytännön valinnoissa.
Ennakointitiedon kehystämisessä ja merkitysten
luomisessa ei pidä ylenkatsoa narratiivisia elementtejä, sillä onhan tarinallisuutta hyödyntävä kerronta
ollut kivikauden luolaihmisistä lähtien meille ihmisille luonteva tapa viestiä paitsi tapahtuneista asioista
myös toiveistamme ja odotuksistamme. Juhana
Torkin mukaan jopa siinä määrin, että hän kutsuu
Tarinan vallassaan (2014) lajiamme homo narransiksi,
kertovaksi ihmiseksi. Myös Sapiens- ja Homo Deus -kirjoistaan tunnetuksi tullut Jerusalemin heprealaisen
yliopiston professori Yuval Noah Harari pitää tarinoita
arvossaan. Hararille tarina edustaa yhteiskunnallista instituutiota, joiden avulla ihmiset
antavat merkityksiä sekä havaitsemilleen
että kuvittelemilleen asioille.
Tarinat
Tulevaisuuden ennakoinnissa
mobilisoivat
tarinoiden avulla voidaan maalata
horisontissa mahdollisesti siintävä
ihmisiä
”iso kuva” ja kytkeä se ajassa elävien
toimimaan.
ihmisten arkeen. Tarinat mobilisoivat
ihmisiä toimimaan, sillä niihin voidaan
tiivistää informaatiota ymmärrettävään ja
verrattain helposti levitettävään muotoon. Hyvä tarina puhuttelee sekä intuitiota että järkeä tavalla,
joka saa ihmiset toimimaan halutun tulevaisuuden
puolesta.

Kirjoittaja on tieto- ja innovaatiojohtamiseen perehtynyt
filosofian tohtori ja yliopettaja Turun ammattikorkeakoulussa sekä dosentti Tampereen ja Vaasan yliopistoissa.
Twitter: @Jalonen

Innosi-hankkeessa tuotettu ennakoinnin käsikirja on ladattavissa osoitteessa:
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166395.pdf
Tutustu Innosi-hankkeeseen osoitteessa: http://innosi.eu
TIETOASIANTUNTIJA 5 / 2017

tietoasiantuntija_5_2017_cc.indd 7

7

5.12.2017 18:04:43

Kokeile tulevaisuutta jo tänään
Tekoäly myllää lähivuosina alan toisensa jälkeen sekä julkisella
että yksityisellä puolella. Murros tarjoaa kuitenkin huikeita
mahdollisuuksia ketterille yrityksille, jotka osaavat hyödyntää laajaalaisesti Suomessa olevaa osaamista esimerkiksi verkostoitumisen
kautta. Tärkeintä on, että lähdemme liikkeelle eturintamassa.
TEKSTI: ANTTI SYVÄNIEMI

ANALYTIIKKA on viime vuosina ottanut merkittäviä
kehitysharppauksia: Big Data, älykkäät algoritmit
ja entistä helppokäyttöisemmät työvälineet ovat
kasvattaneet datan syövereistä saatavaa liiketoiminnallista hyötyä. Ihminen on kuitenkin ollut tiettyjen
ominaisuuksiensa puolesta tietokoneisiin nähden
ylivoimainen.
Tänään tilanne on jo muuttunut: mm. IBM on
vuosien ajan kehittänyt kognitiivista tietojenkäsittelyä. Tuloksena on syntynyt Watson, kognitiivista
älykkyyttä omaava eli ajatteluun kykenevä tekoäly,
joka oppii, päättelee, ymmärtää normaalia kieltä ja
kommunikoi ihmisen kanssa luontevammin kuin
perinteiset järjestelmät.
Kognitiiviset systeemit pystyvät yhdistämään
sisällön oikeaan kontekstiin, löytävät oleellisen tiedon
valtavista tietomassoista, pystyvät
identifioimaan ja luomaan tietojen
Data on pääomaa,
pohjalta uusia päättelymalleja, löyjonka arvo ei kasva
tämään vastauksia monimutkaivarastoimalla.
siin kysymyksiin. Näin kognitiivi-

nen tekoäly voi nopeuttaa ja parantaa päätöksentekoa,
tuoda esille uusia näkökulmia ja toimia laaja-alaisesti
ihmisen ”assistenttina”.
Aika edetä suunnitelmista toteutukseen
Tekoäly ja sen soveltaminen ovat nousseet yhä useamman yrityksen agendalle. Elinkeinoministeri Lintilän
asettaman ohjausryhmän tavoite on kirkas: tehdä
Suomesta tekoälyn soveltamisen kärkimaa. Tavoitteen
saavuttaminen edellyttää laaja-alaista aktivointumista niin terveyden, teollisuuden, liikenteen, energian,
juridiikan, taloushallinnon kuin markkinoinnin alueilla. Usein suurin kynnys on päätös edetä. Suomessa
on kuitenkin laajaa, tekoälyn soveltamisen vaatimaa
osaamista, joten oikeanlaisella verkostoitumisella
liikkeelle pääsee tänä päivänä jo suhteellisen helposti.
Suurimmassa osassa yrityksiä ollaan kuitenkin
vielä tilanteessa, jossa data on hajallaan eri tietovarastoissa, eikä kokonaisnäkemystä datan hyödyntämisestä ole työstetty. Tiedon hajanaisuus toimii usein

CRISP on ketterä projektimalli matkalla datan hyötykäytön tehostamiseen.
8

TIETOASIANTUNTIJA 5 / 2017

tietoasiantuntija_5_2017_cc.indd 8

5.12.2017 18:04:43

turhaan esteenä etenemiselle: ajatellaan että eteneminen vaatii ensin merkittävän tietovarastohankkeen
toteuttamisen. Näin ei tarvitse olla.
Tekoälyn hyödyntämisen kokeilu lähtee liikkeelle
tarpeen ja datan tarjoamien mahdollisuuksien tunnistamisesta. Avain tekoälystä saatavaan lisäarvoon,
jopa liiketoimintainnovaatioiden tunnistamiseen, on
eri tietokokonaisuuksien synkronoinnin synnyttämä
selite- ja ennustevoima ja sen kytkeminen liiketoimintaongelman ratkaisuun. Käytännön kokeilu konkretisoi vaikeastikin hahmotettavat mahdollisuudet,
osoittaa hyödyt ja tarjoaa liiketoiminnalliset perusteet
kehitykselle. Samalla syntyy ymmärrys tietovirtojen
ja varastoinnin kehittämiseksi.
Ketterän etenemisen polku
Data on pääomaa, jonka arvo ei kasva varastoimalla.
Datan jalostaminen tietopääomaksi vaatii sekä liiketoimintanäkemystä – eli mikä tieto tukee strategisten
tavoitteiden saavuttamista ja tehostaa toimintaa – että ennen kaikkea analyyttista ymmärrystä ja osaamista. Liiketoiminnassa analytiikalla tarkoitetaan
menetelmiä, joilla datasta saadaan esille päätöksentekoa ja toimenpiteitä tukevaa uutta tietoa, ymmärrystä, korrelaatioita, ennusteita. Oikein käytettynä
analytiikka kokoaa tietopohjan, kirkastaa skenaariot
päätöksenteon pohjaksi ja tunnistaa ja perustelee
optimaalisen valintakokonaisuuden.
Yksi toimivaksi havaittu, Houston Analyticsin
käyttämä etenemismalli datan hyödyntämisen polulla, on jakaa tekeminen kolmeen vaiheeseen. Toimintamallin tarkoitus rakentaa silta liiketoiminnallisen
tarpeen ja datan hyödyntämisen välille. Näin saadaan
esiin edistyneen analytiikan, optimoinnin ja tekoälyn
mahdollisuudet tehostaa käytännön prosesseja ja kasvattaa liiketoimintaa. Etenemismallin vaiheet ovat:
1) Launch Pad mahdollisuuksien kartoitus on
vaihe, jossa kirkastetaan liiketoiminnan tarve
ja puretaan se analytiikan hyödyntämisen
kannalta ymmärrettäviin osiin. Siinä Problemtiimi määrittelee kysymykset, joihin ollaan
hakemassa ratkaisua. Vastaavasti Solution-tiimi
käy läpi ratkaisuun tarvittavat ja käytettävissä
olevat tietolähteet ja tietosisällön sekä kokoaa
seuraavan työvaiheen tietopohjan.
2) Rocket Launch analytiikkavaiheessa kootuista
tiedoista muodostetaan synkronoimalla yhtenäinen tietokokonaisuus analyysimallien rakentamisen pohjaksi ja luodaan ensimmäiset analyysimallit prosesseineen. Tällöin tehdään arviointia
varten ensimmäinen versio, jossa koottu tieto
malleineen kytketään käytännön prosessiin.
3) Mission Control tuotantoon viennin vaiheessa
luotu ja testattu analytiikkaprosessi jalkautetaan
haluttuihin prosesseihin. Tekoäly on näin valjastettu tuottamaan lisäarvoa liiketoimintaan.

Case: Tekoälyn avulla
automatisoitu markkinointiautomaatio
Markkinoinnin automaatio on yksi muotitermeistä.
Sen kaikkivoipaisuutta perustellaan tehokkuudella
ja osumatarkkuudella. Totuus on usein kuitenkin
kiiltokuvia karumpaa. Perinteisesti markkinoinnin automaatiotyökalun käyttöönotto edellyttää haastavaa
IT-projektia ja markkinoinnin toteutus saumatonta
yhteistyötä analyytikoiden kanssa. Mitä enemmän halutaan personoitua dialogia, sitä enemmän vaaditaan
manuaalista työtä.
Nyt yksilöllisen markkinoinnin haasteiden kanssa
puurtaville on tarjolla tekoälyllä terästetty markkinointiautomaation työkalu suoraan pilvestä: Armstrong One on palvelu, jossa tekoäly tekee raskaan
analytiikka- ja kohdistamistyön ja vapauttaa markkinoinnin ammattilaisten aikaa oleellisempaan eli
luovaan työhön. Palvelu sisältää valmiita markkinointimoduuleja, joiden avulla asiakaskohtainen tarjonta
voidaan valjastaa tukemaan liiketoiminnan tavoitteita
viikoissa kymmenien kuukausien IT-projektin sijaan.
Ja mittarit kertovat, että homma toimii!
Case: Tekoälyn avulla
budjetointiprosessit hallintaan
Budjetointirutiineja voidaan merkittävästi tehostaa
ennusteiden ja optimoinnin avulla. Tekoäly mahdollistaa siirtymän automatisoituun, ennustavaan
budjetointiin. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin
esimerkiksi markkinamuutoksiin. Tiedon kokoamisen, läpikäynnin ja skenaarioiden työstämisen
työläistä vaiheista vapautuva aika voidaan suunnata
liiketoiminnan kannalta oleellisempiin,
strategisiin kysymyksiin vaikkapa eri
Tekoäly voi olla
skenaarioiden tarjoamien mahdolliosa talousjohdon
suuksien työstämiseen. Tekoäly voi siis
tiimiä jo tänään.
olla osa talousjohdon tiimiä jo tänään.
Tekoäly muuttaa maailmamme. Nyt ei ole oikea hetki
jäädä perässähiihtäjäksi, vaan kokeilla tulevaisuutta jo
tänään.

Kirjoittaja on Houston Analytics’in toimitusjohtaja.
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Inhimillistä tekoälyä etsimässä
– ammattina botinkesyttäjä tai eettinen testaaja?
Tekoäly ja koneoppiminen pitäisi nähdä inhimillisenä toimintana, ja niiden
tulisi toimia ihmisen apuna, ei ihmistä vastaan. Tämän syksyn julkisessa ja
tieteellisessä keskustelussa on alkanut korostua kognitiivinen vinouma, eli
tiettyjen ajatusten, tulkintojen ja eettisten arvojen painottuminen tekoälyn
opettamisessa. Haasteena onkin siis tekoälyä kouluttava ihminen tai ihmisen
luoma aineisto: osaatko sinä tunnistaa omat kognitiiviset vinoutumasi?
TEKSTI: MARJUKKA NIINIOJA

VOIVATKO IHMISTIETEILIJÄT tai muut ohjelmointitaidottomat kouluttaa tekoälyä ja olisiko siitä hyötyä?
Aihepiiriä on käsitelty lähinnä tietojenkäsittelyn, kognitiotieteen, kielentutkimuksen ja matematiikan teorioilla, termeillä ja kaavoilla. Tekoälytutkimus tuntuu
olevan hyvin kaukana ihmisen oppimisesta. Toisaalta
kyse on ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa olevasta
teknologiasta, jonka päätöksiä ja arvoja ei saisi jättää
yksittäisten ohjelmoijien päätettäväksi.
Yksi suurimmista haasteista ihmistieteilijöiden
osallistumisessa tekoälykehitykseen on ollut helppojen työkalujen puute ja kiinnostus alaa kohtaan.
Viimeisen vuoden aikana on tapahtunut merkittävää helpottumista pilvialustojen tekoälypalveluissa:
Viimeinkin oli tarjolla välineitä, joita voisivat käyttää
muutkin kuin huippuohjelmoijat, siksi kerronkin tässä
tekemästämme moniammatillisesta kokeilusta.
Eettisen suunnittelun periaatteet
Tekoälystä on jo hyviä ja huonoja kokemuksia, kuten
rasistinen kuvantunnistusalgoritmi tai vihapuhetta oppiva Twitter-botti. Kynnyksen madaltuessa
tekoälyn hyödyntämiseen ja tekoälyn itsenäisyyden
ja älykkyyden kasvaessa tulisi tekoälyä hyödyntävien
tahojen olla valistuneita haittapuolien välttämisestä.
Mielenkiintoista onkin eettisen suunnittelun
periaatteiden soveltaminen ohjelmistokehitykseen,
kuten tänä vuonna julkaistussa Ethically Aligned
Design (IEEE Global Iniative, 2017). Suomalaistutkijat
pyrkivät samaan kehittämällä Ethics by Design -suunnittelumallin (Niemelä, M., Kaasinen, E. & Ikonen, V.
2014), mutta IEEE:n tavoite ja taustaryhmät ovat toki
paljon kattavammat ja muutama suomalainenkin on
päässyt mukaan. IEEE Global Initiativen tavoitteeksi
asetetaan em. julkaisussa “To ensure every technolo10

Tekoälyn älykkyyden kasvaessa tulisi tiedostaa myös mahdolliset haittapuolet, Marjukka Niinioja sanoo.

gist is educated, trained, and empowered to prioritize
ethical considerations in the design and development
of autonomous and intelligent systems.” Julkaisussa
teknologisti on kuka tahansa tekoälyä soveltaviin
ja kehittäviin hankkeisiin tai tekoälyn tutkimiseen
osallistuva.
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Botteja kesyttämässä: palvelumuotoilija,
tietojenkäsittelijä ja satunnainen fyysikko
Olin kokeillut tekoälyalustojen käyttöä aiemmin teknisten tiimien kanssa. Halusin laajentaa ymmärrystäni siitä, kuinka välineiden käyttö sujuisi henkilöiltä,
joiden vahvuus on ihmisen ymmärtämisessä, eli ketkä
voivat olla ”tekoälyteknologisteja”?
Järjestimme Digialla API Hackatemian, jossa parikymmentä palvelumuotoilun ja liiketalouden asiantuntijaa yhdisti voimansa tietojenkäsittelijöiden ja muiden
luonnontieteilijöiden kanssa. Muodostui 11 sekatiimiä.
Vaikeimpia asioita chatbotteja suunnitelleille
ryhmille oli suunnitella keskustelu ihmisen ja koneen
välillä luontevaksi kielenkäytön ja etenemisen osalta.
Osa ryhmistä opetti kuvista kohteita tunnistanutta
tekoälyä. Ohjelmointiosaajien erikoisosaamista olivat
erityisesti ohjelmointirakenteet, ryhmien satunnaiset
fyysikot kiinnostuivat algoritmeista päätöksenteon
avuksi.
Tekoälyn helppo koulutettavuus antoi siivet
innovoinnille. Ryhmät etsivät lisää tieteellistä tietoa
kohdealueestaan (mm. persoonallisuuden vaikutuksesta urasuunnitteluun tai hiilidioksidipäästöjen laskentatavoista). Tutuksi tuli myös tekoälyn kvalitatiivinen

luonne, eli päätöksen tekeminen
riittävästä tilastollisesta merkitTekoälyn helppo
tävyydestä esimerkiksi nuoren
koulutettavuus antoi
urasuunnittelun ohjeistuksessa
tai Alzheimer-potilaan opastamisiivet innovoinnille.
sessa.
Kokeilun jälkeen sekä lehtorit
että opiskelijat ihmettelivät tekoälyn ja rajapintojen
puuttumista käynnissä olevista koulutusohjelmista,
koska selkeästi tekoälyä voivat opettaa ja testata myös
humanistit, kasvatustieteilijät ja liiketoimintaosaajat.

Kirjoittaja on kasvatustieteen maisteri, jolla on 20 vuoden kokemus tietojärjestelmäprojekteista sekä osaamisen kehittämisestä mm. ammatillisen
koulutuksen koulutuspäällikkönä. Niinioja toimii tällä hetkellä vanhempana
konsulttina Digia Oyj:ssä.
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with Artificial Intelligence and Autonomous Systems. The IEEE Global Initiative for Ethical
Considerations in Artificial Intelligence and Autonomous Systems
Niemelä, M., Kaasinen, E. & Ikonen, V. 2014. Ethics by Design – tulevaisuuden ICT-eettisen kehittämisen malli. Silmät auki IT-etiikkaan, Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 12/2014

Pikatie rakennustietoon

RT tietoväylä kokoaa
rakennusalan luotettavan tiedon
RT tietoväylä kokoaa kiinteistö- ja rakentamisalan ammattilaisen tietopalvelut: RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra-kortistot
sekä sisustussuunnittelun ja työturvallisuuden aihekokoelmat. Se on väylä myös muuhun tietosisältöömme ja
työvälineisiin.

›
›

Selkeä käyttöliittymä helpottaa arkeasi tietotulvassa.

›

Edistyksellinen haku ja havainnollinen esikatselu näkymä
nopeuttavat tiedon löytämistä.

Näet kerralla kaikki kortistomme (pdf-muotoiset sisällöt)
sisältäen myös arkiston.

Klikkaa rt.rakennustieto.fi ja hae! Myynti, puh. 0207 476 401 www.rakennustietokauppa.fi
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Kelan chattirobotista
kiitettävää palautetta
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Kelan kokeilema chattirobotti oli ensimmäinen askel
tekoäly-tekniikan hyödyntämisessä. Kokeilu oli myönteinen
ja rohkaisi jatkamaan.

KELA HALUSI kokeilla tekoälyn
hyödyntämistä omassa palvelutoiminnassaan. Käyttötapaukseksi
valittiin opiskelijoiden siirtyminen
opintotuen asumislisän saajista
yleisen asumistuen saajiksi. Muutoksen tiedettiin koskettavan verrattain
suurta asiakasryhmää (n. 150 000
opiskelijaa) ja herättävän opiskelijoissa paljon kysymyksiä.
Chattirobotti vastasi Kela.
fi-sivustolla opiskelijoiden asumisen tukien muutosta koskeneisiin
kysymyksiin. Palvelun viestinnässä ja
markkinoinnissa korostettiin sitä, että palvelu julkaistiin kokeiluversiona
ja sen sisältöä kehitettiin koko pilotin
ajan. Kokeilu alkoi kesäkuussa (lainmuutos 1.8.2017) ja jatkui lokakuun
loppuun asti. Palvelu perustui IBM:n
Watson-teknologiaan.

sillä opiskelijoiden asumisen tukiin
liittyviä asioita. Palvelun tekoäly
olikin sitä, että palvelu tunnisti
asiakkaiden erilaisia tapoja esittää
kysymyksiä ja löysi niihin vastauksia.
Yksi vastaus vastasi useaan saman
tyyppiseen kysymykseen. Palvelussa
ei hyödynnetty tietokantoja, vaan
sisällöt tuotettiin itse. Iso työ palvelun kehittämisessä olikin sisältöjen
tuottaminen. Kysymykset ja vastaukset koottiin taulukkoon, josta ne
siirrettiin palvelun alustalle. Palvelu
sijoitettiin opiskelijoiden asumisen
tukien muutoksista kertovalle Kela.
fi-sivulle. Chattirobottia opetettiin
koko kokeilun ajan vastaamaan yhä
paremmin asiakkaiden esittämiin
kysymyksiin. Chattirobotin vastausten osuvuus ja laatu parani siis
jatkuvasti.

Miten me sen teimme?

Miten chattirobotti palveli?

Kehittäminen oli 80% palvelullista kehittämistä. Kehittämistyössä
hyödynsimme palvelumuotoilua ja
kumppanin (IBM) esittämää valmista
palvelun kehittämisen mallia. Chattirobottia lähdettiin kehittämään
palvelumuotoilun menetelmin osallistamalla opiskelijoita sekä Kelan
asiakaspalvelussa työskenteleviä
palvelun kehittämiseen heti kehittämistyön alkumetreillä. Opiskelijoilta
kerättiin tukimuutosta koskeneita
kysymyksiä, jotka muodostivat chattirobotin sisällön rungon, jonka
ympärille palvelu rakennettiin.
Kelan chattirobotti-palvelussa asiakkaiden oli mahdollista kysyä avokysymyk-

Chattirobotti näytti kokeilun aikana kykynsä vastata opiskelijoiden
tarpeeseen saada palveluneuvontaa
helposti ja nopeasti 24/7. Tätä voidaan pitää uudentyyppisen palvelun
asiakkaille tuomana lisäarvona.
Palvelua käytettiin paljon myös
toimisto- ja puhelinpalvelun aukioloaikojen ulkopuolella.
Chattirobotti toimi parhaiten
yleisen neuvonnan antajana ja

12

apurina hakemuksen täyttämisessä. Chattirobotti sai kiitettävää
palautetta helppouden ja nopeuden
lisäksi täsmällisistä ja selkeistä
vastauksista, jotka auttavat asioiden
konkretisoinnissa. Mitä täsmällisempiä vastauksia asiakkaat saivat,
sitä parempi näytti olevan kokemus
palvelusta.
Asiakkaalta vaadittiin kykyä tiivistää asiansa selkeiksi kysymyksiksi
ja kysyä yksi asia kerrallaan. Chattirobotti vastasi vain muutostilannetta
koskeviin kysymyksiin.
Monimutkaiset
elämäntilanteet
Kela on saanut
ja esimerkiksi Kelan eri
imagovoittoa .
etuuksien yhteensovittaminen
tuottivat chattirobotille
vielä haasteita, ja näissä tapauksissa chattirobotti ohjasi asiakkaan
henkilökohtaisen palvelun pariin. Kun
kysymys oli pitkä ja monipolvinen tai
asiaa kysyttiin yhden sanan hakusanalla, chattirobotti ei välttämättä
kyennyt tunnistamaan kysymyksen
tarkoitusta ja antamaan oikeaa vastausta. Onnistuneissa keskusteluissa
asiakas sai vastauksen kysymyksiinsä, vaikka asiakkaan kysymykset eivät olisikaan olleet ”oikein”
muotoiltuja.

Mitä opimme?

Chattirobotin
vastausten osuvuus
ja laatu parani
jatkuvasti.

Chattirobotti-kokeilun tavoitteena
oli oppia teknologiasta, palvelusta
ja sen järjestämisestä. Tavoitteet
täyttyivät kokeilulla erinomaisesti. Chattirobotti-palvelua on hel-
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pompi kehittää, kun tiedetään sen
mahdollisuudet ja ominaisuudet.
Palveluohjaus chattirobotista henkilökohtaiseen palveluun esimerkiksi
puhelinpalveluun tulisi toteuttaa
asiakkaan kannalta mahdollisimman
sujuvasti. Toisaalta on kuitenkin hyvä
huomioida, että ajatus robotista
vastaajana toi vapautta kysyä asioita, joita ei välttämättä esitettäisi
puhelimessa ilman pohdintaa siitä,
miten kysymykseen vastaava henkilö
kokee esitetyn kysymyksen. Chattirobotti voidaan siis kokea hyvänä
anonyyminä tapana selvitellä asioita
itsekseen.
Jatkokehittämisessä tulee huomioida, miten tietokannoista poimittuja
vastauksia käytetään vai käytetäänkö kirjoitettuja vastauksia, jotta
saadaan asiakkaiden kysymyksiin
vastauksia mahdollisimman osuvasti. Palvelun sisällön kehittämisen
tulee lähteä aina asiakasryhmän tarpeiden, odotusten ja asiointitapojen
ymmärtämisestä. Käyttöliittymän
suunnitteluun kannattaa panostaa,
jotta palvelun ulkoasusta ja toiminnallisuuksista saadaan viimeistelty ja
käyttäjien tarpeita vastaava.
Chattirobotti on ollut mediassa
runsaasti esillä kesän ja syksyn aikana. Lisäksi Kela on esitellyt palvelua
lukuisissa palavereissa ja tilaisuuksissa. Kela on saanut imagovoittoa
ottaessaan uudentyyppisen palvelun
kokeiluun.
Chattirobotti oli vasta ensimmäinen etappi pitkällä taipaleella.
Tekoäly-tekniikka kehittyy kuitenkin
nopeasti ja uusia palveluita ilmestyy
myös tuotantokäyttöön.

Perustietoa eläkkeistä ja reitti
omaan työeläkeotteeseen.
Palvelun tuottaa Eläketurvakeskus.

Unique Content to the world’s scientific information on
one integrated platform and authoritative chemistry and
patent content from CAS and Clarivate's DWPI®

VTT represents STN in Finland
riitta.metsakoivu@vtt.fi
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Oppiva valtionhallinto – kaikkien etu
Valtionhallintoa kehitetään ketterästi kokeillen.
Uudet toimintatavat synnyttävät uutta osaamista
ja lisäävät virkamiesten työn mielekkyyttä.
TEKSTI: VIRPI EINOLA-PEKKINEN

KOKEILUKULTTUURI on jalkautumassa vauhdilla
valtionhallintoon. Virkamiehiä rohkaistaan nyt hallitusohjelmaa myöten tekemään asioita hallinnolle
uudella tavalla: etenemään kokeillen, ketterästi ja
saaden myös tuloksia aikaan nopeammin ja kustannustehokkaammin. Kuulostaako itsestään selvältä?
Miksei näin ole toimittu aina?
Valtionhallinnon juridis-hallinnollisessa perinteessä suunnittelemalla eteneminen on ollut pitkään
vallalla ollut tapa toimia. Se on ollut myös ainoa oikea
tapa. Useimmiten se on myös toiminut ja tuottanut
tulosta, ts. halutun lopputuloksen. Suunnittelemalla
eteneminen pyrkii siihen, että asiat saadaan tehtyä
kerralla oikein. Tällöin tekemisen tavoite ja keinot
tavoitteen saavuttamiseen ovat jo ennalta selvillä.
Tärkeintä onkin varmistaa, että edetään tavoitteeseen
ennalta määritellyn suunnitelman mukaisesti, mahdollisimman tehokkaasti. Sanonnat ”Hiljaa hyvä tulee”
tai ”Hitaasti, mutta varmasti”, ovat tällaista etenemistapaa kuvaavia sanontoja. Tuntuu turvalliselta, kun on
olemassa tarkka suunnitelma, miten edetä. Turvallisuuden tunne voi kuitenkin olla myös harhaa. Mitä, jos
valittu suunta ei olekaan oikea?
Jos halutaan saada aikaan jotain uutta, tarkan
etukäteissuunnitelman noudattaminen ei ole paras
mahdollinen tapa. Kun tehdään niin kuin on aina
ennenkin totuttu tekemään, syntyy harvoin uusia
ratkaisuja. Todennäköistä on, ettei myöskään opita
mitään uutta, sillä kaikki prosessissa tarvittava osaaminen on jo olemassa. Asioissa, jotka ovat monimutkaisia, keskinäisriippuvaisia ja vaativat tarkastelua
useasta uudesta näkökulmasta, kannattaa lähteä
liikkeelle totutusta poikkeavalla tavalla – kokeillen.
Kokeilussa keskeistä on oppiminen
Kokeilemalla kehittämisen logiikka on toisenlainen.
Kokeilussa keskeistä on juuri oppiminen. Koska
tavoitteena on, että lopputuloksena syntyy jotain
uutta, ei lopputulosta eikä etenkään polkua siihen
voida tietää etukäteen. Siksi kokeillaan, mikä polku
14

Jos halutaan uutta,
pitää myös toimia
uudella tavalla.

on paras eli tuottaa parhaan lopputuloksen. Kokeilulla kehittäminen
on myös ketterää eli periaatteena
on, että lähdetään liikkeelle, testataan ja korjataan
matkan varrella. Kun edetään pienimuotoisesti, myös
epäonnistuminen on pienimuotoista. Vaihtoehtona
se, että pannaan ”kaikki munat samaan koriin” ja kun
epäonnistutaan, epäonnistutaan raskaimman kautta.
Pahimmillaan tämä tapahtuu massiivisesti rahaa
menettäen ja aikaa tuhlaten.
Myös asiakkaat pitää ottaa kokeiluihin mukaan.
Kaikkein paras lopputulos saavutetaan vain yhdessä
tehden ja oppien. Käytännöt, jossa asiakkailta kysytään vasta lopputuloksen toimivuutta (jos sitäkään) ja
sitäkin harvakseltaan, edustavat hallintokulttuuria,
josta haluamme eroon. Mahdollistava hallinto toimii
siten, että asiakkaat ovat mukana asioiden valmistelussa, alusta loppuun asti.
Kokeilukiihdyttämö madaltaa
kokeilujen käynnistämistä

Myös valtionhallinnossa työnteko on parhaimmillaan
oppimista ja ongelmien ratkomista yhdessä. Käynnistimme tänä syksynä valtion virastoille suunnatun kokeilukiihdyttämön. Sen tavoitteena on synnyttää uutta kyvykkyyttä kokeilutoiminnan ympärille, madaltaa
kokeilujen käynnistämiskynnystä, poistaa kokeiluihin
liittyviä epäluuloja sekä tietysti käynnistää kokeiluja. Kutsuimme mukaan kiihdyttämöön erityisesti
toimintatapoihin liittyviä kokeiluja ja saimme mukaan 18 tiimiä eri puolilta valtionhallintoa. Tiimien
kokeilut koskevat mm. virtuaalisen yhteistyöalustojen
perustamista, suorituskyvyn maksimointia hallinnollisia tukipalveluita tehostamalla, tekoälyn hyödyntämistä e-oppimisessa, HR:n uutta roolia, henkilöstön
innostamista sähköisten työvälineiden käyttöön,
yhtenäisen työkulttuurin ja työnantajakuvan rakentamista, uusien innovaatioiden syntymistä julkisten
hankintojen kautta, verkostomaisen toimintatavan
kehittämistä, tiimityötä yli organisaatiorajojen, PPP-
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yhteistyötä kansainvälisessä start up -mentoroinnissa
sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisyä. Kokeilukiihdyttämöllä rakennetaan kokeilujen ympärille myös
yhteisöllisyyttä ja keskinäistä sparrailuverkostoa
(asennetta ”töissä valtiolla, kansalaisten parhaaksi”), madalletaan kokeiluihin lähtemisen kynnystä,
vähennetään kokeiluihin liittyviä ennakkoluuloja sekä
lisätään tietoisuutta ja osaamista erilaisista (uusista) menetelmistä, kuten mm. palvelumuotoilusta ja
hackathonien järjestämisestä.
Ainoastaan epämukavuusalueella
voi oppia jotain ihan uutta
Jari Stenvall ja Kaija Majoinen puhuvat ansiokkaasti
”Välitilan johtamisesta” (ARTTU – tutkimusohjelman
julkaisusarja 5/2017), jolle on tyypillistä epävarmuus,
hämmennys ja suunnan puuttumisen tunne. Tuntuuko tutulta? Niin minustakin. Välitila haastaa paitsi
johtajia, meitä kaikkia toimimaan totutusta poikkeavalla tavalla. Parhaimmillaan ”välitila” onkin luova,
uusia kokeiluja ja innovaatioita esiin nostava.
Sumussa navigointi edellyttää rauhallisuutta, mutta päättäväisyyttä, rohkeutta, mutta realismia. Uteliaisuus ja kriittinen ajattelu ovat ehdottomat edellytykset sille, että ylipäätään lähdemme hakemaan entistä
parempia ratkaisuja. Älykäs optimismi on sanapari,
johon törmäsin hiljattain ja ihastuin heti. Lempisanontani ”jalat maassa, pää pilvissä” on kenties saman
asian tutumpi ilmaisu. Riskinotto ja ns. ”moonshot

thinking” ovat edellytyksiä sille, että
voimme tehdä jotain ennen näkemätöntä ja jopa maailmaa mullistavaa. Pitää siis ajatella isosti, vaikka
kokeileekin pienesti. Näillä pärjää jo
pitkälle! Myös valtionhallinnossa.

Pitää ajatella isosti,
vaikka kokeileekin
pienesti.

Epäonnistumisen pelko estää kokeiluja
Twitterissä esittämääni kysymykseen ”Mikä estää
virkamiestä kokeilemasta?” annettujen vastausten perusteella osaamisen puute ei ole este kokeiluille. Vain
5 % vastaajista oli sitä mieltä, että osaamisen puute on
esteenä kokeiluille. Esteinä sen sijaan nähtiin epäonnistumisen pelko (48 % vastaajista) ja johdon kannustuksen puute (47% vastaajista).
Valtionhallinnossa on nyt niin sanotusti ”hyvä
pössis”. Paitsi, että uudet toimintatavat synnyttävät
uutta osaamista ja lisäävät meidän virkamiesten työn
mielekkyyttä, koituvat ne myös hallinnon asiakkaiden eli kansalaisten, yritysten ja koko suomalaisen
yhteiskunnan hyväksi, ennemmin tai myöhemmin.
Ja kun kehitetään ketterästi kokeillen, pikemminkin
ennemmin kuin myöhemmin.

Kirjoittaja toimii kehittämispäällikkönä valtiovarainministeriössä,
toimikenttänään valtionhallinnon toimintatapojen ja toimintakulttuurin
uudistaminen. Twitterissä: @VEinolaPekkinen #työ2piste0
#kokeilukiihdyttämö #muutoksentekijät

Kokeilijan huoneentaulu, Kokeileva Suomi -hanke. Piirtänyt Linda Saukko-Rauta / RedanRedan Oy.
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Psykologisen pääoman merkitys
uuden työn kontekstissa ja tietotyössä

Psykologinen pääoma kehittyy kokemusten kautta ja sitä voidaan
tietoisesti kehittää erilaisin keinoin. Psykologisen pääoman myötä
tietotyöntekijä voi ottaa asiantuntemuksestaan enemmän irti.
TEKSTI: ANNA-MAIJA NISULA JA ILONA TOTH

TIETOTYÖNTEKIJÄT luovat, jakavat ja hyödyntävät
tietoa ja ovat siten keskeisiä ja uutta luovia tuotannontekijöitä niin yrityksissä, organisaatioissa, kuin
yhteiskunnissakin. Valtaosa tietotyöntekijöistä toimii
organisaatioissa, mutta muitakin vaihtoehtoja on.
”Uusi työ” avaa mahdollisuuksia
– ja tuo stressiä
Nykytalous tarjoaa korkeasti koulutetuille asiantuntijoille ja tietotyöntekijöille erilaisia ja monipuolisia
uravaihtoehtoja, ja yhä useampi heistä valitsee itsenäisen urapolun, yrittäjyyden, itsensä työllistämisen,
hybridiuran tai osa-aikayrittäjyyden pikemmin kuin
pysyvän työpaikan yhden organisaation palveluksessa.
Autonomia, työn merkityksellisyys ja työn imu ovat
käsitteitä, jotka tyypillisesti liitetään tieto- ja asiantuntijatyöhön. Tietotyöntekijät ovat ja haluavat olla enenevässä määrin vastuussa omasta urastaan, työn tuunaamisesta, kehittymisestään ja työhyvinvoinnistaan.
Puhutaan uuden työn kontekstista, jossa ei välttämättä ole toistaiseksi voimassaolevia työsuhteita, suoria esimies-alaissuhteita, säännöllistä kuukausipalkkaa tai edes pysyvää organisaatiorakennetta. Uuden
työn konteksti avaa ennen näkemättömiä vapauksia
ja mahdollisuuksia asiantuntijoille, mutta toisaalta
sen mukana tuleva epävarmuus ja jatkuva muutos voi
aiheuttaa stressiä, mm. riittävistä ansioista ja työn jatkuvuudesta. Tietotyö, ja erityisesti itsenäinen tietotyö,
16

edellyttääkin vankan ammattitaidon lisäksi luovuutta
ja psykologista pääomaa.
Asiantuntemuksesta kaikki irti
Psykologinen pääoma on joukko yksilöllisiä, mukautuvia ominaisuuksia, joiden merkitys korostuu
erityisesti itsenäisessä tietotyössä. Psykologisessa
pääomassa on kyse yksilön luottamuksesta siihen,
että hän voi vaikuttaa ympäristöönsä ja että hän selviytyy mitä ikinä tapahtuukaan. Vahva psykologinen
pääoma ennakoi sitä, että tietotyöntekijä voi vaikuttaa
osaamiseensa ja työn vaatimusten yhteensopivuuteen
jopa tilannekohtaisesti, venyä olosuhteiden mukaan
ja mukauttaa pääomaresursseja tarpeen vaatiessa, ja
siten suoriutua menestyksekkäästi.
Korkean psykologisen pääoman omaavat tietotyöntekijät ovat todennäköisesti joustavampia, rohkeampia ja jopa innokkaampia kohtaamaan epävarmuutta
ja uusia tilanteita. Psykologisen pääoman katsotaan
koostuvan neljästä keskeisestä tekijästä: minä pystyvyys, sinnikkyys, optimismi ja toivo. Näiden lisäksi
myös onnellisuus, empaattisuus, tunneäly ja itsetunto ovat psykologiseen pääomaan liitettyjä tekijöitä.
Voidaankin sanoa, että psykologisen pääoman myötä
tietotyöntekijä voi ottaa asiantuntemuksestaan kaiken irti, hyödyntää sitä joustavasti erilaisissa, uusissa
ja jopa yllättävissä yhteyksissä, ja siten myös kartuttaa
osaamistaan ja asiantuntijuuttaan.
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Korreloi sisäisen motivaation kanssa
Psykologinen pääoma on työn imun eli positiivisen
työssä suoriutumisen edellytys. Työn imulla on tutkimusten mukaan selkeä yhteys myös organisaation
suorituskykyyn että tuottavuuteen. Teoreettisesti
työn imu määritellään positiiviseksi ja tyydytystä
tuottavaksi psykologiseksi tilaksi, joka koostuu tarmokkuudesta, omistautumisesta ja uppoutumisesta.
Psykologista pääomaa voidaan hyödyntää toivottujen
työn tavoitteiden määrittelemisessä ja se toimii tärkeänä työn imuun johtavana signaalina.
Psykologinen pääoma korreloi voimakkaasti sisäisen motivaation kanssa ja tutkimusten mukaan sisäisesti motivoituneet henkilöt ovat tavoitteellisempia,
mikä puolestaan johtaa korkeampaan suoritustasoon.
Tutkimustuloksemme osoittavat, että psykologisella
pääomalla on positiivinen ja merkittävä yhteys tietotyöntekijöiden luovuuteen ja työn imuun.
Toisin kuin persoonallisuus – joka on suhteellisen
pysyvä – psykologinen pääoma on muuttuva resurssi;
se kehittyy kokemusten kautta ja sitä voidaan tietoisesti kehittää erilaisin toimenpitein, sekä tukea mm.
henkilöstöjohtamisen keinoin. Itsenäisen tietotyöntekijän onkin tärkeää tunnistaa psykologinen pääomansa ja kehittää sitä. Myös henkilöstöjohtamisen

parissa työskentelevien tulee tunnistaa,
huomioida ja tukea tietotyöntekijöiden
psykologisen pääoman kehittymistä, varsinkin organisaatioille
strategisesti tärkeän osaamisen
näkökulmasta. Tästä voidaankin
johtaa, että myös HR-käytäntöjen
tulee olla joustavia ja mukautuvia
muuttuvien työn vaatimusten ja
olosuhteiden mukaisesti.

Psykologinen
pääoma on
muuttuva
resurssi.

Kirjoittajat: KTT, tutkijatohtori Anna-Maija Nisula ja
KTM Ilona Toth KTM työskentelevät Lappeenrannan
teknillisessä yliopistossa.
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Dialogi on osaamisen
kehittämisen työkalu
Työorganisaatioissa hierarkia, tarkka ohjeistus ja kontrolli ovat vähenemässä.
Tuloksena syntyy entistä tasa-arvoisempia työyhteisöjä, jotka edellyttävät
jäseniltään hyviä sosiaalisia taitoja. Niitä kehittämällä rakenteiden ohjaaman,
jäykän kommunikoinnin tilalle voidaan rakentaa tasa-arvoista dialogia.
TEKSTI: MAARIT VIRTA

PERINTEISTEN työorganisaatioiden hierarkkiset järjestelmät alkavat käydä työn tekemisen ja sen tulosten
kannalta haitallisiksi, mutta silti meille tuottaa vaikeuksia irrottautua niistä.
Vuorovaikutustakin ohjaa
Vuorovaikutus parantaa
edelleen usein organisaamahdollisuuksia
tion rakenne: se määrittää,
luovuuteen ja innovointiin. kuka voi kommunikoida
kenenkin kanssa, miten
se tehdään ja mitä asioita
käsitellään. Taustalla on ajan kuluessa hierarkkisen
kommunikoinnin seurauksena rakentunut ja vielä
voimissaan oleva organisaation kulttuuri. Monet työyhteisöt hyötyisivät tasavertaisesta vuorovaikutuksesta, siihen rohkaisusta ja sen kehittämisestä.
Sosiaalinen vuorovaikutus on taito, johon koneet
eivät ainakaan lähitulevaisuudessa pysty. Ne eivät kykene myöskään luovaan ongelmanratkaisuun. Koska
vuorovaikutus parantaa mahdollisuuksia luovuuteen
ja innovointiin, ihmisillä on kaksin verroin syytä
kehittää sosiaalisia taitojaan. (Spännäri ym. 2017.)
Yksin ajattelusta yhdessä ajatteluun
Tutkimusten mukaan osaamisen kehittäminen onnistuu parhaiten välittömässä vuorovaikutuksessa (esim.
Virta 2011). Dialogin voidaan sanoa olevan huippuunsa viritettyä vuorovaikutusta: tietoja ja taitoja jaetaan
tasa-arvoisessa luottamuksen ilmapiirissä yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi. Toisin sanoen dialogiin
osallistujat eivät ole työrooliensa vankeja, jokainen
osallistuja saa sanoa sanottavansa ilman pelon tunteita ja jokainen tietää, mihin pyritään.
William Isaacs (1999) kuvaa dialogia yhdessä
ajatteluksi (thinking together). Sen vastakohta on yksin
ajattelu (thinking alone). Keskustelussa, joka rakentuu
yksin ajattelulle, kukin osallistuja pyrkii vakuutta18

Vuorovaikutus parantaa mahdollisuuksia luovuuteen ja
innovointiin, Maarit Virta sanoo.

maan muut oman mielipiteensä oikeellisuudesta ja
”voittamaan”. Kukaan ei kuuntele saati halua ymmärtää, mitä muilla on sanottavanaan, vaan jokainen ajaa
sokeasti omaa asiaansa. Vastaavasti keskustelussa, joka perustuu yhdessä ajatteluun, kaikkien näkemykset
otetaan huomioon ja niitä yhdistellään pyrkimyksenä
uuden, yhteisen näkökulman rakentaminen. Kyse ei
siis ole oikean ja väärän löytämisestä tai valitsemisesta niiden välillä. Tällainen dialoginen keskustelu luo
mahdollisuuksia yhteisen osaamisen lisäämiseen ja
kehittämiseen.
Työyhteisöissä keskustelut käydään useimmiten jossakin yksin ja yhdessä ajattelun välimaastossa. Vahvis-
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tamalla dialogisia taitoja voidaan rakentaa entistä hedelmällisempää vuorovaikutusta ja tukea organisaation
innovointia eli osaamisen jakamista ja kehittämistä.
Kohti yhteisöllistä ja itsenäistä työn tekoa
Dialogi kasvattaa yhteisöllisyyttä. Se on keskustelua,
jossa pyritään ymmärtämään muita ja saavuttamaan
yhteisymmärrys tärkeiksi koetuista asioista. Siksi sen
avulla voidaan luoda yhteisöllistä perustaa niin osaamisen jakamiselle kuin muullekin toiminnalle.
Dialogissa voidaan rakentaa yhteistä näkemystä
esimerkiksi organisaation nykytilasta ja sen tavoitteista. Keskusteluissa, johon kaikki jäsenet osallistuvat,
etsitään sekä jäsenten henkilökohtaisten tarpeiden
että organisaation tulosten saavuttamisen kannalta
sopivia päämääriä. Samalla jaetaan valtaa ja vastuuta,
mikä lisää työn merkityksellisyyden kokemuksia: ihminen voi vaikuttaa työhönsä, hän voi saavuttaa siinä
itselleen tärkeitä asioita ja samalla auttaa yhteisöä
omalla panoksellaan.
Tavoitteiden yhteinen määrittely tukee itsenäistä työn ja päätöksen tekoa. Jäsenet saavat työlleen
suuntaviivat, joiden avulla he kykenevät työskentelemään ja kehittämään osaamistaan itsenäisesti kohti
yhteisiä tavoitteita. Yhteisöllisyyden rakentaminen ja
kokeminen ja itsenäisyys työssä ja sen kehittämisessä
(itseohjautuvuus, -organisoituminen) eivät ole ristiriidassa kesTavat ja kulttuuri
kenään: tavat ja kulttuuri voivat
kannustaa sekä yhteisöllisyyteen
voivat kannustaa
että itsenäisyyteen. Silloin yksilöt
sekä yhteisöllisyyteen toimivat itsenäisesti yhteiseksi
että itsenäisyyteen.
hyväksi ilman uhrautumista eli
omista tarpeista luopumisen
tunnetta.
Dialogin neljä perustaitoa
Isaacsin mukaan dialogin tavoite on löytää mahdollisimman paljon aiheeseen liittyvää materiaalia (tietoja,
taitoja, kokemuksia, ideoita, visioita jne.), yhdistellä
niitä ja synnyttää uusi lähestymistapa tai ratkaisu,
joka rakentuu yhteisymmärrykselle. Samalla pyritään
paljastamaan totuttujen oletusten ja sääntöjen alle
hautautuneita kysymyksiä tai ongelmia.
Isaacs kuvaa neljää taitoa, joille dialogi rakentuu.
Mihin niitä tarvitaan ja miten niitä keskustelussa
käytetään?

Kuunteleminen
Yhteisymmärrys rakennetaan toisten näkemysten ja
niiden perustana olevien merkitysten ymmärtämiselle.
• Keskity kuuntelemaan mieli avoimena sen sijaan,
että poimit puheesta vain omia käsityksiäsi tukevat
argumentit ja jätät muut huomiotta.
• Varmista että ymmärrät oikein:” Tarkoitatko että…”,
”Tähän mennessä olet puhunut…” jne.

Kunnioittaminen
Yhteiseen kehitystyöhön tarvitaan jokaisen panosta ja
jokaiselta voidaan oppia. Työroolit eivät ratkaise: kaikkien
näkemykset ovat yhtä arvokkaita ja jokainen saa sanoa
sanottavansa.
• Kunnioita toisten näkemyksiä: he eivät ole väärässä,
jos ovat kanssasi eri mieltä.
• Kohtele kaikkia tasavertaisesti.
• Anna tunnustusta osaamisesta, kiitä hyvästä työstä
tai ideasta jne.

Ilmaiseminen
Kaikki aiheeseen liittyvät seikat pyritään saamaan esiin,
myös ongelmat ja epäonnistumiset, vaikka ne olisivat
henkilökohtaisiakin. Rehellinen itsensä ilmaiseminen
vaatii rohkeutta ja luottamusta.
• Puhu spontaanisti kaikesta asiaan kuuluvasta.
• Rohkaise muita keskusteluun: ”Mitä ongelmia tähän
liittyy?”, ”Mitä kokemuksia teillä on?”
• Rakenna luottamusta neuvomalla ja auttamalla.

Viivyttäminen
Tarkoitus on löytää uusia, erilaisia näkökantoja. Siksi
omasta näkemyksestä päättämistä ja sen sanomista
viivytetään. Omaa näkemystä ollaan myös valmiita
muuttamaan.
• Ota selvää muiden näkökannoista etsimättä tukea
omallesi: ”Miksi meidän pitää jatkaa keskustelua?”,
”Mitä on jäänyt huomaamatta?”, ”Mitä muita mahdollisuuksia on?”
• Voit kysyä itseltäsi: ”Miksi olen tästä niin varma?”,
”Mitä tapahtuu jos myönnyn?”

Organisaatiossa toiminnoilla on taipumus kaavamaistua, niin toteutukseltaan kuin sisällöltäänkin. Syyt
ovat rakenteellisia mutta myös inhimillisiä. Uraudumme helposti tapoihin, puheenaiheisiin ja näkökulmiin,
mikä vaikeuttaa muutoksiin reagointia: huomaamme
asioita, jotka sopivat odotuksiimme näkemättä muutoksia, jotka vaativat erilaista ajattelua ja toimintaa.
Dialogissa voimme auttaa toisiamme katsomaan organisaatiota ja sen ympäristöä uusin silmin, löytämään
tarpeita ja mahdollisuuksia kehittymiseen. Dialogisten taitojen parantamisella vahvistamme osaamisen
kehittämistä ja lopulta koko yhteisön toimintakykyä.

KIRJALLISUUTTA
Isaacs, William: Dialogue and the Art of Thinking Together, Random House
Inc., New York 1999.
Spännäri, Jenni; Juntunen, Elina; Ståhle, Pirjo: Innovatiivisuuden syvät
juuret. Kirjassa Pessi, Anne Birgitta; Martela, Frank; Paakkanen, Miia
(toim.): Myötätunnon mullistava voima, PS-kustannus, Jyväskylä 2017.
Virta, Maarit: Sukupolvien välinen tiedon jakaminen organisaatiossa –
lapioidaanko vanhaa vai luodaanko uutta? Väitöskirjan käännös, LUT
/ TBRC Research Reports 23, Lappeenranta 2011. http://www.doria.fi/
bitstream/handle/10024/69954/isbn%209789522650634.pdf
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Tietojohtamisen teemapäivä 10.11.2017
KUVAT: KLAS MARKKU

Konsultti Teppo Nieminen Fountain
Parkista esitteli yrityscasen, jossa
asiakkaiden kehittämisideoita luodattiin verkkoaivoriihellä.

Tilastokeskuksen palveluja
ruututietokantoihin perustuvista
paikkatietoaineistosta esitteli tietopalvelusuunnittelija Miia Huomo.

Laurean opiskelijat vastasivat hyvin järjestetystä Teemapäivästä hymyssä suin. Kuva: Olli Ilmarinen.

Kehityspäällikkö Tapani Juutin,
UPM Metsä, hauska ja hyödyllinen esitys UPM-metsäni
-sovelluksesta, joka hahmottaa
metsän arvon sekunneissa.

Valto Loikkanen,
yksi lokakuun
lopussa julkaistun
Alustatalouden
tiekartta -raportin
kirjoittajista, kertoi
kuinka alustatalous
muuttaa yritysten ansaintalogiikkaa.

Yhdistyksen kumppanit esittäytyivät Laurean lämpiössä.

20
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Teemapäivän puheenjohtaja Teemu Ropponen, Open
Knowledge Finland ry:n toiminnanjohtaja.

Verkostoitumista ja keskustelua tauolla.
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Teemapäivän juhlistamista verkottumalla.

Ku
Tutkimusjohtaja Harri Laihonen
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta esitteli Suomen tietojohtamisen akateemisen tutkimuksen
nykypäivää.
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Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin
toimialajohtajan Mia
Nykoppin kiinnostava
esitys tietojohtamisesta:
strategian kärkinä hyvinvointi
ja kilpailukyky liikenteestä
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Viestinnällä ja vuorovaikutuksella
tutkimustiedosta enemmän irti
Erilaiset rahoitusinstrumentit asettavat tieteentekijöille uudenlaisia vaateita.
Nykytutkijoilta odotetaan substanssiosaamisen lisäksi käsitystä yhteiskunnassa
ilmenevistä kehittämistarpeista ja siitä kuka heidän tuottamastaan tiedosta hyötyy.
Ymmärryksen rakentumiseksi tutkijoilta odotetaan vuorovaikutusta sekä näkemystä
tämän toteuttamisesta. Vaatimusten ristipaineessa ei pitäisi unohtaa, että tutkija
tarvitsee aikaa ennen kaikkea tulokselliseen tutkimustyöhön. Vuorovaikutuksen
ammattilaisuutta ei odoteta – tarvitaan tukea tarjoavaa viestinnän osaajaa.
TEKSTI: KAISA IKONEN

TUTKIMUSTIEDOLLA on merkittävä tehtävä yhteiskunnassa ja tieto pitää saada käyttöön. Tutkimusrahoitus saadaan eri lähteistä ja jokaisella rahoittajalla
on painotuksensa. Esimerkiksi Suomen Akatemian
yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittaman tutkimuksen tulisi vastata sekä
tiedontuottajien, -hyödyntäjien että Valtioneuvoston
määrittelemiä tarpeita (Suomen Akatemia 2016a), ja
toimia ”yhteiskunnan kehittämisen ja päätöksenteon
strategisena resurssina” (Mickwitz ja Maijala 2015, 29–
33). Olennaista STN-hankkeissa on, että tutkimustieto
tuotetaan yhdessä eri sektoreita edustavien tiedonhyödyntäjien eli sidosryhmien kanssa (nk. co-creation).
Viisi tieteenalaa yhdistävä BCDC Energia (2015–
2017–2021) on yksi STN-hankkeista, joilta vaadittiin
hakuvaiheessa vuorovaikutussuunnitelma yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden osoittamiseksi. BCDC Vuorovaikutus -tutkimustiimin johtaja, professori Maija-Leena Huotari pitää myönteisenä
sitä, että haussa korostettiin vuorovaikutussuunnitelman merkitystä. Suunnitelmassaan BCDC Energia
on tarttunut vuorovaikutushaasteeseen allokoimalla
resursseja hankeviestijälle ja Vuorovaikutus-tiimille.
Tuottajan vai hyödyntäjän tutkimusintressit?
Rahoitusinstrumentin määrittelemät tutkimustiedon
tarpeet ja hyödyntäjät sekä vuorovaikutussuunnitelman vaateet ja -osapuolten määrä voivat hämmentää
ja herättää tutkijassa kysymyksiä. Esimerkiksi, onko
tutkimuksen lähtökohtana tutkimusryhmän tutkimusintressit vai päätöksentekijöiden ja tiedonhyödyntäjien tarpeet. Entä missä määrin tieteentekijän tulee
rahoittajalle vastuullisena tiedontuottajana kuulla tiedonhyödyntäjiä, ja millä tavalla tutkimustieto päätyy
sen hyödyntäjien ja koko yhteiskunnan resurssiksi?
22

STN:n Per Mickwitz pitää ongelmana, ettei tiedontuotanto kytkeydy aina tarvittaviin ilmiöihin sekä
sitä, että tietoa tuotetaan käyttäjän näkökulmasta
epärelevanteista asioista. (Mickwitz 2017.) Tiedontarpeiden tunnistamiseksi tutkijoilta odotetaan valveutuneisuutta, ja varhaisessa vaiheessa käynnistettyä
vuorovaikutusta tiedonhyödyntäjien kanssa. BCDCkonsortion tutkimusjohtaja Rauli Svento (2017) pohtii
BCDC:n tarinassa tiedeyhteisön hyväksyntää tutkijoiden perinteisenä auktoriteettina. Kuulevatko tutkijat
vielä uusienkin tarpeiden maailmassa liian usein
pelkkää tiedeyhteisön ääntä?
Viestinnän haasteet
Jokainen tutkimushanke lähtee toteuttamaan viestintätyötä valitsemaansa tietä. Onnistunut viestintä
ei ole haasteetonta. Esimerkiksi ajoittaminen ja tyyli
vaativat suunnittelua. Aalto-yliopiston professori Pirjo
Ståhle ja tutkijakollegat (2016, 49–51) muistuttavat,
että tiedon olisi oltava päättäjien saatavilla oikeaan aikaan. Tutkimustuloksia ei ole kuitenkaan perinteisesti
kerrottu ennen tieteellistä julkaisemista. Kohtaako
tutkimusmaailman aikaikkuna ja pitkät julkaisuprosessit tiedonhyödyntäjien tarpeet?
Mickwitzin (2017) mukaan yksi tiedontuotannon
haasteista on tulosten esittämisessä. Myös Kelan
tutkija Tapio Räsänen (2017, 14) näkee, että juuri
vaikeaselkoisuus voi piittaamattomuuden sijaan olla
syy tutkimustiedon huomiotta jättämiseen. Tieteen
popularisointi on lupaava keino, johon BCDC on kohdistanut voimavaroja: hankeviestijä ja Vuorovaikutustiimi tukevat tutkijoita käytännön vuorovaikutus- ja
viestintätyössä, joka kytkeytyy tiimissä myös tietojohtamisen, uuden tiedon luomisen ja vuorovaikutuksen
tutkimukseen (Huotari et al. 2016, 29–32).
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Yksin ei voi vuorovaikuttaa
STN:n johtava tiedeasiantuntija Tiina Petänen
korostaa, että viestintä on tärkeä osa vuorovaikutusta, mutta vain osa sitä (Suomen Akatemia 2016a).
Siirtyminen yksisuuntaisesta viestinnästä useamman
osapuolen keskinäiseen vaikutussuhteeseen – vuorovaikutukseen – on haaste tieteentekijöille, ja haastaa
myös hankeviestinnän käytännöt.
Perinteiset verkkosivut ovat kotipesänä piilossa
eivätkä houkuttele tiedonhyödyntäjiä reaaliaikaiseen keskusteluun. BCDC:lle tärkeät sidosryhmät ja
energia-alan toimijat ovat paikalla somessa. Vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi samaa odotetaan
tutkijoilta. Hankkeen käytännönläheinen blogi &
twiitti-sapluuna aktivoi tutkimustiimit vuorollaan
levittämään popularisoidut asiantuntijatekstinsä
BCDC-blogista eli tiedon ”kotipesästä” Twitterin yleisöille sekä reagoimaan käynnistyvään keskusteluun.
Kahdessa vuodessa BCDC:n blogi- ja Twitter-viestintä on vakiintunut. Mutta olemmeko onnistuneet?
Myös verkko- ja somepalaute – kommentit, lukija- ja
jakomäärät – kertovat viestinnän kehittymisestä kohti
vuorovaikutusta. Palautetta tarkastellaan entistä
kriittisemmin.
Osaamisella ja yhteistyöllä
vuorovaikutustavoitteisiin
Käytännön vuorovaikutustyöhön pitäisi taata riittävät
taloudelliset, henkilö- ja aikaresurssit. Strategisen
tutkimuksen infotilaisuuden keskustelussa on esitetty
jopa kymmenen prosentin vuorovaikutusosuutta

BCDC Energia -hankkeen tutkijat osallistuvat
aktiivisesti vuorovaikutus- ja tiedeviestintätyöhön.
Kuvassa etualalla BCDC Pilvilaskenta -tiimin tutkijoita. Kuva: Kati Leinonen.

hankkeen kokonaisbudjetista (SuoKeiden työaikaa
men Akatemia 2016b). Toinen kysyvuorovaikutus- ja
mys on, keiden työaikaa vuorovaikuviestintätyöhön
tus- ja viestintätyöhön allokoidaan.
Ståhlen ja kollegoiden (2016,
allokoidaan?
49–51) mukaan ”vaikuttava tiede on
osaamislaji”. Sekä tutkijalla että hankeviestijällä on paikkansa; osapuolet jakavat vastuita
ja tekemisen aikaa. Hankeviestijä on tiedeviestinnän
osaaja ja käytännön toteuttaja, tiedontuottajan ja -hyödyntäjien välinen linkki sekä vuorovaikutusverkoston
laajentaja. Hän rohkaisee tutkijoita avoimuuteen,
kannustaa, ideoi ja antaa palautetta eri substanssialojen ei-asiantuntijana. Hankeviestijä tuottaa itse uutisia
ja siirtää valmiita sisältöjä verkkoon vastaanottajan
ulottuville sekä tekee yhteistyötä sidosryhmien kanssa.
Tutkimustiedon tuottajana tutkija on kuitenkin
alkupiste. Hanke ei ole mitään ilman korkeatasoista
tutkimusta sekä substanssiosaamista, jolla erotetaan
tiedonhyödyntäjät yleisöjen massoista. Tutkijoiden
ymmärrys vuorovaikutuksen ja viestinnän hyödyistä
aktivoi kertomaan omasta työstä ja tuloksista. Hyväksyvä asenne ja arvostus lisäävät sitoutumista ja ajan
antamista vuorovaikutustyöhön.

Kirjoittaja FM Kaisa Ikonen toteuttaa BCDC Energian
vuorovaikutus- ja viestintätyötä hankeviestijänä Oulun
yliopiston Informaatiotutkimuksen ja viestinnän yksikössä.
(kaisa.ikonen(a)oulu.fi)
Tutustu BCDC Energiaan: bcdcenergia.fi, Twitter: @bcdcenergia, YouTube: BCDC Energia
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NÄ KÖK U L M A

ResponsiveOrg
– loikka kohti verkostoajan organisaatioita
ResponsiveOrg-liike pyrkii ruokkimaan työyhteisöjen ja verkostojen
valmiuksia toimia moninäkökulmaisten tai pirullisten haasteiden
ymmärtämiseksi ja ratkaisemiseksi.

VERKOSTOITUNUT, kytkeytynyt maailma, jossa
teknologiat ja niihin perustuvat sosiaaliset mediat
saattavat tuottaa hyvinkin nopeita siirtymiä,
tekevät organisaatioiden konteksteista ja
tavoista reagoida ennakoimattomampia kuin ennen. Samaan aikaan
perinteiset käsityksemme siitä,
Tietämys ei ole
miten tulee organisoitua eivät
yksilössä eikä
välttämättä tue parhaimmalla
yhteisössä, vaan
mahdollisella tavalla tekemistä,
jossa tavoitteiden, johtamisen
sitä synnytetään
ja operaatioiden tulee toimia
ja toisinnetaan
paradoksaalisten jännitteiden
jatkuvasti.
varassa. ResponsiveOrg-liike
pyrkii vauhdittamaan verkostoajan
potentiaalia hyödyntävien organisaatioden kehittymistä.

ResponsiveOrg on maailmanlaajuinen avoin
verkosto, joka pyrkii edistämään verkostoajan organisoitumista. Ajattelutapa on sukua monille muille
lähestymistavoille, jotka pyrkivät myös sanoittamaan
työn muutosta, kuten ketterälle kehittämiselle, lean
startupille, Exponential ja Reinventing Organizations
-kirjoille, holakratialle, sosiokratialle, systeemiajattelulle ja muille. ResponsiveOrgin manifestin tarkoituksena ei ole sanella, miten organisaatioiden tulee toimia,
vaan ruokkia dialogia siitä, että ovatko niiden toimintatavat tarkoituksenmukaisia.
Liikevoiton tekemisen kaltaisten asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ajaa organisaatioita, mutta
niin on myös monia muotoja saavan arvon tuottaminen olennaisille sidosryhmille. Hiearkiat ovat hyvästä,
mutta niin ovat avoimet verkostotkin. Kontrolli on
tärkeää, mutta niin on mahdollistaminenkin. Hyvin

”Organisaatioiden muuttumisen ei tule olla lineaarista, vaan jatkuvaa.” Kuva: Aaron Dignan / The Ready.
24
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TEKSTI: MIKAEL SEPPÄLÄ

paksu käärme. Jokainen kokee oman
suunniteltu on puoliksi tehty, mutta
tulkintansa olevan oikeassa, mutta
kokeileminen ja iteratiivisuus lisäävät
ilman dialogia ja yhteistoiminnalreagointikykyä muutoksiin. KaikSuurten
lista hahmottamista, sokeat miekea ei kannata kertoa avoimesti,
mutta avoimuus ja läpinäkyvyys
organisaatiomuutosten het eivät kykene hahmottamaan
eri ruumiinosista koostuvaa
ovat samaan aikaan tärkeitä,
sijaan tulisi edistää
elefanttia.
että kaikki voivat tehdä viimeijatkuvaa, osallistavaa
ResponsiveOrg-liike pyrkii
simpään tietoon perustuvia pääruokkimaan työyhteisöjen ja
töksiä. Tämänkaltaiset jännitteet
muutosta.
verkostojen valmiuksia toimia juuri
ja niiden tarkoituksenmukaisten
tämän tarinan kaltaisten moninäratkaisujen pohtiminen ovat Reskökulmaisten tai pirullisten haasteiden
ponsiveOrgin uuden työn manifestin
ymmärtämiseksi ja ratkaisemiseksi.
ytimessä.
Teoriaa ja käytäntöä
Teoreettisesti ResponsiveOrg on lähellä professori
Ralph D. Staceyn ajatuksia kompleksis-responsiivisia
vuorovaikutuksen prosesseja. Staceyn (2001) mukaan
tietämys syntyy organisaatioissa aktiivisten vuorovaikutussuhteiden emergenttinä tuotoksena. Tietämys
ei ole yksilössä eikä yhteisössä, vaan sitä synnytetään
ja toisinnetaan jatkuvasti sekä mahdollistavien että
rajoittavien vuorovaikutuksen käytänteiden mukaisesti. Organisaatioiden tarkasteleminen vuorovaikutuksessa syntyvinä, neuvoteltuna ja keskusteltuna
ilmiönä auttaa parantamaan niiden uudistumisen
dynamiikkaa.
ResponsiveOrgin perustajien konsulttiyhtiöt, yhdysvaltalaiset August ja The Ready, keskittyvätkin organisaatioiden muotoiluun (org design) eli auttamaan
niitä aistimaan muutoksia toimintaympäristöissään
sekä mukautumaan ketterän ja kokeilevan kehittämisen avulla. Yritysten fokuksessa on ihmislähtöinen,
teknologiaa hyödyntävä ja kompleksiseen maailmaan
soveltuva merkitysrikas, avoimuuteen perustuva jatkuva oppiminen sekä uudistuminen. “Organizational
transformation isn’t linear, it’s continuous”, toteaakin
The Readyn perustaja Aaron Dignan (2017). Hänen
mukaansa suurten organisaatiomuutosten sijaan tulisi
edistää jatkuvaa, osallistavaa muutosta, jossa dialogi
ja kokeilujen avulla kehittäminen ovat tekemisen
ytimessä.
Epävarmassa, muuttuvassa toimintaympäristössä
työyhteisöt kohtaavat jatkuvasti tilanteita, joita kuvaa
vanha aasialainen tarina sokeista miehistä ja elefantista. Miehet tunnustelevat elefanttia kukin omalta
puoleltaan ja huomaavat tulkintansa tunnusteltavasta
kohteesta olevan täysin ristiriidassa keskenään. Siinä
missä yksi tulkitsee hännän olevan köysi, toinen
kuvittelee elefantin jalan olevan puunrunko ja kolmas
säikähtää elefantin kärsää luullessaan, että se on

MBA, KTM, KM, YTM Mikael Seppälä
on organisaatioiden, palvelumuotoilun
ja datan hyödyntämisen asiantuntija.
Hän toimii Open Knowledge Finland
ry:n puitteissa ResponsiveOrg Finlandin yhteisömanagerina.

ResponsiveOrg Finland
ResponsiveOrg Finland on avoimesti toimiva, oppiva ja tekevä verkosto, joka pyrkii kiihdyttämään työn ja organisoitumisen uudistumista. Toimimme paikallisena hubina globaalisti toimivalle ResponsiveOrg-verkostolle. Kutsumme luomaan ja edistämään toimintatapoja, joiden avulla organisaatiot voivat kehittää responsiivisuuttaan
muutoksille, ihmisille, tulevaisuuksille ja verkosto-organisoitumiselle.

Tule kuulolle ja osallistu:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/ResponsiveOrgFI/
WWW: http://responsiveorg.fi

LÄHTEET
Ralph D. Stacey. 2001. Complex Responsive Processes in Organizations:
Learning and Knowledge Creation.
Aaron Dignan. 2017. Ready for Change. Videoitu puhe USI-konferenssista.
https://www.youtube.com/watch?v=mFJfGzakM_g
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Tietoa kaikelle kansalle
– mutta miten?
Miten saada tieto ja tiede paremmin ihmisten tietoisuuteen,
miten lisätä tutkimukseen ja tietoon pohjautuvaa vuoropuhelua
yhteiskunnassa? Kansalaisten tieteenlukutaito ja tieteellinen
keskustelu kun on demokratian hengissä säilymisen kysymys.
TEKSTI: KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH

VIIME VUOSINA olemme päivittäin lukeneet puheenvuoroja ja uutisia, jotka heijastelevat huolta tieteen ja
auktorisoidun asiantuntijatiedon aseman heikkenemisestä ja tiedon heikosta välittymisestä päätöksentekoon. Kotimaisten kielten keskuksen esittelemiä
vuoden 2016 sanoja olivat sekä Brexit että valeuutinen. Oxfordin sanakirjat valitsivat vuoden 2016
englanninkielen sanaksi ”post-truth”. Kuten usein
tapahtuu, yhteinen kokemus uhatuksi tulemisesta
toi tiedeyhteisöä ja tutkimuksen ystäviä tiiviimmin
yhteen. Katse suuntautui myös yhteisön toimintatapoihin ja käytäntöihin.
Kansalaiselle viestittäessä asiantuntijatiedon ja
tieteen popularisoinnin menestyksen avaimet liittyvät
luottamukseen, rohkeuteen ja eri mieltä olemisen ja yhteiskunnallisen keskustelun itseisarvoon.
”It’s not what you say, it’s what people hear”1

giapolitiikan uudistaminen, syrjäytymisen ehkäisy
tai muistisairauksien kanssa eläminen edellyttävät
osaamista ja ratkaisuja, jotka syntyvät vain tiiviissä
yhteistyössä eri tieteenalojen ja sektorien rajojen yli.
Samalla ne haastavat kaikkia ammattilaisia luomaan
käsitteitä ja kieltä, joka ei sulje pois vaan avaa ja kutsuu mukaan.
Vaikka julkisessa keskustelussa valitetaan luottamuksemme instituutioihin olevan rapistumassa,
luottamuksemme sekä instituutioihin että toisiimme
on edelleen kansainvälisesti korkeaa. Viimekeväisen
Eurobarometrin mukaan 86% vastanneista suomalaisista kokee, että heidän äänellään on merkitystä
Suomessa. Luottamusta tieteeseen seuraavan tiedebarometrin mukaan tiede nauttii Suomessa suurta
luottamusta ja ihmisten kiinnostus tiedettä kohtaan
on ollut jopa kasvussa. Tulokset sopivat huonosti
julkisuudessa esitettyihin käsityksiin, joiden mukaan
kansa olisi alkanut väheksyä tieteellistä tietoa.

Monet yhteiskunnalliset haasteet edellyttävät tiiviistä
yhteistyötä, myös eri tieteenalojen kesken. Ener26

TIETOASIANTUNTIJA 5 / 2017

tietoasiantuntija_5_2017_cc.indd 26

5.12.2017 18:05:08

Tyytymättömyyttä tiedon hyödyntämiseen
päätöksenteossa

Arvo hyvälle argumentoinnille
– ja taidolle kuunnella

Sitran syyskuussa julkistaman kyselyn mukaan sekä
Tehokas viestintä edellyttää viestintätaitoja ja sovelpäätöksentekijät että tiedon tuottajat ovat tyytytuvien menetelmien käyttöä. Viime vuosina huomiota
mättömiä tiedon hyödyntämiseen päätöksenteossa.
on kiinnitetty mm. tiedon visualisointiin ja tarinallisSuurimmaksi haasteeksi tiedon käyttämiseksi päätök- tamiseen sekä infografiikkaan. Tutkijoiden ja asiansenteossa koetaan liiallinen kiire. Kiireessä on helppo
tuntijoiden tulee kyetä kertomaan sekä se, mitä he
kuunnella huolimattomasti ja ilmaista löysästi, tuttua
tietävät, että se miten he tietävät: meidän vuoropuheslangia ja ammattikieltä viljellen. Vuorovaikutukseslun toisella puolella on siis myös opittava paremmiksi
sa syntyvälle ymmärrykselle se sen sijaan on huono
kuuntelijoiksi.
lähtökohta.
Yhteiskunnallisen väittelyn perinne saattaa meillä
Lisätään siis aikaa yhtälöön. Lasketaan kolmeen.
on ohut, mutta sitäkin voidaan opetella. Onneksi akTai vaikka pidemmällekin. Otetaan aikaa avata tietotiivisia kansalaisia on lähtenyt tätäkin asiaa kehittälähteitä, pureskella aineistoja, kuunnella tulkintoja.
mään (ks. mm. https://debattibaari.fi) ja päätöksenteOtetaan aikaa vuorovaikutukselle ja toistemme kuunkoa tukevassa tutkimuksessa yhteiseen keskusteluun,
telulle. Tämä itsessään edellyttää luottamusta.
vuorovaikutukseen ja tiedon tuottajien ja käyttäjien
Humboldtin yliopiston prokohtaamisille rakennetaan
fessori Johannes Vogel ehdotti
aktiivisesti uusia käytäntöjä ja
Tieteen tehtävänä on
hiljattain, että 15% tieteen
tilanteita (ks. esim. http://tietoauttaa meitä käymään kayttoon.fi).
rahoituksesta tulisi kanavoida
kriittistä keskustelua
vuoropuheluun. Kansalaisten
Suurimmat rajoitteet tiedon
tieteenlukutaito ja tieteellinen
käyttämiselle
päätöksenteossa
ja suhteuttaa
keskustelu on – ei enempää eikä
liittyvät ajan lisäksi epävarmuukkuulemaamme.
vähempää kuin demokratian
siin ja kannustimien puutteeseen.
hengissä säilymisen kysymys.
Julkisessa keskustelussa päätöksentekijöillä ei aina ole intressiä hyödyntää tutkimustietoa, vaikka sellaista olisikin olemassa tai saatavissa.
Joskus näköalan muuttaminen on
Päättäjiksi valikoituu tyypillisesti ihmisiä, joilla on
2
isompi juttu kuin älykkyys
vahva näkemys paitsi siitä, miten asioiden tulisi olla,
Tieteen tehtävänä on auttaa meitä käymään kriittistä
myös siitä miten maailma toimii, millaisia eri ilmiöikeskustelua ja suhteuttaa kuulemaamme. Aina se ei
den väliset syyseuraussuhteet ovat. (Vihriälä 2015, s.
tarkoita valmiita vastauksia. Tieto kypsyy viisaudeksi
25)4 Tällaisessa tilanteessa on selvää, että kiistoja synvasta yhdessä kypsytellessä ja käytössä. Asiantuntijaltyy ja tiedolla tuleekin kilpailla. Asioiden oikean laidan
takin edellytetään siis rohkeutta. Rohkeutta tunnistaa ymmärtäminen tutkimusyhteisössä ei riitä. Tiedon
ja tunnustaa tiedon rajat, mutta myös rohkeutta lätäytyy olla päätöksentekijöille ja kansalaisille ymmärhestyä asiaa uudesta, tuoreesta näkökulmasta, hakea
rettävässä muodossa
vastauksia yhdessä muiden kanssa, myös kansalaisia
ja oikea-aikaisesti
Tiedon täytyy olla
kuullen.
saatavissa siten, että
päätöksentekijöille ja
Tiede ja tieto on hyvä pitää osana aivan kaikkien
sitä ei voida helposkansalaisille ymmärrettävässä
kansalaisten matkaeväitä. Tämä on haaste yhteiskunti sivuuttaa. Tämä
3
nassa, jossa lukutaito rapautuu. Viime toukokuussa
antaa mahdollisuuden
muodossa ja oikea-aikaisesti
lasten ja nuoren tiedekasvatuksen SciFest-tiedefeshaastaa päätöksentekisaatavissa.
tareilla teemana oli ”On the Road”. Ajatus siitä, että
jöiden esittämien väittiede tarjoaa riemastuttavia oivalluksia inhimilliseen
teiden todenperäisyys,
uteliaisuuteen ja menetelmät ovat osa kansalaistaitoja
parhaimmillaan tiukassa ja hyvälle argumentoinnille
on hieno lähtökohta tiedeviestinnälle ja tiedon lähteil- perustuvassa yhteiskunnallisessa keskustelussa.
le johdattamiselle. Viime vuonna ensi kertaa jaettu
”Liikutu tiedosta” -tiedeviestintäpalkinto puolestaan
Kirjoittaja toimii tiedeasiantuntijana Valtioneuvoston
meni Turun yliopiston ”Tiedepaukku”-videoille, joilla
kanslian politiikka-analyysiyksikössä.
tutkijat avaavat helposti lähestyttävässä ja hauskassa
muodossa näkökulmia tieteeseen arkisen elämän
VIITTEET
1 Frank Luntz, USA:n konservatiivien viestintäneuvonantaja, s. 93 teoksessa M. V. Lee Badgett
tilanteissa; ilmastomuutoksen vaikutuksista vaikka(2015): The Public Professor, How to Use Your Research to Change the World, New York University
pa siihen missä piilee lujan lämärin salat. (Tutustu:
Press.
http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/tiedepaukku/
2 (Google)-X:n “Moonshot” –projektien Astro Teller TED-talk: https://www.ted.com/talks/astro_teller_
the_unexpected_benefit_of_celebrating_ failure#t-275902.
Sivut/home.aspx.) Tarinat kantavat, viesti välittyy ja
3 ”Pisa-menestyksen takana vaanii nurja puoli: tuhannet suomalaisnuoret lukevat niin surkeasti,
tiede tulee osaksi arkea.
etteivät selviä arjen tilanteista – miten se on mahdollista? ”, Helsingin Sanomat 1.10.2017.
4 Vihriälä, Vesa (2016): ”Näyttöön pohjautuva päätöksenteko– miksi tärkeää ja miksi vaikeaa? ”,
Taloustutkimus päätöksenteon tukena, ETLA.
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”Googlettaminen on nopeampaa”
Tilastokeskuksen henkilökunnan tiedontarpeet, tiedonhankintakanavat ja käytetyt lähteet

Organisaation sisällä toteutettu kysely toi arvokasta tietoa kirjastotietopalvelun kehittämiseen ja lisäsi tietoa olemassa olevista tietolähteistä.
TEKSTI: TIINA TUOMAALA

OSALLISTUIN Tulevaisuuden tietoasiantuntija -koulutukseen, jossa opinnäytetyönä kartoitin, millaisia
tiedontarpeita Tilastokeskuksen henkilökunnalla on
ja minkälaisia tiedonhankintakanavia ja tiedonlähteitä he käyttävät. Työn tuloksia hyödynnetään tietoaineistojen hankintaan ja käyttöön liittyvien prosessien
kehittämisessä. Työ oli osa laajempaa Kirjastopalvelut
tietopalveluksi 2.0 uudistushanketta, jossa uudistettiin
Tilastokirjaston nykyisiä palveluja digitalisoituvaan
toimintaympäristöön soveltuviksi informaatiopalveluiksi.

28

Kysely toteutettiin sähköisesti Tilastokeskuksen
intranetissä, Metkassa, ja vastauksia saatiin 83 eri
yksiköistä.
Tilastokeskuksen asiantuntijat tarvitsevat hyvin
laaja-alaisesti monenlaista tietoa, kuten tietoa toimintaympäristöstään, yhteiskunnasta ja sen ajankohtaisista ilmiöistä, tilastokeskuksen omasta tilastotuotannosta ja tilastoalasta yleensä sekä tietotekniikasta,
ohjelmoinnista, tietokoneista ja tietojärjestelmistä.
Käytössä olleista tiedonhankintakanavista
suosituin oli google ja muut internetin hakukoneet,
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seuraavaksi kollegat, talon oma intranet sekä Tilastokeskuksen omat verkkosivut. Muita käytettyjä kanavia olivat kotimaiset ja ulkomaiset yhteistyöverkostot
sekä koulutukset, kurssit ja seminaarit. Jonkin verran
käytettiin myös kirjaston/tietopalvelun e-tietoaineistoja sekä Tilastokeskuksen omaa toimintaympäristön
seurantajärjestelmää STATI:a.
Tietopalvelun e-aineistoista kaivattiin tietoa
Tietopalvelu on hankkinut Tilastokeskukseen mm.
elektronisia sanakirjoja, kotimaisia ja ulkomaisia
sanomalehtipalveluja, lainopillisia tiedonlähteitä,
ammattilehtiä, e-kirjoja erilaisilla alustoilla sekä jonkin
verran spesifejä pienen käyttäjäryhmän tietoaineistoja.
Tietoaineistot on koottu talon intranetiin ja nimetty
ELLI-eKirjastoksi. Aineistot ovat käytettävissä Tilastokeskuksen verkkoon liitetyiltä koneilta, osa myös
mobiililaitteilla ja offline-tilassa. Kyselyyn vastaajista
yli 74 prosenttia tiesi, mistä kirjaston/tietopalvelun
hankkimat e-tietoaineistot löytyvät, he osasivat nimetä
ELLI-eKirjaston ja kuvailla miten se intranetista löytyy.
Tietopalvelun hankkimista e-tietoaineistoista
vastaajat käyttivät eniten elektronisia sanakirjoja ja
kotimaisia sanomalehtipalveluja. Seuraavaksi eniten
käytettiin ulkomaisia sanomalehtiä (PressReader),
ammattilehtiä SUMMA-palvelussa ja Suomen laki -hakupalvelua. Satunnaisemmin käytettiin Esimiestyön
verkkokirjahyllyä ja OECDiLibrary-palvelua.
Suurimmat syyt siihen, ettei elektronisessa
muodossa olevia tietoaineistoja käytetty, olivat, ettei
niiden olemassaolosta tiedetty tai ettei niitä tarvittu
työtehtävissä. Pari mainintaa sai tietoaineistojen
käytön vaikeus, huonot käyttöliittymät ja se, että
saatavissa ei ole itseä kiinnostavia tiedonlähteitä.
Lisäksi avovastauksissa useampi mainitsi kiireen ja
ajanpuutteen. Avovastauksissa toivottiin lisää tiedotusta tietopalvelun elektronisista tietoaineistoista
ja lähetettiin terveisiä tietopalvelulle, että kyselyn
jälkeen e-tietoaineistot tunnetaan paremmin ja niitä
varmasti käytetään enemmän.
E-tietoaineistoja käytettiin eniten työpaikalla,
mutta myös kotona ja työmatkoilla. Suosituin käyttölaite oli ylivoimaisesti työpaikan tietokone, mobiililaitteista aineistoja käytettiin yllättävästi enemmän
kännyköillä kuin tableteilla. Käytetyimpiä tietoaineistoja, sanakirjoja ja sanomalehtiä, onkin varsin kätevä
käyttää kännykällä esimerkiksi työmatkoilla bussissa,
metrossa tai missä milloinkin.
Tietoaineistosta on viestittävä aktiivisesti
Kyselystä nousi esille, kuinka laaja-alaisesti Tilastokeskuksen kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa
tarvitaan tietoa. Tilastoasiantuntijoiden on tunnettava
tuottamiensa tilastojen ilmiöala ja seurattava muutenkin yhteiskunnan tapahtumia ja kehittymistä. Päätöksenteossa ja kehittämistyössä tarvitaan monenlaista
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Tilastokeskuksen tietopalvelu toimii
yhä enemmän diginä
Tilastokeskuksessa on sen perustamisesta lähtien vuodesta 1865 ollut
oma kirjasto. Tilastokirjaston tehtävänä on ollut, paitsi palvella omaa
organisaatiotaan, myös toimia tilastoalan keskuskirjastona Suomessa
tarjoten laajat tilastoalan kotimaiset ja kansainväliset aineistot opiskelijoiden, tutkijoiden, yritysten ja kansalaisten käyttöön.
Digitalisaation myötä kansalliset ja kansainväliset tilastoaineistot
ovat siirtyneet tai siirtymässä verkkoon, suuri osa avoimesti kaikkien
käytettäväksi. Uudet tilastot tuotetaan elektronisessa muodossa ja kansalliset tilastovirastot digitoivat vanhoja tilastojulkaisujaan. Tilastokirjaston rooli onkin muuttunut enemmän tilastotietopalvelun tarjoajaksi
verkossa ja puhelimitse. Tietoaineistoja hankitaan pääasiassa oman
organisaation tarpeisiin ja aineistot pyritään hankkimaan elektronisessa
ja mobiiliystävällisessä muodossa aina kun se on mahdollista. Painetut
kokoelmat ovat ulkopuolisille asiakkaille auki enää sopimuksen mukaan
ja kävijöitä on vain satunnaisesti.
Tietopalvelun ja tietoaineistojen hankkimisen lisäksi tietopalvelu
vastaa Tilastokeskuksen vanhojen tilastojulkaisujen digitoinnista ja niiden julkaisemisesta avoimessa verkkopalvelussa, www.doria.fi, tuottaa
tilastotiedon oppaita verkkoon, uusimpana kattava opas kotimaisen
tilastotiedon lähteistä, http://www.tilastokeskus.fi/tup/tilastokirjasto/
tiedonhaunoppaat.html sekä osallistuu muutenkin Tilastokeskuksen
uutis- ja someviestintään.

tietoa. Tietopalvelussa, viestinnässä ja asiakaspalvelussa tarvitaan taas erilaista tietoa. Tietoaineistojen
hankinnalle se asettaa haasteita. Joidenkin aineistojen
kohdalla potentiaalisten käyttäjien määrä saattaa olla
hyvinkin pieni ja käyttö satunnaista, mutta kuitenkin
aineisto on tälle pienelle ryhmälle tärkeää. Kirjastoverkoston hankintayhteistyö on tärkeää, mutta laskennalliseen FTE-lukuun (full time equivalent = kokoaikainen henkilöstömäärä) perustuva hinta on joskus
tällaisissa tapauksissa aivan liian korkea, minkä takia
konsortiosopimukset ovat saavuttamattomissa. Käyttöoikeus on neuvoteltava suoraan aineistontuottajalta
tai välittäjältä. Erilaisten käyttöoikeuksien hallinnointi
ja niistä tiedottaminen on haastavaa.
Toinen kyselyn tuloksista vahvasti esille noussut
asia oli, että viestintää ja opastusta jo hankituista
e-tietoaineistoista ei voi olla liikaa. Tilastokeskuksessa
tehokas viestinnän kanava on intranet. Intranetiin
toivottiin mm. opasvideoita ja erilaisia nosViestintää ja opastusta jo
toja aineistoista – sekä
hankituista e-tietoaineistoista
uusista hankinnoista
että jo käytössä olevisei voi olla liikaa.
ta aineistoista. Toivottiin myös tietopalveluasiantuntijoiden ”jalkautumista” ja lyhyitä tietoiskuja
esimerkiksi yksiköiden omiin info-tilaisuuksiin ja
vastaaviin kokouksiin.
Kirjoittaja toimii erikoissuunnittelijana Tilastokeskuksen
Tietopalvelussa.
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Säädösvalmistelija tarvitsee
monipuoliset ja relevantit tietolähteet
Yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi tarvitaan monipuolinen tietopohja ja relevantit
tietolähteet. Valtioneuvoston tietotuki toimii tiedon hankkijan ja välittäjän roolissa. Pääpaino
on ulkoisten tietolähteiden saatavuuden parantamisessa ja hyödyntämisessä. Tavoitteena on,
että tietotuki proaktiivisella toiminnalla olisi osa organisaation ydinprosesseja. Digitalisaatio
tarjoaa tietotuelle uusia mahdollisuuksia.
TEKSTI: ELINA KÄHÖ

TYÖ VALTIONEUVOSTON tietotuessa on monimuotoista. Tehtävänä
on palvella kaikkia ministeriöitä.
Se on sekä ydinprosesseja että
tiedolla johtamista tukeva tehokas
asiantuntijapalvelu, joka tarjoaa
tietotukea omilla resursseillaan tai
verkostoitumalla muiden tiedonvälittäjien kanssa sekä Suomessa
että kansainvälisesti. Tietotuki
osallistuu myös tietojohtamisen
ja tiedonhallinnan kehittämiseen
valtioneuvostossa. (Kuvio)
Valtioneuvoston tietotukipalveluiden palvelukonseptia ryhdyttiin kehittämään syksyllä 2015.
Hankkeen aikana haastateltiin 40
valmistelevaa virkamiestä 9 ministeriössä. Verkkokyselyllä vastaajia saatiin yli 200 henkilöä. Hankkeen
lopputuloksena syntyi 30 kehittämistoimenpiteen
lista vuosille 2016–2017. Kevään 2017 aikana tietotuessa on tehty itsearviointityötä sekä toiminta- ja sidosryhmäanalyysiä strategiatyön pohjaksi.
Tiedonseuranta ja -hankinta ovat jatkuvaa
Säädösvalmistelijan vastuulla on säädöksen koko
elinkaari. Pääasiallinen työ liittyy sekä kansalliseen
että EU-lainsäädäntöasioiden hoitamiseen ja kansainvälisiin sopimuksiin. Lainsäädäntöhankkeiden
valmisteluun liittyy laaja-alainen tausta-aineistojen
ja -tietojen hankinta. Tavoitteena on kerätä riittävän
laaja tietopohja päätöksenteon tueksi.
Säädösvalmistelijan työssä tiedonseuranta ja
-hankinta ovat pääsääntöisesti jatkuvaa, koska valmistelijan on oltava ajan tasalla omalla aihealueellaan.
Tiedontarve saattaa tulla joskus hyvinkin tiukalla
aikataululla. Tiedonhankinta riippuu monista eri
30

Kuvio. Tietotuen tavoitetila.

pohjalta tehtävässä esivalmisteasioista; tehdäänkö kansallista
luvaiheessa selvitetään mm. mitä
säädösvalmistelutyötä ilman
asiasta tiedetään, miten asiaa on
EU-kytkentää vai onko kysymys
aiemmin käsitelty eduskunnassa ja
EU-säädösten implementoinnista;
julkisissa keskusteluissa sekä ajantehdäänkö pienempiä teknisiä
tasainen lainsäädäntö. Lakihankmuutoksia vai kokonaan uutta
keen asetuksen jälkeen tietopohjaa
lainsäädäntöä. Tiedontarpeet
täsmennetään esivalmisteluvaisaattavat myös liittyä lainsäädänheen perusteella. Tietopohjaan
nön kansainvälisen kehityksen
arviointiin kuten OECD:n sekä EU- kuuluu mm. kuvaukset ja analyysit
nykytilanteesta; arviot tulevasta
lainsäädäntötyön seuraamiseen.
kehityksestä; perustuslakia, perusHaasteena valmistelijan työssä
ja ihmisoikeuksia, yleislakeja,
on tiedon suuri määrä, minkä
Ahvenanmaan itsehallintoa ja
seulomisen ja rajaamisen koetaan
ongelmalliseksi.
Lait valmistellaan
siinä ministeriössä, jonka
Tavoitteena on varmistaa
toimialaan asia kuuluu.
vahva tietopohja
Perusvalmistelu tehdään
yhteiskunnallisen
joko virkatyönä tai valmisteluelimissä. Aloitteen
päätöksenteon tueksi.
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EU-oikeutta koskevien kysymysten selvittäminen; oikeusvertailu
pohjoismaiden ja muiden keskeisten maiden lainsäädännöstä ja
oikeuskäytännöstä; analyysi lain
kieliasun parantamisesta; sekä
termi- ja nimistötyön tulokset.
Samalla myös arvioidaan tarpeet
ulkopuoliselle selvitystyölle.
Osana säädösvalmistelutyötä
tehdään vaikutusten arviointi,
jonka tehtävänä on tuottaa tietoa
erilaisten toteuttamisvaihtoehtojen vaikutuksista. Tulokset
kuvataan hallituksen esityksen
perusteluosassa.
Vaikka itsenäinen tiedonhaku
on yleistä, säädösvalmistelijat ovat
työssään hyödyntäneet myös tietotuen tiedonhakupalveluita. Laajat
tiedonhakupyynnöt ovat lisääntyneet vuosien 2015 ja 2016 aikana.
Monipuoliset tiedonlähteet
ja -järjestelmät
Säädösvalmistelutyössä verkostojen ja kollegoiden merkitys on
oleellisen tärkeää ja niitä käytetään paljon tiedonhankinnassa.
Työ sujuu joustavasti, kun ihmiset
tunnetaan ja tehtävät voidaan
antaa ilman muodollisuuksia.
Kansainvälisiin verkostoihin kuuluvat useimmiten suurlähetystöt ja
edustustot, EU:n neuvostojen työryhmien ja muun EU-yhteistyön
kautta tuleva suorat kontaktit.
Kansallisen lainsäädännön valmistelussa merkitystä on aiemmalla
lainsäädännöllä ja sen taustatöillä.
Käytännössä tämä tarkoittaa lainsäädännön, oikeuskirjallisuuden,
eduskunnan aineiston (erityisesti
valiokunta-aineistot) sekä kansainvälisen aineistojen läpikäymistä ja
vertailua. Lisäksi oikeuskanslerin
lausunnot ja oikeuskäytännöt
koetaan hyödyllisiksi, koska ne
saattavat antaa vihjeitä siitä, mitä
säädöksissä pitäisi korjata.
Eri oikeudenalojen peruskirjallisuus on tärkeää olla saavilla lainsäädäntötyössä, koska säädösvalmistelija joutuu perehtymään laajasti
eri oikeudenalojen kysymyksiin.
Tietotuki- ja julkaisuyksikkö on
hankkinut kotimaisen oikeudelli-

sen peruskirjallisuuden sähköisenä
Valtioneuvoston tietotuki
valmistelijoiden käyttöön.
Ministeriöiden kirjasto- ja informaatiopalvelut kootTietotukipalvelut on myös
tiin valtioneuvoston kanslian (VNK) valtioneuvoston
mukana tuottamassa aineistoja
hallintoyksikköön (VNHY) 1.3.2015 alkaen, jolloin
kansainvälisestä vertailutiedosta
muodostui tietotuki- ja julkaisuyksikkö. Tähän
ja yhtenä tärkeänä verkostokumpuuteen yksikköön siirrettiin kirjasto- ja tietopalvelun
panina tämän tyyppisissä tiedontehtäviä ministeriöissä hoitaneet henkilöt sekä mihakutehtävissä on ollut eduskunnisteriöiden hankintamäärärahat. Nykyisessä tietonan kirjasto. Myös vaikutusten
tuki- ja julkaisuyksikössä työskentelee yhteensä 25
arviointi on oleellinen osa säädöshenkilöä, joista 14 on tietotukipalveluissa. Yksikön
valmistelutyötä.
päällikkönä toimii Outi Örn.
Sen lisäksi, että säädösvalmistelijat hyödyntävät eri tutkimuslaitosten tuottamia julkaisuja, VNK:n neistoja (kirjat, lehdet, artikkelit) sekä tietokantoja
vastuulla on myös valtioneuvoston itsepalvelukäyttöön. Asiantuntijapalveluihin kuuluvat
erilaiset tiedonhaut virkamiesten pyynnöstä. Ulkotutkimus- ja selvitystoiminta.
Ministeriöillä on myös omaa tutki- puolisen palveluntarjoajan kanssa on kaksi palvelutuotetta: eduskunnan kirjaston oikeusvertaileva ja
mustoimintaa.
oikeudellinen tiedonhankinta (säädösvalmistelun
Valtioneuvoston päätöksentetietotuki) sekä Tilastokeskuksen tietopalvelun kanssa
kojärjestelmä (PTJ) on päätöksentehtävä palvelukokeilu vuoden 2017 aikana.
tekoa ja siihen liittyvää esittelyä
Tietotuen toimintaan ja palveluihin vaikuttavat
palveleva tietojärjestelmä. Sitä
keskeisesti asiakkaiden eli ministeriöiden virkamieskäyttävät ministerit ja esittelijät
ten toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Myös
avustajineen ministeriöissä sekä
aika- ja paikkariippumaton työ haastaa tietotukea.
valtioneuvoston päätöksentekoon
Uuden tiedon ja tiedonlähteiden lisääntyminen, määrä
osallistuvat henkilöt tasavallan
presidentin kansliassa, oikeuskans- ja nopeus, sekä tiedon luotettavuuden varmistaminen
ovat keskiössä. Myös tietoailerin virastossa ja eduskunneistotarjonnassa tapahtunan keskushallinnossa.
Tiedon
vat muutokset luovat omat
EUTORI on valtionluotettavuuden
haasteensa, kun kustantajat
hallinnon EU-valmistelua
tukeva tietojärjestelmä.
varmistaminen hakevat jatkuvasti uusia liiketoimintamalleja.
Keskeisiä asiakokonaion keskiössä.
Tulevaisuudessa olisikin
suuksia EUTORIssa ovat
tärkeää, että tietotuki proakEU-ministerivaliokunnan
tiivisella toiminnalla on osa organisaation ydinprosesja valmistelujaostojen aineistot
seja. Tämä mahdollistaa luotettavan pohjan rakentasekä EU-säädöshankkeet, tiedonmisen kestäville kumppanuussuhteille sekä ennakoiannot, EU-rikkomusmenettelyt ja
valle palveluiden kehittämiselle. Osana yhtenäistä
tuomioistuintapaukset.
digitaalista valtioneuvostoa tietotuki onkin ottamassa
Ministeriöissä on vaihteleva
uusia ja kiinnostavia askeleita kohti täsmällisempiä
määrä erilaisia asianhallintajärja joustavia palveluita. Käytännössä valmistelijoiden
jestelmiä. Tavoitteena on yhteinen
itsenäisessä tiedonhankinnassa käytössä olisi releasianhallintajärjestelmä vuoden
vantit tiedonlähteet. Samalla varmistettaisiin, että
2020 loppuun mennessä.
verkostojen tarjoamat tietovarannot ovat käytössä.
Kumppanuudet vastaavasti mahdollistavat palveluiTietotuki osaksi organiden kehittämisen ennakoivasti.
saation ydinprosesseja
Kahden ensimmäisen vuoden aikana tietotuen toiminta on vakiintunut, mutta systemaattisia menetelmiä työn seurantaan ja arviointiin
ei ole vielä tehty. Tämä kävi ilmi
keväällä 2017 toteutetusta tietotuen itsearviointityöstä. Tietotuen
palveluvalikoima on yhtenäistetty
ja se on saatavilla valtioneuvoston
intrassa. Siihen kuuluu tietoai-

Kirjoittaja toimii informaatikkona Valtioneuvoston kansliassa.
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työryhmämuistioita 13/2006.
Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja
reformien toimeenpanemiseksi 2015–2019. Päivitys 2016.
Lainvalmistelun prosessiopas. Oikeusministeriö. Viitattu 21.4.2017: http://
lainvalmistelu.finlex.fi/tietoa-palvelusta/
Säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeet. Oikeusministeriö. 2007:6.
Viitattu 21.4.2017: http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkais
uarkisto/200706saadosehdotustenvaikutustenarviointi.ohjeet/Files/
Saadosehdotusten_vaikutusten_arviointi_Ohjeet.pdf
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KOULUTUSTA

Moniulotteinen tiedon
johtaminen ja tiedolla johtaminen
Aika: 7.2.2018 klo 12.30–16.00
Paikka: Tietojohtaminen ry:n tilat, Hallituskatu 2 B, 3 krs, Helsinki
Koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle perustiedot moniulotteisen tiedon johtamisen ja tiedolla johtamisen merkityksestä sekä tietopääoman ulottuvuuksista. Lisäksi koulutuksen jälkeen ymmärrät osaavan ja
aktiivisen henkilöstön keskeisen roolin organisaation tietopääoman kehittämisestä.
Kouluttajana toimii yliopettaja (tietojohtaminen) Martin Stenberg, Haaga-Helia AMK
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: info@tietoasiantuntijat.fi; www.tietojohtaminen.com
Osallistumismaksu: jäsenille 145 € (sis. tarjoilut), muille 195 €

TULOSSA KEVÄÄLLÄ

Tietojohtamisen teemapäivä 2018
Aika: 17.5.2018
Paikka: Haaga-Helian Pasilan kampus, Helsinki
Laita päivä kalenteriisi jo nyt. Lisätietoja tapahtumasta myöhemmin.
Seuraa verkkosivujamme www.tietojohtaminen.com sekä jäsenkirjeitä!
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