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tulevaisuus ja tieto
Nyt jäädessäni eläkkeelle Tietojohtaminen ry:n toiminnanjohtajan tehtävästä, olen miettinyt paljon tiedon ja
tietoalan tulevaisuutta ja peilannut sitä menneeseen. Tietoalalle siirryin 1980-luvun alussa ja samalla liityin Tietopalveluseura ry:n (nyk. Tietojohtaminen ry, ent. Tietoasiantuntijat ry) aktiivijäseneksi.
Tuolloin informaatikon työ oli yksi kiinnostavimmista työtehtävistä. Oikea informaatikko oli silloin alan kuin alan
akateemisen loppututkinnon suorittanut henkilö, joka oli
saanut täydennyskoulutuksen Teknillisen korkeakoulun
täydennyskoulutuskeskuksessa.
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Tiedätkö, mikä on henkilöstön
valmius digitaaliseen toimintaan?
Kaipaatko kehityshankkeeseen
valmista työkalua digiosaamisen
arviointiin?
Tunnistatko, millä digiosaamisen
alueilla teillä tarvitaan
osaamisen kehittämistä?

Tutustu ja tilaa!
www.tiviittori.fi
tiviittori@tieke.fi • 09 4763 0300

TIEKE

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
www.tieke.fi/tiviittori
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Tiviittori on työkalu sekä yksilöllisten että ryhmien tieto- ja
viestintäteknisten taitojen arviointiin.
Tiviittori palvelee henkilöstön ja liiketoiminnan kehittäjiä ja
koulutuksen järjestäjiä sekä toimii itsearvioinnin välineenä.
Havainnollisten tulosraporttien avulla muodostuu kokonaiskuva
osaamisen vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Valittavissa kolme testikokonaisuutta:
Tietoyhteiskunta- ja
mediataidot

nykyajan perusosaaminen ja
digitaalinen lukutaito

Teknis-käytännölliset taidot
keskittyy hyötykäyttäjän
osaamiseen

Tietotyön taidot

yhteisöllistä työskentelyä, tiedon
hallintaa, tuottamista ja jakamista

Noihin aikoihin myös kansainvälinen yhteistyö oli välttämätöntä. Suomalaista kilpailukykyä edistettiin ja pidettiin
yllä benchmarkkaamalla, kuinka tietoa käsiteltiin, hallittiin
ja hyötykäytettiin muualla maailmassa. Toisaalta vietiin
myös suomalaista alan osaamista muihin maihin. Minulla itsellänikin oli suuri kunnia toimia 1990-luvun lopussa
eurooppalaisen ECIA:n (European Council for Information Assosiations) presidenttinä. Tämä oli mielestäni suuri
kunnianosoitus minulle henkilökohtaisesti mutta samalla
arvostus suomalaiselle ammattikunnalle.

Pirjo Kainu
toiminnanjohtaja ”emerita”
Tietojohtaminen ry

Tänä päivänä agendalla ovat mydata, avoin data, analytiikka, digitalisaatio, tiedolla johtaminen, tiedon johtaminen,
tietojohtaminen – jos jotakin. Tämä kuvastanee sitä, että
jotain suurta askelta ollaan tekemässä tiedon maailmassa.
Uskon, että asiat kiteytyvät ja alan tulevaisuus on todella
mielenkiintoinen. Väistämätöntä on myös, että kansainvälinen yhteydenpito ja verkostoituminen noussee taas uuteen kukoistukseen, eihän ”läsnä oleminenkaan” ole enää
mikään kynnyskysymys tämän teknologian kehittymisen
myötä.
Skenaarioita ja tulevaisuuden ennustuksia on tehty aina,
mutta tiedon avulla ennakointi, tulevaisuuden visiointi ja
siihen vaikuttaminen on erittäin tärkeä osa tietojohtamista. Uskon, että sen merkitys vain kasvaa johtamisen strategisina työkaluina.
Kuten yhdistyksen nimenmuutokset kertovat, on alalla
kehitytty palveluyksiköistä yksittäisen asiantuntijuuden
kautta tiedon kokonaisjohtamiseen – tietojohtamiseen. Uskon, että vihdoin johtoryhmätasollakin ymmärretään, että
tietojohtajan aika on tullut!

Tasavallan presidentti myönsi Pirjo Kainulle
Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin
6.12.2016.
Tietojohtaminen ry onnittelee Pirjoa!
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• Pirjo Valpas

30 Tietojohtamisen teemapäivä kokosi runsaasti väkeä
Tietojohtaminen ry on eri tietoammateissa toimivien
asiantuntijoiden yhdistys, joka edistää jäsentensä ammatillista osaamista ja yhteistyötä alan järjestöjen kesken.
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elämästä ja maailmasta. Koululaiset
rakensivat ja ohjelmoivat robotteja,
moni kävi kertomassa omasta keksinnöstään, opiskelijat esittelivät
töitään. Golfia pelaava robotti keräsi
paljon yleisöä ympärilleen.
Mistä valtava innostus johtuu?
Miksi robotit saavat ihmiset liikkeelle? Robotti on toimija, se voi
tehdä jotakin. Ihmisen ilo toimivasta ratkaisusta ja työn näkyvästä
tuloksesta on valtava. Airo Islandin
robottityöpajoissa innostuksen hihkuntaa on kuultu niin lapsilta kuin
aikuisilta. Robottien rakentelu on
leikkiä, josta voi syntyä todellisia
elämää ja maailmaa parantavia ratkaisuja – luovuutta parhaimmillaan.

TEE M A

Roboteilla maailmaa
parantavia ratkaisuja
Leikki voi johtaa työhön ja ammattiin, uuteen osaamiseen, jota
Suomessa tällä hetkellä kaivataan
todella kipeästi. Valtioneuvoston
periaatepäätöksessä automaatiosta
ja älykkäästä robotiikasta todetaan
osaamisen puute alaan liittyen. Suomella ei ole varaa jäädä jälkeen robotiikan osaamisessa, kyseessä on

Robottiviikolta intoa robotisaatioon!
Robotisaatio on maailmaa mullistava megatrendi, joka etenee nopeammin kuin osaamme ennakoida. Robottien avulla luodaan
uutta työtä, uusia tuotteita ja uusia tapoja
tehdä tuotteita. Ihmisen tehtäväksi tulee työ,
jossa luodaan tiheää arvoa ja jonka robotit
muuttavat tuotteiksi, tuloksiksi ja vauraudeksi. Suomikin nousee uuteen kukoistukseen ihmisten ja robottien yhteistyöllä!
Teksti: Cristina ANDERSSON
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Harva liike on niin innostunut
kuin eurooppalainen robottiviikko, EU Robotics Week. EU Robotics Week käynnistyi EU komission aloitteesta vuonna 2010 ja
ensimmäisiä tapahtumia järjestettiin vuonna 2011 jopa 17 maassa
ympäri Eurooppaa. Tänä vuonna tapahtumia järjestettiin useita satoja
yli 30 maassa!
Suomessa ensimmäinen robottiviikko -tapahtuma järjestettiin
vuona 2013 Ylen studio 7:ssa. Seuraavana vuonna Tekniikan museon
yhteydessä toimivan Airo Islandin
tiloissa järjestetyssä robottiviikon
suurtapahtumassa kävi yli 5000 vierasta, monet heistä viettivät tuntikaupalla aikaa ihmetellen robotteja
ja keskustellen muuttuvasta työstä,

eksponentiaalisesti kasvava ala ja
robotteja tullaan näkemään kaikilla
elämän aloilla, ei pelkästään teollisuudessa.
Robotisaatio etenee nopeammin
kuin osaamme ennakoida. Robottimarkkina kasvoi vuonna 2014 Kiinassa 56%. Etelä-Korean hallitus
ennakoi jo vuonna 2007, että vuonna 2020 jokaisessa eteläkorealaisessa kodissa on robotti. Uusia robotteja tulee markkinoille hurjaa vauhtia.
Monet varmasti jo tuntevatkin tanssivan Zora robotin ja sympaattisen
Pepperin, jonka voi tavata vaikkapa
kauppakeskuksessa. Lokakuun alussa Kiinassa rekrytoitiin tullirobotti
palvelemaan matkustajia satamissa.
Ystävällisen oloinen robotti neuvoo
ja opastaa, mutta se pystyy myös

tunnistamaan epäilyttäviä henkilöitä ja kutsumaan apua.
Robotit nostavat myös Suomen
taloutta ja yritysten tuottavuutta.
Uudenkaupungin autotehtaan onnistuneiden robotisointiprojektien
ansiosta Valmet Automotive saa
valmistaa maailman hienoimpia
autoja ja 1700:lle ihmiselle on töitä.
Jatkossa ihmistyövoiman tarve on
tuhat uutta työntekijää.
Robottien avulla luodaan uutta
työtä, uusia tuotteita ja uusia tapoja
tehdä tuotteita. Bonuksena saamme terveempiä ihmisiä, koska uuvuttavat raskaat ja rutiininomaiset
tehtävät annetaan
robottien hoidettavaksi. McKinsey
konsulttitoimiston
arvion
mukaan
nämä robotisaation tuomat hyödyt
näkyvät 6.4 triljoonan dollarin taloudellisina vaikutuksina.
Robotisaatio on maailmaa mullistava megatrendi – ilmiö, joka voi
muuttaa maailmaa jopa internetiä
enemmän, ainakin USA:n robotiikkastrategian pohdintojen mukaan.

TEEMA

Robotit tiedon kimpussa
Sensoreilla ja keinoälyllä varustettu robotti pystyy keräämään, jäsentelemään ja tarjoamaan tiedon
ihmistä paremmassa paketissa ja
tuhat kertaa nopeammin. Itse asiassa ihminen ei kykene käsittelemään sitä valtavaa tietomassaa,
joka sensorien välityksellä voidaan
hankkia. Tarvitaan robotteja – ohjelmistorobotteja. Ohjelmistorobotiikka on kehityksen alkuvaiheissa.
Jo nyt voidaan monia rutiininomaisia tietotöitä automatisoida, mutta
jatkossa ohjelmistorobotit kehittyvät koneoppimisen kautta yhä
kyvykkäimmiksi ja ne pystyvät käsittelemään yhä laajempia ja monimutkaisempia kokonaisuuksia sekä
yhdistämään tietoa eri kokonaisuuksista uusiksi kokonaisuuksiksi.
Jonain päivänä, ehkä ei niin kaukana tulevaisuudessa tulemme näkemään supersysteemirobotteja, jotka
Tietoasiantuntija 5 / 2016 7
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Jos teet työtäsi kuin robotti
– robotti voittaa sinut
ja vie työsi.
hallinnoivat ja koordinoivat montaa
eri systeemiä – paljon puhuttu rakennemuutos tapahtuu näiden superrobottien avulla.
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Sitä ei ole vielä tapahtunut
Sari Järn

Tulevaisuus on jännä juttu. Sitä ei varsinaisesti ole olemassa.
Meillähän on vain tämä hetki ja menneisyys. Toisaalta menneisyys on
myös ongelmallinen. Meillä on tulkinta siitä, mitä on tapahtunut. Historiasta tiedämme sen, mitä on tutkittu ja mitä on katsottu tarpeelliseksi
kertoa jälkipolville. Meillä on paljon tietoa, mutta meillä ei suinkaan ole
kaikkea tietoa. Väistämättä jotain jää syrjään ja piiloon, löytämättä.

Entä miten käy työn?
Ihmisen tekemän työn?
Työn käy hyvin, mikäli emme ryhdy
kilpailemaan robottien kanssa sinä
missä robotit ovat hyviä. Esko Valtaoja sanoi osuvasti Fujitsun maailmankiertueen avajaisseminaarissa
pari vuotta sitten: ”Jos robotti vie
työsi, älä jää itkemään sen perään.
Keksi jotain muuta”.
Niin kauan kuin robottien toiminta on ihmisen ohjelmoinnin
seurausta, niin kauan on merkitystä, minkälaisia vaikutuksia syntyy
inhimillisessä vuorovaikutuksessa
ja jokapäiväisessä yhteistyössä. Ihmisen rooli on yhteisen tulevaisuuden ja yhdessä luomisen rooli.
Ihmisen tehtäväksi tulee työ, jossa
luodaan tiheää arvoa ja jonka robotit muuttavat tuotteiksi, tuloksiksi
ja vauraudeksi.
Jos teet työtäsi kuin robotti – robotti voittaa sinut ja vie työsi. Jos
olet luova, innostunut ja aidosti
oma itsesi – uskallat heittäytyä ja
olla valloittava – ja osaat käyttää
taitavasti teknologiaa hyväksesi. Silloin kukaan ei vie sinulta elinkeinoa,
silloin olet voittaja robotisoituvassa
maailmassa.
Vuoden 2016 robottiviikko oli
jälleen menestystarina. Nyt voitiin
jo kuulla ja nähdä, että Suomi on
ponnistamassa
kilpailukykyloikkaan, johon monet muut maat ovat
jo vuosia sitten hypänneet. Mitään
ei olla menetetty, robotiikka kasvaa
edelleen valtavaa vauhtia, vielä on
tilaa uusille ideoille keksinnöille ja
tuotteille. Suomi nousee uuteen kukoistukseen ihmisten ja robottien
yhteistyössä!

ko l um n i

”Tulevaisuudentutkimuksella muodostetaan tulevaisuudenkuvaa, joka
on näkemys sekä nykyhetkeä että mennyttä koskevasta ymmärryksestä, tiedoista ja tulkinnoista, havainnoista, uskomuksista, odotuksista,
arvoista ja toiveista sekä peloista.”
Ihmisiä kiinnostaa oma elämä. Yhä enemmän tutkitaan sukua, yhä
enemmän laitetaan paukkuja siihen, että oma elämä olisi hallinnassa ja
hyvässä kuosissa. Siihen tarvitaan tietoa. Tarvitaan tietoa menneisyydestä ja arvioita tulevaisuudesta. Pystynkö voittamaan geeniperimäni,
miten saisin ikuisen elämän.
Moni pohtii, millaisia tiedonmurusia jättää jälkeensä. Olemmeko kuin
Hannu ja Kerttu, jotka yrittivät jättää kivillä ja leivänmuruilla tietoa reitistään? Jokaisella on nykyisin mahdollisuus tarkistaa omat polkunsa,
jos sattuu käyttämään Googlen palveluja. Olet löydettävissä, haluat tai
et. Hannu ja Kerttu olisivat säästyneet paljolta, jos heillä olisi ollut älylaitteet. Noitakin olisi jäänyt tapaamatta.
Vaikka leivänmurut osoittautuivat huonoiksi reitittimiksi, onkohan kuitenkaan niin, että meistä jäävä digitaalinen jälki on sen parempi. Voihan olla, että tiedonmurujamme eivät suinkaan noki pikkulinnut. Asialla
saattaa olla korppikotkat.
Tulevaisuutta ei siis vielä ole. Sitä ei ole vielä tapahtunut, vai onko?
Olemmeko kuitenkin omilla valinnoillamme vaikuttaneet siihen, mitä
seuraavaksi tapahtuu? Olemmeko edes voineet valita?
Minäkin olen törmännyt itseään toteuttavaan ennustukseen. 1990-luvun lopulla teimme opintojen yhteydessä aarrekartan. Sehän on tavallaan tulevaisuudentutkimusta. Oman tulevaisuuden kartoittamista:
mitä haluaisin, mihin kykenen, millainen on maailmani vuosien päästä.

Cristina Andersson on yrittäjä ja tietokirjailija. Hän toimii asiantuntijana monissa

Olet löydettävissä,
haluat tai et.

Minä liimasin paperiin kuvan naisesta, jolla oli ruusupuku. Haaveilin olevani kirjailija. Vuonna 2013 julkaisin kirjan Lupaan sulle ruusutarhan.

robotisaatioon liittyvissä hankkeissa Suomessa ja ulkomailla. Cristinan ja dosentti Jari
Kaivo-ojan kirja BohoBusiness (Talentum 2012/2016) käsittelee teknologian murrosta
ja vaikutusta työhön ja yhteiskuntaan. Cristina on myös puhuja, joka haluaa innostaa
ihmisiä ja organisaatioita tarttumaan robotisaation mahdollisuuksiin.

Oliko minulla silloin mitään aavistusta ja tietoa tulevasta? Ehkä oli, ehkä
ei? Mutta onko todella niin, ettei sitä vielä ole tapahtunut? Onko meillä
tietoa siitä, että tulevaisuus ei ole jo tässä ja nyt?
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Jaettu näkemys tulevaisuudesta
syntyy vuorovaikutuksessa

Ruskoffin mukaan nykyisyys vaihtuu koko ajan niin nopeasti, että
olemme jatkuvasti vierailijoina
nykyisyydessä. Erilaisten nykyisyyksien kartoittaminen rakentavan ajatusten vaihdon avulla
loisi realistisemman ja eheämmän
lähtökohdan myös vaihtoehtoisten
tulevaisuuksien hahmottamiseen.
Tähän antaa menetelmiä Mikko
Dufvan väitös, joka esittelee ennakointia systeemisenä vuorovaikutustilanteena.
Teksti: Pia Adibe

Tammikuussa 2016 julkaistussa
väitöksessään VTT:n tutkija Mikko
Dufva on tutkinut tulevaisuustietämyksen eli tulevaisuutta koskevien
näkemysten muodostumista käytännön ennakointihankkeissa.
Dufva esittää näkemyksen ennakoinnista systeemisenä vuorovaikutustilanteena ja tulkitsee
tietämyksen muodostumista systeeminäkökulman kautta. Sen sijaan,
että ennakointi nähdään yksittäisinä, erillisinä projekteina, siirrytäänkin ennakoinnin hahmottamiseen
useina toisiinsa ja ympäristöönsä
kytköksissä olevina prosesseina eli
systeemisenä järjestelmänä.
Ennakointi systeemisessä
vuorovaikutuksessa muovaa
käsityksiä tulevaisuudesta
Organisaatioissa käytetään ennakointia yleisesti vaihtoehtoisten
tulevaisuuksien hahmottamiseen ja
nykyhetken toimenpiteiden muo-
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dostamiseen syntyvän tulevaisuustietämyksen pohjalta. Tällöin ennakointi kuvataan yleensä erillisenä
prosessina, joka saattaa ongelmallisesti jättää ulkopuoliset tapahtumat
helposti huomioimatta.
Dufva on tästä poiketen muotoillut ennakoinnin tutkimuksessaan systeemiksi, jossa joukko vuorovaikutuksessa olevia toimijoita
pyrkii tutkimaan ja ennakoimaan
vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ohjatakseen nykyistä toimintaa. Koska
systeemi on dynaaminen muuttuen
koko ajan, sitä ei voi kokonaisuudessaan kuvata objektiivisesti, eikä
se näin ollen voi olla yksittäisen toimijan kontrolloima. Täten kullakin
toimijalla on vaikutusta systeemiin
eli järjestelmään. ”Kaikki vaikuttaa
kaikkeen”, kuten sanonta kuuluu.
Lisäksi Dufvan mielestä ennakointiprosessissa keskitytään usein
tulosten tuottamiseen, kuten skenaarioihin, tiekarttoihin ja visioihin. Dufvan näkemyksen mukaan
olisi hedelmällisempää, jos ennakoinnin keskiössä olisi vuorovaikutteinen tulevaisuustietämyksen
muodostus.
Tulevaisuusdialogin
silmukkamalli kietoo monimuotoiset verkostot yhteen,
samaan virtaukseen
Mikko Dufvan kuvaamassa systeemisessä ennakoinnissa toimijat
tavoittelevat yhteistoiminnallisesti
tulevaisuussuuntautuneiden näkemysten, päätösten ja toiminnan
tuottamista annetussa asiayhteydessä. Tällainen systeeminen ennakointi on monimutkainen, mukautuva järjestelmä, joka operoi
ennakointiprosesseja niitä tulevaisuustyön kautta yhdistellen. Dufvan ja Toni Ahlqvistin valtioneuvoston kanslialle vuoden 2015 lopulla

tekemässä selvityksessä kutsutaan
tulevaisuusdialogin silmukkamalliksi
kokonaisuutta, jossa erilaista tietoa
ja osaamista sisältävät verkostot
liittyvät toisiinsa kietoutuneina virtaukseen, jossa analyysi, keskustelu,
toimeenpano ja seuranta rytmittävät tulevaisuusdialogin eri vaiheita.

TEEMA

Meidän tulisi pyrkiä
yhteisiin moniäänisiin,
houkutteleviin tulevaisuuksiin.

Tulevaisuuskyvykkyys
on tulevaisuuden
ja nykyisyyden
suhteuttamista toisiinsa
Erilaisia ennakointiprojekteja yhteenlinkitettäessä käsitteet ja käsitteiden väliset linkitykset muuttuvat, kun tieto ja osaaminen virtaavat
verkostoissa ja mielenmallit muuttuvat toimijoiden dialogisessa vuorovaikutuksessa. Dufvan mukaan
näin syntyvä tulevaisuuskyvykkyys
muodostuu kyvystä käyttää tulevaisuustietämystä eli kyvystä ajatella
useampia tulevaisuuksia yhtaikaa
suhteuttaen ja peilaten niitä nykytietoon.
Omaksuttu tieto ja
jaetut näkemykset
selittävät nykyisyyttä
Dufvan ennakointijärjestelmän elementtejä ovat kyvykkyydet, suhteet
ja prosessitietämys, jotka vaikuttavat toisiinsa. Kyvykkyydet rakentuvat kognitiivisista skeemoista eli
mielenmalleista: omaksutun tiedon
eli mielenmallien avulla selitämme itsellemme, kuinka näemme
kokonaisuuden ja sen toimijat.
Kyvykkyydet vaikuttavat suhteisiin toimijoiden käyttäytymisen
kautta. Suhteet taas muodostuvat
erilaisissa välittäjinä toimivissa
prosesseissa toimijoiden kokoontuessa saman strategisen objektin
ympärille. Suhteiden intensiteetti ja
monimuotoisuus vaikuttavat vuorostaan tietämykseen, jota luodaan.
Tämä prosessitietämys tulee esiin
metaforien eli yhteisten, jaettujen
näkemysten avulla. Se tulkitsee olemassa olevaa paketoitua tietoa tulevaisuuksista, ns. muistiobjekteja.

Capabilities

Process
knowledge

Relations
Mediating events

Metaphors

Cognitive schemes
Mental models about
other agents,
interactions, system

Shared perceptions

Agents
Memory objects

Strategic objects

Knowledge about the futures

Elements of the foresight system (Dufva 2016, 31).

Asiantuntijapainotteisuudesta
monipuoliseen, tiiviiseen
yhteistoimintaan

Väitöskirja sähköisesti: Knowledge creation
in foresight: A practice- and systems-oriented view

Dufvan mukaan ennakointiin
osallistumisessa olisi siirrettävä
painopistettä asiantuntijapainotteisuudesta monipuoliseen yhteistoimintaan. Hyvä olisi kiinnittää
myös huomiota psykologiaan, jolla
tulevaisuustietämystä tuotetaan.
”Hellivien dystopioiden sijaan
meidän tulisi pyrkiä yhteisiin moniäänisiin, houkutteleviin tulevaisuuksiin”, Dufva sanoo. Dialogisuuden, kuulemisen ja kuulluksi
tulemisen kautta tapahtuvan ja lisääntyvän yhteisen ymmärryksen
kautta meillä on mahdollisuus luoda
tulevaisuustietämystä näkemysten
verkostona yhdessä parasta mahdollista tulevaisuutta rakentaen.

(Tulevaisuustietämyksen muodostuminen ennakoinnissa:
Käytännön ja systeeminäkökulma)
http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2015/S121.pdf

Lisälukemista:
- Esa Saarisen ja Raimo P. Hämäläisen työ systeemisen
älykkyyden saralla
- Markku Wileniuksen työ mielenmallien merkityksestä
ennakoinnissa
- Jesse Soinisen oivaltavan kuratoinnin mahdollistama
Reworking of Work –yhteisön tulevaisuutta luotaava
keskustelu (Facebook)
- Mikko Dufvan ja Toni Ahlqvistin VNK:lle tekemä selvitys
”Miten edistää hallituksen ja eduskunnan välistä tulevaisuusdialogia?”
http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tutkimus-ehdottaauutta-ennakoinnin-mallia-hallituksen-ja-eduskunnanvaliseen-tulevaisuustyohon

Kirjoittaja on Tietoasiantuntija-lehden toimituskunnan jäsen.
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TEEMA

Tunnedata toimintaprosessien
kehittäjänä – faktaa vai fiktiota?

Co-creation and communication

Riemu

+H-

IL
O

Tyyneys

Laiskuus

Piittaamattomuus

M-

V-H

+

Vakuuttuneisuus

Rauhallisuus

Uneliaisuus

-

V-H

M+

Tools and impact
Individual
level

Engagement

Customer
experience

Organisation
level

Solutions

New services

Ecosystem
level

Influence

Kuva 2. Järki vai tunteet – vaiko molemmat?
Tunnedatasta järkeviä liiketoimintapäätöksiä.

+

Saamatto Levollisuus
muus

Lohduttomuus

Tyytyväisyys

V-H

HORROS

Alakulo

sekä suomeksi että muilla kielillä.
Suomen kielessä esimerkiksi emootiota (emotion) ja tunnetta (feeling)
käytetään ajoittain toistensa synonyymeinä, kun taas toisinaan näillä termeillä on kullakin oma tietty
merkityksensä. Yläkäsitteenä on
yhtäällä pidetty affektia (affect) eli
tunnetilaa ja toisaalla puolestaan
emootiota. Lisäksi toisinaan tunteet
ja mielialat (mood) erotetaan toisistaan tietyin kriteerein jne. Kaiken
kaikkiaan siis melkoinen hetteikkö
tarvottavaksi.
Hybridityökalu kuvaa
tunnetilaperheitä

Ihastus

M+

M-V

Hämmennys

Synkkyys

+

Data analysis
and
visualisation

Huoli

Innostus

Uteliaisuus

V+H

Open data
sources

Storytelling
and
communication

Co-learning
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Internal
firm data

Data collection

Co-design

Kuva 1. Datasta arvoa -prosessi,
jossa tunnedata keskeisenä osana
liiketoiminnan ja toimintaprosessien kehittämistä (www.deeva.fi)

Emotion
data

Data empowerment

M+

Blended data sources

Kiukku

S

Harri Jalonen TurkuAMK

Ahdistus

YY
EIS

Mika Boedeker TAMK,

Ällistys

EST

Jari Jussila TTY,

Uhmakkuus

SE

Nina Helander TTY,

-

Jännitys

S

Teksti:

V+H

Viha

-H-

Tunnetilojen analyysi ja niistä liiketoiminnallisten johtopäätösten
rakentaminen ei missään nimessä
ole yksiselitteistä tai helppoa, mutta ensimmäisiä lupaavia askeleita
tähän suuntaan ollaan jo tutkimushankkeissamme otettu. Keskeistä
onnistumisessa on paitsi useiden eri
datalähteiden rohkea ja ennakkoluuloton yhdistäminen, niin myös

M+

+

+H

M-V

EY

Melkoinen hetteikkö

tarpeeksi tarkkojen analyysityökalujen rakentaminen. Unohtamatta
analyysin tulosten perusteella tapahtuvaa uusien toimintatapojen ja
prosessien ideointia ja kehittämistä.
Kutsumme tätä polkua ”Datasta arvoa” -putkeksi, kuvassa 1. kuvattujen vaiheiden mukaisesti.
Tunnedatan sisältämän informaation jalostaminen päätöksenteon pohjaksi vaatii kohtuullisen
paljon työtä ja eritysosaamista,
kuten taitavaa visualisointia tai tarinankerronnan taitoa, jotta tunneelementti hyväksytään osaksi usein
niin rationaaliseksi tituleerattua
päätöksentekoprosessia. Tämä ei
kuitenkaan ole ainoa haaste, sillä
kokonaisuutenakin tunteiden tutkiminen on vaikeaa, koska koko käsite on kovin monimerkityksinen.
Itse asiassa kaikkien tunteen määritelmien löytäminen ja laskeminen
lienee mahdoton urakka ja toisaalta
myöskään erilaisten tunteiden määrästä ei ole yhdenmukaista tietoa.
Karkeimmillaan mennään akselilla
negatiivinen-neutraali-positiivinen
ja yksityiskohtaisimmissa esityksissä vyörytetään eteen kymmeniä
tunnetiloja kuvaavia termejä. Lisäksi perustermien käyttö on kirjavaa

KIR

Digitalisaatio mullistaa monella tavalla tapaamme toimia, niin
yksityiselämässä kuin liiketoiminnassa. Muutoksen keskellä huomion pitäisi siirtyä yhä enemmän
kohti tulevien tarpeiden ja nousevien ilmiöiden ennakointia, sen sijaan että keskitymme analysoimaan
menneitä tapahtumia. Yksi mahdollinen tapa ennakoida tulevaa on
ymmärtää asiakkaidemme, työntekijöidemme ja sidosryhmiemme
tunnetiloja, sillä niistä voidaan
löytää avaimet, joilla kehitetään ylivertaista asiakaskokemusta ja uusia
palvelukonsepteja, työpaikan ilmapiiriä ja toimintaa tai verkostoissa
tapahtuvaa suhteiden kehittymissuuntaa.

M-V

Yksi tapa ennakoida tulevaa
on ymmärtää asiakkaiden,
työntekijöiden ja sidosryhmien
tunnetiloja. Tunnedataa hyödyntävän työkalun avulla voidaan toteuttaa ja analysoida
esimerkiksi asiakashaastatteluja, laajoja Twitter-aineistoja,
mitata tapahtuman aikaisia
tunnetiloja, jne. Analyysi ja
niistä liiketoiminnallisten
johtopäätösten rakentaminen
ei ole yksiselitteistä tai
helppoa ja se vaatii paljon
työtä.

Tampereen teknillisen yliopiston
(TTY), TurkuAMK:n ja TAMKin
yhteisessä
Tekes-rahoitteisessa
DEEVA-hankkeessa (2016–2019)
yhtenä tavoitteena on yrittää voittaa nämä haasteet ja luoda riittävän
tarkka mutta samalla käytännöllinen ja joustava työkalu tunnetilojen
tunnistamiseen, analysointiin ja
hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä. Liikkeelle on lähdetty
eräänlaisen hybridin ajatuksella:
instrumentti, jonka avulla voidaan
tunnistaa ja ymmärtää toisaalta hyvin karkean tason tunnetilan ilmaisuja ja toisaalta myös hyvin spesifejä ilmaisuja. Tämä on tarpeen, koska
eri ihmisillä on erilainen kyky erottaa ja ilmaista tunnetilojaan.
Tuloksena on tunnetilaperheitä
kuvaava ympyrä, joka toisaalta perustuu PAD-paradigman kolmeen
perusulottuvuuteen
(mielihyvä/
pleasure,
virittyneisyys/arousal,
hallinta/dominance) ja toisaalta
erityisten tunnetilatermien muodostamiin hierarkkisiin malleihin.
Työkalun avulla voidaan esimerkikTietoasiantuntija 5 / 2016 13
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DEEVA-hankkeeseen voi tutustua
hankkeen nettisivuilla
www.deeva.fi

Informaation jalostaminen
vaatii kohtuullisen paljon työtä
ja erityisosaamista.

TEKESin rahoittamassa (11/2016–
4/2019) Tampereen teknillisen yliopiston, Turun AMK:n ja Tampereen AMK:n

TEEMA

Kun tiedosta tuli muovailuvahaa
Episteeminen kuilu ruokkii mustia joutsenia

yhteistyössä toteuttamassa DEEVA-tutkimushankkeessa hyödynnetään digita-

si toteuttaa ja analysoida laadullisia
asiakashaastatteluja, analysoida laajoja Twitter-aineistoja, analysoida
haamushoppailupäiväkirjoja, mitata tapahtuman aikaisia tunnetiloja
ja mitata asiakkaan affektiivisia kokemuksia kyselytutkimuksen osana. Tunnetiloja voidaan työkalun
avulla analysoida jopa ns. Big Datasta, johtaen toivottavasti kuvan 2.
mukaiseen lopputulokseen.
Tavoitteena tunteisiin
liittyvän arvonluonnin
ymmärrystä lisäävä
viitekehys
Yksi keskeinen sovellusalue työkalulle on asiakkaiden kokemusten ja
tunteiden nopea tavoittaminen ja
analysoiminen datavirroista, kuten
asiakaspalveluchattikeskusteluista.
Mahdollista on saavuttaa reaaliaikainen asiakasymmärrys, jossa datan avulla voidaan myös rakentaa
ihmisille merkityksellisiä ja tunne-

tasolla puhuttelevia arvolupauksia.
Datan, tunteiden ja kokemusten
yhdistämiseen pohjautuva arvonluonti on vielä sekä tieteellisesti
että käytännöllisesti haastavaa.
Myös kehittämämme tunnetila
-työkalu vaatii vielä jatkotyöstämistä. Jo pelkkä tunnetiloja kuvaavan
vieraskielisen termistön ymmärtäminen (ja tarvittaessa kääntäminen
suomeksi) muuten kuin pelkkinä
”sanakirjakäännöksinä” on haastavaa. Lisäksi eri tunnetilaperheisiin
kuuluvien termien valintaa täytyy
tarkentaa sekä olemassa oleviin
lähteisiin pohjautuen, että oman
empiirisen tutkimuksen avulla. Lopullisena tavoitteena on saada aikaiseksi teoreettisesti perusteltu ja
empiirisesti koeteltu tunnetilojen
ja niihin liittyvän arvonluonnin ymmärrystä lisäävä viitekehys, jota voi
soveltaa käytännön toimiin ja käyttää asiaan liittyvän tutkimuksen
lähtökohtana kulloinkin tarvittavalla yksityiskohtaisuuden asteella.

lisaation tarjoamia mahdollisuuksia luoasiakaskokemuksen ymmärtämiseen
perustuvia uusia, asiakasohjautuvia palvelutuotteita sekä arvon yhteisluontia
tukevia menetelmiä.

Lähteet
Jussila, J., Boedeker, M., Jalonen, H., Helander, N. (2016). Social
media analytics empowering marketing insight: a framework for
analyzing affective experiences from social media content. EMAC16 Conference Proceedings.
Jussila, J. 2016. Uusilla työvälineillä somen suomenkieliset tunnesisällöt analyysiin ja hyötykäyttöön. Tietoasiantuntija, 2-3 / 2016.
Boedeker, M. (2016). Understanding affective experiences: Towards
a Practical Framework in the ValiT-Project. TAMKjournal, 4 Mar,
2016.

Keskeistä onnistumisessa on useiden eri datalähteiden
rohkea ja ennakkoluuloton yhdistäminen.
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Monimutkaisiin kysymyksiin
yksinkertaisia ratkaisuja

da datasta arvoa ja kehittää syvälliseen

Poliittisella mustalla joutsenella on pitkä kaula.
Siinä missä eläinkunnan
valkoinen joutsen hyödyntää kaulaansa ruoan
hankintaan, poliittisella
mustalla joutsenella
kaulan tehtävänä on
riidanaiheiden etsiminen.
Poliittiset mustat joutsenet
eivät lähde lentoon helpolla, mutta kun ne nousevat
siivilleen, niiden lentoa
ei voi olla huomaamatta,
eikä niiden lentorataa
voi ennustaa.

Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi on poliittinen
musta joutsen. Nassim Talebin tunnetuksi tekemällä mustalla joutsenella tarkoitetaan tapahtumaa, jonka todennäköisyys on pieni, mutta
joka ei toteutuessaan jää keneltäkään huomaamatta. Trumpin vaalivoitto ja aiemmin kesällä brittien
brexit-äänestys eivät hämmästytä
ainoastaan lopputuloksensa vuoksi
vaan myös siksi, että molemmissa
äänestyksissä asiantuntijat olivat
melko yksimielisiä päinvastaisista
tuloksista. Vielä presidentinvaalien
aattona asiantuntijat löivät vetoa
Clintonin puolesta 80–20-suhteella.
Politiikan henkilövalinnat ovat
tärkeitä, mutta niitä ei pidä korostaa liikaa. Yhtä paljon on syytä olla
huolissaan siitä, että yhteiskunnallisessa keskustelussa ei epäröidä suhtautua ylimalkaisesti ja usein jopa
halveksuvasti asiantuntemukseen.
Politiikassa on aina ollut mukana
ihmisiä heikoin tiedoin. Uutta on
se, että nykyään asiantuntemattomuudesta ja erityisesti poliittisesta
kokemattomuudesta on tehty hyve.
Järjestelmän ulkopuolelta tulevat
sanovat asiat kuten ne ovat, hoitavat ongelmat pois päiväjärjestyksestä ja ovat sen jälkeen valmiina uusiin seikkailuihin. Mihin tarvitaan
parlamentaarisia komiteoita, kun
asiat voi nähdä maalaisjärjelläkin?

Voi olla, että Trumpin vaalivoitto
vahvistaa monimutkaisiin kysymyksiin yksinkertaisia ratkaisuja
etsivien ihmisten uskoa. Ainakaan
otollisesta maaperästä ei ole puutetta. Unkarin pääministeri Viktor Orbánia, Ranskan kansallisrintaman
Marine Le Peniä ja monia muita
eurooppalaisia nationalistisia liikkeitä yhdistää joustava suhtautuminen tietoon ja asiantuntemukseen.
Monimutkaisia asioita pakataan
yksinkertaisiin hokemiin, joissa
sekä-että-todellisuus vaihtuu jokotai-illuusioon. Dataa ei analysoida,
jotta ymmärrettäisiin maailmaa,
vaan sitä muokataan sopimaan etukäteen laadittuihin johtopäätöksiin.
Populismiin kallellaan oleva ei anna
tosiasioiden rajoittaa ajatteluaan.
Niin vastenmieliseltä kuin se
tuntuukin, brexit ei välttämättä jää
ainoaksi eurooppalaiseksi mustaksi
joutseneksi. Näin siitäkin huolimatta, että politiikan asiantuntijat
ja mielipidekyselyjä suorittavat yritykset pitävät melko varmana, että
Ranskan presidentinvaalien toisella
kierroksella keväällä 2017 ovat vastakkain Le Pen ja joku toinen, joista
jälkimmäinen valitaan presidentiksi.
Selvää on, että tulevaisuuden
edessä me kaikki podemme tietämättömyyden tuskaa. Mitä kauemmas katsomme, sitä sumuisemmalta
maisema näyttää. Taivas tuskin putoaa niskaamme huomenna, mutta
jotakin muuta yllättävää voi hyvinkin tapahtua. Latteaa tai ei, epävarmaankin tulevaisuuteen voi kuiTietoasiantuntija 5 / 2016 15
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tenkin varautua. Vaikka yksittäiset
tapahtumat ovat yllättäviä, niiden
taustalta on monesti löydettävissä
kehityskulkuja, jotka antavat tapahtumille merkityksen. Asiantuntijat
eivät osanneet ennustaa päivää,
jolloin Brysselin Molenbeekissa
varttuneet tyypit tekisivät terroriiskun pariisilaiseen konserttisaliin.
Tekotavaltaan vielä yllättävämpi oli
nizzalaisella bulevardilla toteutettu
isku. Sen sijaan asiantuntijat ovat
varoitelleet vuosikausia, että epäonnistuminen muslimivähemmistöjen
kotouttamisessa voi ruokkia tulevaisuudenuskonsa menettäneiden
radikalisoitumista.

Sosiaalisessa mediassa
on helppo harrastaa
valheen taidetta
Trumpin ja Britannian Vote Leave
-leirin kampanjat ovat saaneet monet puhumaan totuudenjälkeisestä
ajasta. Esimerkiksi The Economist
pyhitti syyskuun 2016 yhdessä numerossaan toistakymmentä sivua
teemalle, jota se kutsui valheen
taiteeksi (Art of the Lie). Yhtenä
merkittävimpänä tekijänä valheen
suosiolle lehti piti sosiaalista mediaa. Lehden (ja lukemattomien
tutkimusten) mukaan sosiaalinen
media houkuttelee asioiden vääristelemiseen ja muunnellun totuuden
puhumiseen. Mediatutkimuksen
professoria Seija Ridelliä mukaillen
some on muuttanut goffmanilaisia
tapoja, joilla toimitaan lavalla ja lavan takana. Brexit-kampanjan yhteydessä somessa levitettiin totuutena monia valheita ja vielä useampia
puolitotuuksia. Niistä näkyvimpiä
oli brexit-leirin masinoima ajatus
siitä, että Britannian EU:lle viikossa
maksamasta 350 miljoonasta pun16 Tietoasiantuntija 5 / 2016

nasta voitaisiin sellaisenaan siirtää
kansalliseen terveydenhuoltojärjestelmään. Luku jäi elämään, koska se
tuntui oikealta.
Sosiaalinen media tuskin yksinään ratkaisi sen enempää brexitäänestystä kuin Yhdysvaltojen vaalejakaan. Jotakin somen voimasta
kuitenkin kertoo se, että molempien
presidenttiehdokkain kampanjat tai
niiden lähipiirit valjastivat botteja –
tietokoneohjelmia, jotka suorittavat
itsenäisesti niille annettuja tehtäviä – omien ehdokkaidensa someviestien vahvistajiksi. Ehdokkaiden
kampanjoissa hyödynnettyjen bottien määrää tietää tuskin kukaan,
mutta useista lähteistä koottujen
arvioiden perusteella Trumpilla oli
Clintoniin verrattuna lähes kymmenkertainen määrä botti-kannattajia.
Vaalit osoittivat, että pelko ja viha
myyvät somessa faktoja ja harkintaa
tehokkaammin. Trumpin lanseeraama kielikuva Kiero-Hillarystä oli tehokas ja upposi isoon osaan kansasta. Näin siitäkin huolimatta vaikka
esimerkiksi riippumaton PolitiFacttutkimuslaitos osoitti, että Clinton
puhui vaalikampanjan aikana totta
huomattavasti Trumpia useammin.
Trump sen sijaan jäi kampanjan aikana lukemattomia kertoja kiinni
”rysänpäältä”.
Tieto ei ole luulon väärti
Vaalitulokset ovat kautta historian joko synnyttäneet tai olleet
seurausta yhteiskunnallisista jakolinjoista. Poliitikot eivät ymmärrä
kansalaisia, eivätkä kansalaisetkaan
aina toisiaan. Perinteisesti nämä

jakolinjat ovat muodostuneet joko
vasemmisto–oikeisto- tai arvokonservativismi–arvoliberalismiakselille. Donald Trump ei mahdu
näistä akseleista muodostuvaan
nelikenttään. Vaalikampanjan perusteella Trump on puhdasoppinen
populisti, joka ei epäröi rakentaa
poliittista sanomaansa keskenään
ristiriidassa olevien argumenttien
varaan. Trump voi samassa twiitissä
olla sekä äärikonservatiivi että ääriliberaali.
Hyvin todennäköistä on, että
merkittävä osa Trumpin esittämistä
vaalilupauksista jauhautuu hallinnon koneistossa ja monimutkaisissa kansainvälisissä neuvotteluissa
kompromisseiksi, joiden kanssa voidaan elää. Vaalien jälkeinen todellisuus on aina jotakin muuta kuin
vaaleja edeltäneistä kampanjoista
voisi päätellä.
Tämä ei kuitenkaan poista sitä
mahdollisuutta, että Trumpin ja
brexit-leirin vaalimenestys ovat oireita uudenlaisen yhteiskunnallisen
jakolinjan syntymisestä. Paremman
puutteessa sitä voidaan kutsu episteemiseksi – tietoa koskevaksi –
kuiluksi. Kysymys on erilaisista tavoista tulla tietoiseksi ja vakuuttua
asiaintilojen todenmukaisuudesta.
Episteemisen kuilun toisella puolella ovat he, jotka pyrkivät
ymmärtämään ympärillä tapahtuvaa ja suhtautuvat luottavaisesti
asiantuntijoiden kykyyn osua osapuilleen oikeaan. Kysymys on ihmisistä, jotka luottavat tieteeseen
järjestelmänä. He ymmärtävät, että
esimerkiksi
ilmastonmuutoksen
syy-seuraussuhteet aukeavat parhaiten asiaan perehtyneille. He pitävät luonnollisena, että kuva muuttuu ja tarkentuu, kun (tutkimus)
tieto lisääntyy. He ovat ainakin periaatteessa valmiita kuuntelemaan
myös erilaisia mielipiteitä ja vastaargumentteja.
Kuilun toisella puolella ovat ihmiset, jotka ovat taipuvaisia ajattelemaan, että yhteiskunnallisten
instituutioiden, kuten poliittisen
järjestelmän, tieteen ja median
tarjoama tieto on lähtökohtaisesti
enemmän tai vähemmän manipuloitua. Tieto, joka on ristiriidassa

heidän maailmankuvansa kanssa, ei
ole oppimisen lähde vaan todiste salaliitosta. Järjestelmien tarjoamaan
tietoon suhtaudutaan joustavasti,
eikä sen anneta liikaa häiritä, jos
oma kokemus kertoo toista. Usein
se, mikä tuntuu todelta, riittää. Yhteiskunnallisia kysymyksiä ei haluta
nähdä itsessään monimutkaisina
vaan ennemminkin koetaan, että ne
ovat monimutkaisia, koska valtaapitävät ovat kyvyttömiä ratkomaan
niitä.
Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjassa esitettyjen puheenvuorojen perusteella ei liene väärin
sanoa, että Clinton pyrki suhtautumaan asioihin rationaalisesti niiden
hyötyjä ja haittoja punniten, kun
taas Trump veti mutkia suoriksi ja
puhui kannattajilleen sitä, mitä he
halusivat kuulla. Miksemme muka
voisi vallata Mosulia kolmessa päivässä?
Vastakkainasettelun aika
ei ole ohi
Onko episteemisen kuilun olemassaololle tutkimusnäyttöä vai onko

kysymys sittenkin uskomuksesta
ilman perusteita? Uskon(!), että
vastaus riippuu näkökulmasta.
Esimerkiksi Tieteen tiedotus ry:n
tuore Tiedebarometri kertoo, että
asiantuntijavastaisuus ei olisi Suomessa erityinen ongelma. Vuodesta
2001 lähtien toteutettu barometri
osoittaa, että usko kansanparantajiin, horoskooppeihin, telepatiaan
ja ufoihin on vähentynyt merkittävästi. Myös Yhdysvalloissa vaikkapa
luomisoppiin luottavia on huomattavasti vähemmän kuin evoluutioteoriaan uskovia.
Jos taas katsotaan yhteiskunnallisia asioita ja erityisesti niiden
käsittelyä sosiaalisessa mediassa,
sokea reettakin näkee, että esimerkiksi maahanmuutto, globalisaatio
tai tullisopimukset ovat kysymyksiä, joiden käsittelyssä puurot ja
vellit menevät iloisesti sekaisin. Sosiaalinen media ruokkii yhden asian liikkeiden ja yhteiskunnallisten
kuplien syntymistä. Pyrkimys konsensukseen ja punnittuun puheeseen korvautuu tarkoitushakuisella
vastakkainasettelulla.

TEEMA

Kirjoittaja on tieto- ja innovaatiojohtamiseen perehtynyt filosofian tohtori, joka toimii yliopettajana Turun ammattikorkeakoulussa. Hän kuuluu Tietoasiantuntija-lehden toimituskuntaan.
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Pelillistämällä oppiminen käy

kuin leikiten

Alajärveläinen Myllykankaan koulun luokanopettaja Sari Salo on ideanikkari, joka käyttää
opetuksessaan pelillistämistä. Hän on kehitellyt
vuosien aikana kymmeniä pelimuotoja opetuksen
tueksi. Syksyllä 2016 Salo palkittiin työstään Campus Awards -palkinnolla. Tietoasiantuntija-lehti
kysyi Salolta pelillistämisestä opetuksessa.
Miten sait idean ryhtyä pelillistämään opetustasi?
Missä oppiaineissa? Minkä ikäisten lasten opetuksessa?
- Olen käyttänyt pelillistämistä jossain määrin koko
opettajuuteni (yli 20v) ajan. Ensin pienimuotoisena
palkitsemismenetelmänä ja nykyään pelailemme paljon erilaisia lautapeleistä ja liikuntaleikeistä opetukseen
sovellettuja, itsekeksittyjä pelejä. Pelejä meillä on mm.
äidinkieleen, matematiikkaan, ruotsiin ja ympäristötietoon. Lisäksi meillä on käytössä oppimisympäristönä
Classcraft- pelimaailma, joka on amerikkalainen sähköinen oppimisympäristö. Omat oppilaani ovat 9-10
-vuotiaita, mutta myös kuudennen luokan ruotsin opetuksessa olen käyttänyt hyvin paljon toiminnallisuutta
ja pelillisyyttä.
Kerrot, että pelillistämisessä koulussa ei ole kyse
”sirkushuveista”, vaan innostamisesta ja lasten
maailmaan mukaan menemisestä. Kerrotko tästä
konkreettisia esimerkkejä!
- Usein kuvitellaan, että jos oppilaat eivät istu ja kuuntele, he eivät voi oppia. Minä olen havainnut asian olevan juuri toisin päin. Liike on lääke tässäkin asiassa.
Esimerkiksi matematiikan tunneilla saatamme ottaa
Uno-pelikortit mukaan liikuntasaliin ja pelailemme kertotaulupeliä korteilla, samalla juosten ja liikkuen. Liikkuen opetteleminen on paljon mielekkäämpää. Meillä
myös kotitehtävien huolellisesta tekemisestä oma Classcraftin pelihahmo saa lisäpisteitä ja pääsee etenemään
seuraavalle tasolle. Jokaisella uudella tasolla oppilaan
hahmo saa joitain kivoja yllätyksiä. Näin motivoidaan
oppilaat huolehtimaan läksyistään positiivisen palkitsemisen kautta. Samoin sanaluokkia harjoitellaan
esimerkiksi Monopolin tai Kimblen avulla. Kun välillä
liikutaan, jaksetaan taas istua ja tehdä ”kynätöitä” keskittyneesti, kun niiden aika on. Lisäksi olen upottanut
Classcraftiin valtavan määrän sähköisiä kertotaulukisoja ja äidinkielen osa-alueisiin liittyviä visailuja. Siellä on
ollut myös liikuntatehtäviä kotiläksyinä.
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Miten uusiin ideoihisi on suhtauduttu?
- Oppilaat ovat tottuneet siihen, että meidän luokassa
voi tapahtua kaikenlaista kummallista :) Heille oppiminen on ensimmäisestä päivästä alkaen toiminnallista
ja päivät täynnä touhua ja liikettä. Nämä työtavat ovat
todella mieluisia! Vanhemmat ovat mukana itsekin
Classcraft-pelissä ja palkitsevat lapsiaan esim. hyvin
tehdyistä kotitehtävistä tai kotona auttamisesta ja näin
ollen lapsen pelihahmo taas etenee pelissä. Vanhemmilta on tullut valtavasti positiivista palautetta toiminnallisista työtavoista! Työkaverit ovat suhtautuneet hyvin
meidän touhuihin ja auliisti jakelen ideoita myös kollegoille ympäri Suomen.
Miten pelillistäminen on vaikuttanut oppimiseen?
Luokan ilmapiiriin?
- Luokassa on hyvä työskentelyilmapiiri ja oppilaat ovat
motivoituneita! Vilkkaat lapset jaksavat keskittyä paljon
paremmin, kun saavat välillä purkaa energiaa liikkuen ja
pelaamalla oppiminen ei tunnu juurikaan koululta. Toisaalta myös arat oppilaat rohkaistuvat pelillistämisen
avulla ja heille pelin avulla vastaaminen on helpompaa
kuin koko luokan kuullen.
Millaisia terveisiä haluaisit antaa pelillistämisestä
opetuksessa kollegoillesi?
- Tämä työskentelytapa on innostavaa myös opettajalle
itselleen. Se vaatii paljon etukäteistyötä, mutta toisaalta materiaalit säilyvät sitten käyttökelpoisina vuodesta
toiseen. Kannattaa osallistua toiminnallisen oppimisen
koulutuksiin ja ideapäiviin! Niistä saa ideoita, jos oma
pää lyö tyhjää. Minulta on kustantajan pyynnöstä ilmestymässä myös ideakirja toiminnalliseen oppimiseen,
jossa on paljon pelillistämiseen liittyvää materiaaliakin.
Siihen liittyen tulee varmasti myös koulutuksia ja niistä
voi kysellä vaikka sähköpostilla (sari.salo@alajarvi.fi).

Better data – better lives:
Tieto rikastuu ja jalostuu matkallaan tilastoksi
Laadukas tilastotieto on luotettavaa, puolueetonta ja vertailtavaa.
Ei ole mahdollista tehdä hyviä
päätöksiä ilman faktatietoa. Hyvä
päätös edellyttää, että on osannut
valita oikein eri vaihtoehtoisista
mahdollisuuksista. Päätöksentekoprosessissa tilastot voivat
auttaa valitsemaan oikein.
Teksti: Hannele Orjala ja Reija Helenius

Tilastojen yhteiskunnallista merkitystä ei voi kieltää. Niiden
avulla suuntaamme taloutta, sosiaali- ja ympäristöpolitiikkaa. Tilastojen avulla voimme osoittaa niin
onnistumisia kuin epäkohtia. Tilastoilla voimme vaikuttaa asenteisiin.
Mutta mikä tärkeintä niiden avulla
voimme mahdollistaa tasapuolisen
ja luotettavan tietopohjan.
Tilastot palvelevat niin poliittista päätöksentekoa kuin kansalaisen valintoja. Monille saattaa olla
yllätys, kuinka laajasti tilastotietoja
käytetään kansainvälisissä ja yhteiskunnallisissa sopimuksissa. Tilastot
löytyvätkin monen kansainvälisen
sopimuksen taustalta, kuten laskelmista, joilla EU:n jäsenmaksut
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määräytyvät. Myös euroalueeseen
liittymisen
lähentymiskriteerit,
YK:n ilmastosopimus, kestävän kehityksen indikaattorit ja köyhyysrajan määrittäminen perustuvat
tilastoihin – muutamia esimerkkejä
mainitaksemme.
Euroopan tilastopäivää juhlittiin
ensimmäisen kerran 20.10.2016.
Tilastopäivällä haluttiin kiinnittää
huomio virallisen tilaston yhteiskunnalliseen merkitykseen ja arvoon sekä käyttökelpoisuuteen.
Luotettavasta tiedosta on
tullut välttämättömyyshyödyke
Digitaalisen tiedon tietolähteet
lisääntyvät kiihtyvällä vauhdilla.
IDC/EMC:n on ennustanut digitaalisen tiedon kymmenkertaistuvan
kymmenessä vuodessa ja määrän on
arvioitu kasvavan 44 tsettatavuun
(44x10^21) vuoteen 2020 mennessä. Tietotulvan keskellä keskeiseksi
kysymykseksi nousee, miten tunnistaa luotettava tieto. Tässä kilpailussa tilastotieto erottuu tiedon
massasta laatukriteerein, joita ovat
muun muassa luotettavuus, puolueettomuus ja vertailtavuus. Jotta
eri maita voidaan vertailla, tarvitaan yhtenäisiä luokitteluja ja menetelmiä. Laadukas tilasto sisältää
myös kuvauksen siitä, miten tieto

Tilastojen peruslukutaito
kansalaisen taitovaatimus

TEEMA

on tuotettu, mitä se kuvaa ja mitkä
ovat käytön rajoitteet. Tätä tietoa
harvoin löytää ei-virallisista tilastolähteistä.
Tilastokeskuksen tuoreimman
yrityskuvatutkimuksen mukaan 85
% suomalaisista kertoi luottavansa
tilastoihin informaation lähteenä.
Laatuun sitoutuminen näkyy siinä, että kaikki Suomen virallisen
tilaston tuottajat ovat allekirjoittaneet Suomen virallisen tilaston
laatulupauksen. Laadunhallinnan
kokonaiskehikkoina käytetään Eu-

roopan laatupalkinnon periaatteita
(EFQM), Euroopan tilastojen käytännesääntöjä (CoP, Code of Practise) ja Suomen virallisen tilaston
(SVT) laatukriteereitä. Tilastoalaa

ohjaavat myös omat ammattieettiset periaatteet, jotka noudattavat
Kansainvälisen tilastoinstituutin
(International Statistical Institute,
ISI) ammattietiikkajulistusta sisältäen eettiset periaatteet yhteiskuntaa, asiakkaita ja kumppaneita kohtaan.
Uudet tietolähteet innostavat ja mahdollistavat
Tilastoala Suomessa ja Pohjoismaissa hyödyntää laajasti yhteiskunnan
tietovarantoja. Käytäntö ei kuitenkaan ole vielä yleinen maailmalla,
esimerkiksi USA:ssa ja Iso-Britanniassa rekisteriaineistot ovat uusia
tietolähteitä. Suomessa yli 90 % tilastotuotannon vaatimasta tiedosta
saadaan hallinnollisista aineistoista.
Väestölaskentamme on perustunut
yksinomaan rekisteriaineistoihin
vuodesta 1990 lähtien. Kiinan väestölaskenta vuonna 2010 sen sijaan
edellytti 6 miljoonaa tiedonkerääjää.
Jokainen uusi rekisteri tai tietovirta sekä muut uudet tietolähteet,
kuten massadata, luovat mahdollisuuksia tilastotuotannon kehittämiseen ja uusiin vertailukelpoisiin
tilastotietoihin. Kansallinen tulorekisteri, mobiilidata, erilaisiin transaktioihin perustuvat asiakkuustai web-aineistot ovat esimerkkejä

Syvällisempi käyttötaito yhä useamman
tietoyhteiskunnassa toimivan taitovaatimus

Peruskäsitteiden ja tunnuslukujen
ymmärtäminen

Käsitteiden, tunnuslukujen, menetelmien ja
esittämistapojen tuntemus

Taito käyttää ja ymmärtää numeroja tilastotietoa arkielämän tilanteissa

Kyky käyttää ja tuottaa numero- ja tilastotietoa
työtehtävissään ja päätöksenteossa

Tilastojen luku- ja käyttötaito on osa työelämätaitoja ja yhteiskuntavalmiuksia.
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uusista tietolähteistä, joiden avulla
olisi mahdollista uudistaa ja tehostaa tilastotuotantoa. Lähes mikä
tahansa inhimillinen toiminta luo
tällä hetkellä uutta digitaalista jalanjälkeä, joka parhaimmillaan voi
myös tiivistyä uusiksi tilastoiksi.
Tilastojen lukutaito on
välttämätön kansalaistaito
Tilastot eivät automaattisesti avaudu tilastojen käyttäjälle. Tilastojen
lukutaidon tueksi on tarjottava
mahdollisuuksia perehtyä käsitteisiin sekä menetelmiin. Ilman tilastojen lukutaitoa on vaikea osallistua
yhteiskunnalliseen keskusteluun tai
ymmärtää median esille nostamia
keskeisiä talousuutisia.
Äskettäin ilmestyneen OECD:n
Adult financial literacy competences -tutkimuksen mukaan suomalaisten taloudellisen informaation
lukutaito on eurooppalaisittain hyvällä tasolla, tutkimuksen mukaan
olemme Euroopan toiseksi parhaita.
Kuitenkin saman tutkimuksen mukaan vain 58 % kansalaisista pystyi
kertomaan mitä inflaatio tarkoittaa.
Tilastokeskus onkin tehnyt jo monien vuosien ajan yhteistyötä koulujen kanssa, sillä tilastot ovat käyttökelpoinen väline koulujen arjessa
ja opetussuunnitelmissa. Parhaimmillaan tilastot ja tilastolliset menetelmät tuovat opetukseen välineen
hahmottaa ja kuvata maailmaa.
Avoin data ja uudet palvelut
– mukana digitaalisen
Suomen rakentamisessa
Tilastotoimi osallistuu monipuolisesti digitaalisen Suomen rakentamiseen hyödyntämällä ja jalostamalla tietovirtoja palveluiksi
tiedonkäyttäjille. Tuoreina tilastopalveluina on tarjolla maahanmuuttaja- ja tasa-arvosivustot sekä

Lähteet:
Maija Metsä (2016). Maailma tarvitsee
tilasto-osaajia, millaisia osaajia tilastoala tarvitsee?. Tieto&Trendit: talousja hyvinvointikatsaus. 2016, 1.
J. Pullinger (2015). Statistics making
impact. Journal of the Royal Statistical
Society A. 176, 4.
Reija Helenius (2015). You learn to use
statistics. Proceedings of International
Statistical Institute, 60th session.
Hannele Orjala (2016). Lisävauhtia
digiloikkaan. Tieto&Trendit: talous- ja
hyvinvointikatsaus 2016, 4.

Satavuotias Suomi tilastoissa -sivustolta selviää mm.,
että sadan vuoden aikana Suomen väkiluku on kasvanut
reilusta kolmesta miljoonasta viiteen ja puoleen miljoonaan, elinikä pidentynyt, elinkeinot ovat muuttuneet ja
koulutustaso on noussut.
www.tilastokeskus.fi/ajk/satavuotiassuomi.html

IDC Worldwide big data Technology
and services 2012-2015, EMC Digital
universe infobrief
Taloustutkimus (2016). Tilastokeskuksen yrityskuvatutkimus.
Jari Nieminen (2015). Tilastovirastot
vahvoilla erilaisen tiedon yhdistämisessä. Tieto&Trendit: talous- ja
hyvinvointikatsaus. 2015, 2.

yksittäisten yritysten tietoja sisältävä yrityspalvelu. Tilastokeskus
rakentaa myös valmiita rajapintoja
avoimen datan käyttäjille.
Tutkimustoiminnan edellytyksiä
on parannettu tavoitteellisesti ja tietoturvallinen etäkäyttöjärjestelmä
FIONA on lisännyt mm. yritysaineistojen hyödyntämistä taloustieteellisessä tutkimuksessa. Tilastokeskus tarjoaa tutkijoille Taika-aineistokatalogin, joka esittelee tutkimuskäyttöön tarkoitettuja yksikkötason aineistoja muuttujineen.

Reija Helenius (2016). Facing the
Future with Knowledge – Cooperation
with Educational Institutions. Nordiskt
Statistikermöte.
Suomen virallisen tilaston laatulupaus.
http://tilastokeskus.fi/org/periaatteet/
svt_laatulupaus_2013.pdf
Adult financial literacy competences
(2016). OECD/INFE International Survey of G20/OECD INFE core competencies framework on financial literacy
for adults.

Kirjoittajat: Hannele Orjala toimii tietopalvelujohtajana ja Reija Helenius kehittämispäällikkönä Tilastokeskuksessa.
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Rakennetun ympäristön sähköinen asiointipalvelu kuntien tiedolla johtamisen vauhdittajana

Teksti: jari jussila, virpi sillanpää, nina helander, leena krekola ja timo lehtonen

Yksi iso ponnistus Suomen
julkishallinnon digitalisaation edistämisessä on ollut sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma). SADeohjelman (2009-2014) tavoitteena
on ollut edistää sähköistä asiointia
siten, että kansalaisten ja yritysten
sähköinen asiointi on mahdollista
vuoteen 2013 mennessä kattaen
kaikki keskeiset palvelut. Yhtenä
SADe-ohjelman hankkeena on ollut rakennetun ympäristön sähköinen asiointipalvelu Lupapiste,
jonka toteuttajaksi valikoitui Solita
Public-Private-Partnership-mallisen
kilpailutuksen kautta. Vuonna 2016
kaikissa kunnissa ei ole vielä siirrytty 100 % sähköiseen lupa-asiointiin,
myöskään digitalisaation hyödyt eivät ole itsestään selvät.
Näistä lähtökohdista VALIT-tutkimushankkeen Solitan ja Tekesin
rahoittamassa rinnakkaishankkeessa lähdettiin hakemaan vastauksia
kuntia askarruttaviin kysymyksiin:
Miten digitaalisaatio hyödyttää
kuntia? Mistä arvo muodostuu digitaalisessa palvelussa? Miten sähköinen asiointi voi tukea tiedolla
johtamista kunnissa?
Tutkimuksessa analysoitiin sähköisen palvelun käyttödataa, haastateltiin kahdeksan kunnan rakennusvalvonnan edustajia, sekä
toteutettiin kaksi palvelumuotoilu22 Tietoasiantuntija 5 / 2016

työpajaa kahden eri kunnan edustajien kanssa. Haastatteluiden tulokset analysoitiin sähköisen palvelun
arvonluontia kuvaavan Amit & Zott
(2001) mallin mukaisesti. Mallin
mukaan sähköisen palvelun arvo
muodostuu neljästä eri osatekijästä
- tehokkuudesta, uutuudesta, täydennettävyydestä sekä palvelun kyvystä ’vangita’ asiakas – sekä näiden
vuorovaikutuksesta (Kuva 1).
Tutkimuksen mukaan keskeinen sähköisen asioinnin hyöty sekä
kunnan että asiakkaan (kuntalainen, yritys) näkökulmasta on sen
tarjoama joustavuus. Hakijan näkökulmasta Lupapisteen mukanaan
tuoma joustavuus tarkoittaa sitä,
että luvan hakija pystyy jättämään
tai täydentämään hakemustaan
24/7 ilman, että hänen täytyy käydä fyysisesti rakennusvalvonnassa
toimistoaikaan. Kuvassa 2 vihreä
käyrä havainnollistaa hakijoiden
Lupapisteen käyttöä eri vuorokauden aikoina ja punainen viranhalti-

joiden Lupapisteen käyttöä. Kuten
kuvasta nähdään, hakijat käyttävät
Lupapistettä aktiivisesti vielä klo 18
jälkeenkin. Yksittäisen talonrakentajan näkökulmasta tämä tarkoittaa
sitä, että lupa-asioita voi edistää
ilta-aikaan, eikä ole tarvetta lähteä
rakennusvalvontaan kesken työpäivän.
Lupapiste mahdollistaa hakemusten käsittelyn toimistoajan ulkopuolella paikkariippumattomasti. Sähköinen palvelu mahdollistaa
siten etätyön tekemisen ja esim.
työmatkojen hyödyntämisen lupien
käsittelyyn.
Lupapisteen kautta on mahdollista saada myös tietoa, jota luvanhakijat voivat hyödyntää oman
toimintansa tukena, ja esimerkiksi
varautumaan paremmin tuleviin
toimenpiteisiin. Samaa informaatiota kunnat voivat hyödyntää
oman toimintansa kehittämisessä
ja esimerkiksi pullonkaulojen löytämisestä prosessista.
Sähköisen asioinnin etuna voidaan pitää sitä, että kaikesta mitä
tehdään jää digitaalinen jälki. Näitä
digitaalisia jälkiä – palveluun kertyvää dataa – voidaan hyödyntää
tiedolla johtamisen raaka-aineena.
Datasta voidaan laskea erilaisia tehokkuuden mittareita, kuten hakemusten läpimenoajan (Jussila ym.
2017) ja virtaustehokkuuden (Jus-

sila ym. 2016). Dataan pohjautuen
voidaan tehdä myös ennusteita erilaisiin skenaarioihin – esimerkiksi
jos omakotitalon keskimääräinen
käsittelyaika olisi kunnassa 25 päivää, mutta entä jos syöttäisit vielä
hakemuksen tarvittavat liitteet, jolloin ennustettu käsittelyaika olisi
tämän jälkeen 14 päivää. Tiedolla
voidaan ohjata käyttäjiä valintoja –
ja tehdä esimerkiksi automaattisia
tarkastuksia käyttäjän puolesta.
Papereilla hoidettavat lupa-asiointiprosessit eivät tarjoa vastaavia
ominaisuuksia – mutta digitalisaatio ei ole yhtä lailla edennyt kaikissa
kunnissa. Osassa kunnissa ollaan
vielä skeptisiä digitalisaation hyötyihin, osittain syystäkin. Tutkimuksen yhtenä havaintona nimittäin
oli, että digitalisaatiosta hyötyvät
eniten pisimmälle siinä edenneet
kunnat. Osassa kunnissa, joissa on
päällekkäiset paperi- ja sähköisen
lupa-asioinnin prosessit ei saavuteta
kaikkia tehokkuushyötyjä. Pahimmassa tapauksessa sekä paperisten
että sähköisten asiointiprosessien
ylläpitäminen voi jopa lisätä kustannuksia ja huonontaa tehokkuutta.
Yhteenvetona voidaan todeta, että
digitalisaatio ei yksin ole hopealuoti – tarvitaan myös toimintatapojen
uudistamista.

uutuus
- Sähköinen asiointi;
mahdollistaa uudenlaisen
yhteistyön asiakkaiden
kanssa
- Verkosto eri kuntien välillä
Tehokkuus
Kustannussäästöt
- Tilasäästöt
- Paperin säästö
- Säästö työajoissa
Joustavuus
- Lupakäsittely 24/7
- Etätyö
Tuottavuus
- Resurssien tehokkaampi
hyödyntäminen
- Parantunut hallittavuus
- Työn mielekkyys, joustavuus
Läpinäkyvyys

asiakasuskollisuus
- Palvelun kehitys yhdessä
käyttäjien kanssa
- Tavoitteena yhtenäinen
valtakunnallinen järjestelmä
- Ketteryys, ”erinomainen
tuki, asiakaspalvelu”,
matala kynnys ottaa
yhteyttä
- KAPU-kanava, infot

ARVO

täydennettävyys
- Skype & Lupapiste yhdessä
- Sähköinen arkistointi
(tulossa) mahdollistaa täysin paperittoman asioinnin
- Kuvien sähköinen arkistointi,
myynti (Arska-palvelu)

Kuva 1. Tunnistetut Lupapisteen hyödyt ja arvonluonnin lähteet.

(muokattu Amit & Zott, 2001)

220K
200K
180K
160K

Kirjoittajat
Jari Jussila, tutkijatohtori, toimii
tutkijatohtorina TTY:lla Novi-tutkimuskeskuksessa.
Virpi Sillanpää, tohtorikoulutettava,

140K

Toimintojen määrä

Digitalisaation odotetaan ratkaisevan julkisen sektorin tehokkuusongelmat – samalla
edistäen demokratiaa ja tarjoten parempaa
palvelua kuntalaisille ja yrityksille. Onko
digitalisaatio se pitkään odotettu hopealuoti, joka lunastaa kaikki nämä odotukset
ja tekee tiedolla johtamisesta arkipäivää?
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Kellon aika

Timo Lehtonen, Solita
Leena Krekola, Solita

Kuva 2. Lupapisteen käyttö sähköisen asioinnin datan perusteella.
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Peter Tattersall, hahmota oy

pu h een vuo ro

Tylsä data
havainnollisiksi simulaatioiksi
Datan jalostaminen visuaaliseksi ja vuorovaikutteiseksi simulointimalliksi havainnollistaa monimutkaisia ilmiöitä ja antaa käyttäjän
tutkia ilmiön vuorovaikutussuhteita.
Simuloinnit auttavat päättäjiä hahmottamaan ongelmia kokonaisena systeeminä – siirrytään osaoptimoinnista
kokonaisoptimointiin. Simulointien tarkoitus ei ole tuottaa
täsmällisiä ennusteita esimerkiksi menojen kehityksestä,
sillä oikea elämä on aina simulointeja monimutkaisempi –
ja yllättävämpi. Parhaassa tapauksessa simuloinnit voivat
auttaa päättäjiä valitsemaan kokonaisoptimoituja ratkaisuja, sen sijaan että huomioidaan vain yksi tai kaksi indikaattoria.
Esimerkiksi kalliin laitoshuollon lyhentäminen voi kuulostaa
taloudellisesti rationaaliselta tavoitteelta. Kyseinen toimenpide voi kuitenkin kasvattaa kustannuksia useissa muissa
palveluissa – kuten kotihoidossa, omaishoidon tuessa ja
yleislääkärin vastaanotoissa. Tällöin huomataan, että tehokkaalta vaikuttava politiikkaratkaisu saattaakin osoittautua kalliiksi. Simuloimalla tämän kaltaisia kysymyksiä
voidaan helpottaa kokonaisuuden huomiointia päätöksenteossa. Simulointi auttaa hahmottamaan, miten muutos
yhdessä asiassa vaikuttaa muihin asioihin.

haiten varautua ikääntyvän väestörakenteen tuomiin haasteisiin.
Hahmota Oy on tuottanut eri tahoille useita visuaalisia
simulointimalleja. Osa niistä käsittelee tulevan väestörakennemuutoksen sekä poliittisten valintojen taloudellisia
seurauksia. Simulointien laskentamalli perustuu usein oletukselle, että palveluiden yksikkökustannukset ja käyntimäärä asukasta kohti eri ikäryhmissä pysyvät vakioina.
Malleissa lasketaan, miten muuttuva henkilömäärä eri ikäryhmissä vaikuttaa kustannusten kehitykseen. Seuraavassa
esitellään muutama Hahmota Oy:n tekemä ikääntymiseen
liittyvä simulointimalli.

Ikääntyvän väestörakenteen taloudellisten
vaikutusten simuloiminen
Kelan valinnanvapaussimulointi
Teimme Kelalle valinnanvapaussimuloinnin. Siinä mallinnetaan eri palveluntuottajien yleislääkärin vastaanottojen
kustannusten kehitystä vuoteen 2035 saakka. Simuloinnissa käyttäjä voi kokeilla, mitä seuraa julkisille rahoittajille, jos
eri ikäiset asiakkaat siirtyvät käyttämään eri palveluntuottajan yleislääkäripalveluita. Mallissa voidaan säätää myös
palveluiden yksikkökustannuksia ja niiden rahoitusosuuksia.
Pohjadatana on Kelan Timo Hujasen tuottama data yleislääkärin vastaanottojen kustannuksista vuonna 2014.

Simuloimalla hahmotetaan tulevaisuutta

Milloin minun kannattaa jäädä eläkkeelle? Onko minulla varaa jäädä
pitkälle vanhempainvapaalle? Miten
minun kannattaisi varautua eläkepäiviini, ja millä finanssituotteilla? Näiden
kysymysten eri ratkaisuja on helppoa
kokeilla liu’uttamalla elämäntapahtumat-aikajanalla ja katsomalla miten
eri skenaariot vaikuttaisivat oman varallisuuden kehitykseen nykyhetkestä
lähtien koko elämän ajan. Simulaattorin konseptoinnin on tilannut Finanssialan Keskusliitto.

Kelan valinnanvapaussimulointi

Alueuudistussimulaattori
Hyödynsimme Kelan tuottamaa pohjaaineistoa omassa projektissamme,
jossa simuloidaan kuntien ja maakuntien menojen kehitystä vuoteen 2040
asti. Simulaattorin avulla käyttäjä
voi itse kokeilla erilaisia vaihtoehtoja
verolajien tuottojen ja valtionosuusjärjestelmän ikäryhmähintojen jakamisessa kuntien ja maakuntien välillä
SOTE-uudistuksen astuttua voimaan.
Simulaattorissa on myös algoritminen
optimointitoiminto, joka laskee matemaattisesti optimaalisimman tavan
jakaa verotuottoja ja valtionosuuksia
kuntien ja maakuntien välillä.

Budjettipeli.fi

Yksityishenkilön talouden suunnitteluväline

Hahmota Oy on saanut palkintoja ja
tunnustuksia:

Budjettipeli.fi
Miten väestön ikääntyminen ja ihmisten valinnat vaikuttavat
talouteen tulevaisuudessa? Julkisen talouden kestävyysvaje
on yksi Suomen suurimmista tulevaisuuden haasteista. Kestävyysvajeessa on kyse siitä, että tulevaisuudessa ikäihmisten määrä suhteessa työikäisiin tulee kasvamaan. Tällöin
kysyntä perinteisesti julkisin varoin rahoitetuille ikäihmisten
sosiaali- ja terveyspalveluille kasvaa tuntuvasti, vaikka työikäisten tuottamat verotulot eivät merkittävästi kasva.
Simuloimalla
hyvinvointimenojen
tulevaa
kehitystä voidaan auttaa
päättäjiä hahmottamaan ongelman
suuruusluokkaa ja
edistää valistunutta pohdintaa siitä,
miten voidaan par24 Tietoasiantuntija 5 / 2016

Budjettipeli.fi on vuorovaikutteinen taloussimulaattori, joka
havainnollistaa, miten Suomen ikääntyvä väestörakenne
vaikuttaa julkiseen talouteen ja kotitalouksien talouteen aikavälillä 2016–2025. Simulaattorin avulla käyttäjä voi kokeilla vaihtoehtoisia tapoja jakaa hyvinvointipalveluiden rahoitustaakkaa julkisyhteisöjen ja kotitalouksien välillä. Pelin
tavoitteena on löytää kestävä tapa rahoittaa hyvinvointipalveluita ilman, että julkinen velka ja alijäämä paisuvat EU:n
lähentymiskriteereiden raja-arvojen yli. Peli on toteutettu
yhteistyössä Finanssialan Keskusliiton, Soste ry:n, VATT:n ja
KPMG:n kanssa.

Sitra 2016: Perustulohackathon, 1. palkinto
Apps4Europe 2015: Finalisti
Valtiovarainministeriö: 1. palkinto Valtiovarainministeriön budjetinvisualisointisarjassa
(Apps4Finland -kilpailun yhteydessä)
Sitra 2013: Kestävä talous -palkinto
Apps4Finland 2011: 3. palkinto visualisointisarjassa
Apps4Finland 2009: 1. palkinto ideasarjasssa

Alueuudistussimulaattori

Yksityishenkilön talouden suunnitteluväline
Kirjoittaja on Hahmota Oy:n toimitusjohtaja. Kirjoi-

Yksityishenkilön talouden suunnitteluvälineen avulla yksityishenkilö voi simuloida eri elämänvalintojen ja finanssituotteiden vaikutusta omaan talouteensa ja jäämistöön.

tuksessa esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan omat.
Lisätietoja Hahmota Oy:n simuloinneistä ja visualisoinneista osoitteessa www.hahmota.fi
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Tulevaisuuden tietoasiantuntija -opinnosta
erinomaiset valmiudet tulevaan
Tulevaisuuden tietoasiantuntija -koulutus järjestetään jo kolmatta kertaa.
Erittäin monipuolinen ja laaja koulutus tarjoaa erinomaisen paketin,
jonka voi suorittaa työn ohessa. Koulutuksen taustalla ovat
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Tietojohtaminen ry.
Tietoperusteinen arvonluonti
ja tiedolla johtaminen sekä tietopääoman kehittäminen ovat innovatiivisen ja menestyvän liiketoiminnan
edellytyksiä. Tietotekniikan monipuolinen kehittyminen ja sen myötä syntynyt laaja digitalisaatio ovat
muuttaneet käsitystämme liiketoiminnan mahdollisuuksista ja avanneet uusia visioita johtamiseen.
”Kaiken kehittämisen taustalla
on kuitenkin moniulotteisen informaation hallinta, jota osaava henkilöstö hankkii, luo ja jakaa osana
oppivan organisaation toimintaa”,
sanoo koulutuksen ohjaaja ja johtamisen yliopettaja FT Martin Stenberg, joka on tehnyt väitöskirjan
Tietopääoman kehittämisestä ja
lisensiaattitutkimuksen Tietoyhteiskunnan osaamistarpeista. Luennoitsijoina on muitakin alan huippuosaajia ja kokeneita kouluttajia
sekä lukuisia yritysvierailijoita.
Organisaatio tarvitsee tietoasiantuntijoita, joiden tehtäviin
kuuluu mm. tiedon hankinta-,
luomis- ja jakamisprosessien kehittäminen, BigDatan moninainen
tiedonlouhinta ja analysointi sekä
johdon ja työntekijöiden valmentaminen ja tuki tietomassojen käsittelyssä. Toimintaympäristön uusista
mahdollisuuksista myös sosiaalisen
median strategian kehittäminen ja
hyödyntäminen ovat tärkeitä tekijöitä. Lisäksi henkilöstö- ja tietotilinpäätösten kehittäminen luovat
merkittävää lisäarvoa liiketoiminnan kehittämiselle. Yrityksen haas26 Tietoasiantuntija 5 / 2016

teina ovat myös lainsäädännön
edellyttämän kattavan tietosuojan
ja tietoturvan kehittäminen ja ylläpito sekä salassapitovelvollisuuksien ja immateriaalioikeuksien määrittely.
Erittäin hyvää palautetta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja
Tietojohtaminen ry ovat vastanneet
näihin haasteisiin Tulevaisuuden
tietoasiantuntija -koulutuksen avulla, joka toteutetaan Haaga-Helian
Pasilan kampuksella Helsingissä.
Koulutus tehdään monimuotototeutuksena, jossa vaihtelevat tietojohtamisen teoriat ja käytänteet
sekä yritysvierailuluennot ja niiden
reflektointi. Erittäin monipuolisen
ja laajahkon koulutuksen aikana
osallistujat tekevät ohjatusti yrityksilleen myös tietojohtamiseen liittyvän kehittämisprojektin.
”Koulutus toteutetaan jo kolmatta kertaa ja saadut palautteet
ovat olleet erittäin hyviä”, kertoo
koulutuksen vastuuopettajana toimiva Martin Stenberg.
Osallistujia on ollut yrityksistä ja
julkishallinnosta, ovathan tiedolla
johtamisen haasteet paljolti saman
tyyppisiä. ”Koulutuksen kuluessa
osallistujat ovat kehittäneet organisaationsa tietojohtamiseen liittyviä
käytänteitä ja saaneet jopa jatkotutkimusideoita, toteaa Stenberg
Koulutuksen tavoitteena on
luoda osallistujille valmiuksia monimuotoiseen tiedon hankintaan,

mallintamiseen ja analysointiin sekä
antaa laaja käsitys tietojohtamisesta ja tietopääoman merkityksestä
liiketoiminnan tukemisessa ja kehittämisessä. Tiedolla johtamiseen
ja tietostrategian kehittämiseen tutustutaan teorian sekä käytäntöjen
avulla. Lisäksi osallistujat saavat syvällisen käsityksen moniulotteisen
informaation tasoista, talletusalustoista ja niiden kehittämisestä sekä
organisaation tärkeimmistä sisäisistä ja ulkoisista tietolähteistä.
Koulutuksessa tutustutaan myös
elektronisiin tietokantoihin ja niiden käyttöön sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen. Muutos- ja
kehittämishankkeisiin tutustutaan
projektijohtamisen ja tietojärjestelmien hankinta-projektien kautta.
Koulutus toteutetaan monimuotoisesti elektronista oppimisalustaa
hyödyntäen (Moodle). Koulutuksen suoritteet arvioidaan ja niitä
voidaan soveltuvin osin hyödyntää
Haaga-Helian tutkintokoulutuksen
osana.

Teksti: Tarja Siimes

Digiletkajenkkaa vai digiloikkaa?
Tietojohtaminen ry:n järjestämässä teemapäivässä minulle valkeni, miksi hakeudun seminaareihin, kursseille
ja koulutuksiin. Koska haluan kuulla hyvin valmisteltuja esityksiä, joissa malleja ja esimerkkejä, joihin asiantuntijat ovat käyttäneet paljon aikaa ja joiden avulla he
haluavat auttaa muita. Tällainen tieto on arvokasta. Me
maakunnassa asuvat olemme mielestäni eriarvoisessa
asemassa arvokkaaseen tietoon nähden.

Olen asunut ja työskennellyt vuodesta 2003 lähtien
Kaakkois-Suomen alueella, tarkemmin Etelä-Kymenlaaksossa. Alueella joka viides on työtön. Alueemme tarvitsee apua. Se tarvitsee tietoa esimerkiksi digitalisaatiosta,
markkinoinnista ja Big Datasta selkokielisesti. Mutta ennen
kaikkea tarvitaan konkreettisia esimerkkejä ja näyttöä hyödyistä. Tietojohtamisen teemapäivän esitysten tulisi soljua
pk-yritysten päättäjien korviin HETI. Kun johto kiinnostuu ja
innostuu, homma etenee, muutoin teemapäivän materiaalit
täyttävät vain sähköposteja.
Kuulen kysymyksenne: ”Mikä siellä kehäkolmosen ulkopuolella muka estää tiedon saamista ja kehitystä?”
Kiire ja resurssien puute on yleismaailmallista, mutta
vasta pääkaupunkiseudulta kotikonnuille palattuani olen
nähnyt (liian) monta äärimmilleen höylättyä yritystä. Työntekijöiden toimenkuvat ovat todella laajoja ja vaativat tekijältään monipuolista osaamista. Jos yrityksessä on edes
yksi henkilö, jonka tittelissä lukee markkinointi, täytyy kyseessä olla jo suuryritys. Pk-yrityksissä sammutetaan tulipaloja ja tiedon jakaminen koetaan usein lisätyönä. Tiedon ja dokumentinhallinta on retuperällä. Mieleenpainuvin
esimerkki, jonka olen kuullut tiedon jakamisesta kollegoille
kiireisenä työpäivänä, on tiedoston tallentaminen yhteiseen
kansioon siten, että nimen edessä on kaksi a-kirjainta, jotta tiedosto olisi kansiossa ylimpänä ja siten se löydettäisi
parhaiten. Tarvittaisiin uskallusta satsata aikaa säästäviin
ratkaisuihin ja muokata prosesseja uusiksi.
Asenne ja johtaminen

Lisätietoa:
www.tietojohtaminen.com
www.haaga-helia.fi,
martin.stenberg@haaga-helia.fi

”Tää maailma on vanhanaikainen. Viiden vuoden päästä
varmaan asiat on ihan toisin, mutta nyt se, miten asiat pitää hoitaa, on aika kaukana näistä twittereistä sun muista”,
tuumii 54-vuotias toimitusjohtaja vuonna 2016.
Onko niin, että tiedon annetaan vaikuttaa ja digitalisaatiolle annetaan mahdollisuus vasta sitten, kun johto
vaihtuu. Tayloristinen: ’älä ajattele’ -mentaliteetti on valitettavan yleistä. Entä millainen on sellaisen yrityksen tule-

vaisuus, jonka viestintäpäällikkö on sitä mieltä, että työntekijöille ei voi antaa vapaata pääsyä nettiin, puhumattakaan
että kaikilla olisi oma työpuhelin? Tai myyntijohtaja, joka
verkkokauppaideaa esiteltäessä laukoo: “Kun mennään 10
vuotta taaksepäin, ei juurikaan ollut tämmöisiä välineitä ja
vois kysyä, miten silloin on onnistuttu myymään tuotteita?
Eikös näitä tuotteita kuitenkin edelleen kuljeteta kumipyörillä…?”
Inhimillisyys ja aitous vievät tosin jalat alta digi-intoilijaltakin. Kun 10 henkilöä työllistävän yrityksen toimitusjohtaja hyvin ymmärtää sähköisen taloushallinnon tuomat
hyödyt, mutta miettii ääneen: “Miten minä ikinä voisin kertoa siitä Pirkolle
(kirjanpitäjä)?”,
on ymmärrettävä, että ostoikkuna on ainakin
jonkin aikaa vielä kiinni. Omistajanvaihdosta
ja
yrityksen
myyntiä ennakoivan kannattaisi kuitenkin yrittää pysyä ajassa mukana, jolloin yritys
olisi kiinnostavampi ostajan kannalta.
Tieto kuuluu kaikille
– mutta miten se saadaan perille?
Kun tiedon tarve iskee, etsin ensin koulutustarjontaa lähialueelta, mutta aina olen päätynyt kurssille/koulutukseen
Helsinkiin. Voisivatko paikalliset toimijat esimerkiksi ammattikorkeakoulut tai ammattioppilaitokset järjestää lyhytkursseja tiedon johtamisesta, digitalisaatiosta ja tiedon
analysoinnista? Huhuu, täällä on tarve. Ai järjestätte jo? Miten se ei tavoita kohderyhmää? Oletteko tehneet kotiläksynne eli profiloinnin? Kukaan ei osaa sähköistä markkinointia?
Voisiko siihen järjestää koulutusta? Ei aikaa, ei resursseja.
Oravanpyörä.
Tieto kuuluu kaikille. Maakunnissa digiloikka on digiletkajenkkaa – pysytään paikallaan pienillä sivuloikilla, sitten
eteen ja taakse ja lopulta päästään ehkä vähän eteenpäin.
Edellä mainitut esteet lisäävät eriarvoisuutta tiedon saamisen suhteen ja siten myös yksilön mahdollisuuksia kehittyä ja kehittää omaa osaamistaan. Jos kahtiajako pääsee
riittävän syväksi, sopii miettiä, mitä se aiheuttaa? Kun perustarpeiden (Maslow) ylläpitäminen alkaa olla ylivoimaista,
tunteet voittavat tiedon 6-0.
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Tietoasiantuntijan URAP LKU
Tarvitaan
konkreettisia esimerkkejä
ja näyttöä hyödyistä.

Urapolkuja tietoasiantuntijaksi on vaikka kuinka paljon. Tietoasiantuntijan urapolku –palstalla ammattilaiset kertovat oman ammatillisen tarinansa eli: Miten minusta tuli minä?

Tehdään yhdessä tietoalan tulevaisuutta
Tietolähettiläät liikkeelle

Olen Pirjo Valpas ja aloitin

”Valittamisen täytyy loppua Suomessa. Jokaista valituksen
aihetta kohti pitäisi olla ainakin kaksi ratkaisuehdotusta”,
sanoo sisututkija Emilia Lahti. Olen samaa mieltä. Siksi,
valitusvirteni jälkeen ehdotan, että valitaan ja koulutetaan
Suomen työttömistä tietotyöläisistä tietolähettiläitä, jotka
auttavat yrityksiä maakunnissa tai yritykset voisivat kollektiivisesti valita tietolähettilään keskuudestaan. Tietolähettiläällä olisi valta ja vastuu astua yrityksiin kaatamaan tietoa
johtoryhmiin, auttamaan alkuun tai ainakin edesauttaa tahtotilan syntymistä. Tietolähettilään tärkein valintaperuste
olisi viestintätaidot ja auttamisen halu.
Tärkeintä olisi kuitenkin saada suomenkielinen sähköinen oppimisympäristö (vrt. mooc.fi), jossa olisi saatavilla
alussa mainitsemaani arvokasta tietoa. Oppimateriaalit olisivat tietenkin ajantasaisina ja kaikkien saatavilla. Sen avulla voisivat tietolähettiläät, työlliset ja työttömät suorittaa
kursseja eri aiheista. Niistä saisi suoritusmerkinnän, josta
olisi hyötyä työnhaussa. Tietyn määrän kursseja suorittaneet työttömät palkittaisiin mieluiten antamalla työtä tai
ainakin koulutusbonuksella.
Mitään uuttahan ratkaisuehdotuksessa ei ole, tietolähettilään toimenkuva ja titteli on kopioitu viestinnässä
käytetystä työntekijälähettilyydestä ja verkko-oppiminen ei
ole uutta. Mutta asioita eri tavalla yhdistelemällä saadaan
uutta, jos on tietoa. Jos pohdintani maakunnan nykytilasta antaa mielestäsi väärän kuvan todellisuudesta, kuulisin
mielelläni sinun näkemyksesi asiasta.

Tietojohtaminen ry:n

Lähteet:
http://www.gloria.fi/artikkeli/ihmiset/sisututkija_emilia_lahti_
valittamisen_taytyy_loppua_suomessa
Tietojohtamisen teemapäivän 9.11.2016 anti

Kirjoittaja on KTM (tietojohtaminen)
@TarjaSiimes
https://fi.linkedin.com/in/tarjasiimes
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uutena toiminnanjohtajana
joulukuun alusta.

Valpas on nimenä helppo muistaa, tosin olen saanut postia myös
nimellä Reipas. Koetan olla nimeni veroinen ja aina valppaana
maailman menosta.
Olen saanut tehdä töitä organisaation kaikilla tasoilla ja erilaisissa rooleissa kehittäjästä tekijään.
Yhteiskuntatieteen maisteriksi opiskelin Tampereen yliopistossa, jossa onnekseni oli vapaa opiskeluoikeus: Opiskelin informaatiotieteiden lisäksi kansantaloustiedettä, yrityksen hallintoa,
tietojenkäsittelyä sekä psykologiaa. Näennäisesti irrallinen aineyhdistelmä on ollut hyödyllinen työelämässä. Opiskeluaikana
työskentelin mm. Finnairilla sekä VTT:n tietopalvelussa. Lisäksi
olin mukana Freetext-projektissa, jossa yhteistyötahona oli Alman
Mediaan kuuluva Kauppalehti. Vuosituhannen vaihteessa opiskelin viestintää Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa.
Työelämä muuttuu
– niin minäkin
Kun aikoinaan 90-luvulla tulin informaatikoksi ensimmäiseen alan
työpaikkaani, Kauppalehden toimitukseen, kirjoitin innoissani
sähköpostilla esittelyn itsestäni jakelulla kaikki. Hieman ihmettelin, kun kukaan, paitsi päätoimittaja, ei reagoinut sähköpostiini.
Seuraavana päivänä sain tietää, että sähköposti oli käytössä vain
päätoimittajalla ja päätoimittajan sihteerillä. Sittemmin muutos
on median puolella ollut nopeaa. Oman graduni tein silloin ensiaskeleitaan ottavan Kauppalehti Onlinen käyttäjätutkimuksena.
Pian jo aloiteltiin yhdessä MTV:n kanssa Kauppalehden talousuutisia ja uutta Presso-lehteä. Itse sain lisää vastuuta Tietosivuryhmän esimiehenä ja lehdessä tarjottavan hyötytiedon kokoajana.
Välillä työelämässä on tullut vastaan hupaisia sattumia. Kauppalehden tietosivujen esimiehenä tehtäviini kuuluivat mm. eri
pörsseihin yhteydessä oleminen. Erään kerran 90-luvulla otin ul-

komaan numerotiedustelun kautta
puhelun Hampurin pörssiin. Kohta
puhelimessa vastasikin jo Hamburger Börs´in hovimestari!
Kauppalehden kymmenen vuoden jälkeen tuli tilaisuus mieheni
työn kautta vaihtaa taloja amerikkalaisen perheen kanssa kahdeksi vuodeksi ja suuntasimme USA:han kahden pienen lapsen kanssa. USA:ssa
työskentelin osan aikaa mainostoimistossa. Amerikasta sain rutkasti
lisää kielitaitoa, varmuuden siitä,
että pärjää missä päin maailmaa
vain ja mahdollisuuden tutustua
ihaniin ihmisiin, joista osa on säilynyt näihin päiviin saakka ystävinä.
Työelämä näyttää kohdallani
etenevän noin kymmenen vuoden
sykleissä. Kun olimme palautuneet
Amerikasta, hain toiseen mediataloon Talentumiin tietopalvelupäälliköksi ja aloitin työt 14 lehden,
mm. Talouselämän tietopalvelun
vetäjänä. Siellä ehdin olla kymmenen vuotta eri rooleissa, viimeksi
johtajana, ja tehdä monenlaisia kehitysprojekteja ennen media-alan
suuria mullistuksia. Kun entinen
työnantajani osti nykyisen työnantajani ja johdon työnjako järjestettiin fuusion yhteydessä uusiksi,
lopetin yrityksessä. Aloitin Tampereen teknillisen yliopiston Data- ja
Analytiikka -koulutuksen ja siihen
liittyen tein projektin Tietojohtaminen ry:lle. Kymmenen Talentum
vuoden jälkeen olen uuden edessä
toiminnanjohtajana ja odotan taas
innolla tulevaa. Saan oppia uutta
tietoalasta ja järjestöstä, joka on
osin minulle jo tuttu, olenhan ollut
yhdistyksen jäsenenä pitkään ja hallituksen jäsenenä sekä myös Bisnetryhmän vetäjänä aiemmin. Erityi-

sen hienoa tässä pestissä on se, että
näkee koko alaa horisontaalisesti ja
voi olla mukana kiinnostavissa projekteissa sekä yhdessä jäsenistön
kanssa luodata tulevaa.
Hallituksen
kärkihankkeista
YTI-hankeessa on kiinnostavia aihioita esim. kuntapuolella tietojohtamisen projekti kuntien taloustiedon
osalta. Yhdistys on mukana mm.
valtionvarainministeriön tietoalan
sanastohankkeessa, jossa yhteistyökumppanina on Lingsoft. Yhteistä sanastoa tarvitaan esim. lakien
säätämiseen. Marraskuussa järjestetty Tietojohtamisen teemapäivä,
”Analytiikasta arvoa”, keräsi yli 100

KUKA?
Pirjo Valpas, YTM
Työkokemus mm:
Toiminnanjohtaja, Tietojohtaminen ry 1.12.2016
alkaen
Johtaja, tuotanto & design,
Talentum Media 2013-2016
Tietopalvelupäällikkö, Talentum Media 2006-2012
Tietosivuryhmän esimies,
tietopalveluryhmän esimies,
Kauppalehti 1997-2006
Informaatikko, Kauppalehti
1993-1997
Tietoasiantuntijat ry:n
hallituksen jäsen ja Bisnetryhmän vetäjä 2009-2012

osanottajaa. Tästä on hyvä ponnistaa.
Median parissa työskentelystä
olen oppinut, että työelämä on mitä
suurimmassa määrin yhteistyötä.
Toivottavasti voin hyödyntää uudessa pestissäni kokemuksiani, joita
olen saanut suunnitellessani uusia
palveluja edellisten työantajien palveluksessa. Tule mukaan yhdessä
tekemään tietoalan tulevaisuutta!

Harrastukset:
kulttuuri ja valokuvaus,
Islanninhevosilla ratsastaminen, West Coast Swingtanssi
Mottoni:
Ota oppia menneestä,
mutta katso eteenpäin!

pirjo.valpas@tietojohtaminen.com
p. 040 342 4489
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Kuvat: Dan Öhman

Data vaatii tulkitsijan, ihmisen
kapasiteetti on rajallinen,
muistutti Työterveyslaitoksen
Virpi Kalakoski.

Tietojohtaminen ry:stä Marjukka
Nyberg, HUS:sta Kari Laukkanen
ja LähiTapiolasta Riikka Honkola
keskustelun pyörteissä.

Pirjo & Pirjo – kapula vaihtuu. Pirjo Kainu
jäi vapaaherrattareksi marraskuun lopussa ja Pirjo Valpas aloitti joulukuun alusta
Tietojohtaminen ry:n uutena toiminnanjohtajana.

Meitä oli tilaisuudessa yli sata,
väliajalla ehdittiin kuulumisten
vaihdon lisäksi tutustua myös
uusiin kollegoihin.

Yleisö hyviä tapausesimerkkejä
kuuntelemassa: HSL:n Antti
Vuorela: Making digital is fun
ja VR Track:in Jenni Heinisuo:
Tietomallinnuksen ja työkoneautomaation hyödyt.

Opetushallituksen tuore pääjohtaja
Olli-Pekka Heinonen: Yksi onnellisuuden elementti on että kokee olevansa
ajajan paikalla elämässään. Jos on
[sotessa] objekti, se ei ole hyvä.

Martin Stenberg vastasi
joviaalisti Haaga-Helian
puolesta tapahtuman
isännyydestä.
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Tähän oli hyvä päättää teemapäivä. Enää jäi vain kysymys:
Miten tämä on järjestetty
Ruotsissa?
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Tietojohtaminen ry
toivottaa rauhaisaa joulua
ja menestyksekästä
vuotta 2017!

