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pääkir jo i tus

TieTojohTaminen ry täytti toukokuussa 2017 kunniakkaat 70 vuotta. 
Yhdistyksellä on pitkäaikaiset perinteet ja rakkaalla lapsella on ollut monta 
nimeä ja monta nahanluonnin paikkaa. Alun perin teollisuuden tiedontar-
peesta syntyi tietoammattilaisten tarve ja kimmoke ammattilaisten kou-
luttamiseen. Tuolloin, kun tietotekniikkaa ei ollut, ihminen oli se tiedon-
hankinnan keskeisin työkalu. Osaavat yksilöt seuloivat tietoa tutkimusten, 
katsausten, kirjojen, julkaisujen avulla. Nyt on kaikki toisin. Tieto on kaikki-
en saatavilla. 

Mutta tiedon hallinta on tullut haastavaksi paitsi nopeuden ja lähdemää-
rän moninkertaistumisesta johtuen myös siksi, että nämä yhdessä muodos-
tavat suuren epävarmuuden, mitä tulee tiedon luotettavuuteen. 

Samaan aikaan satelee entistä enemmän vaatimuksia tiedon parissa työs-
kenteleville. Kun tietoa on niin paljon saatavilla, sen merkitys päätöksente-
ossa korostuu, ja ne organisaatiot, jotka kykenevät keräämään ja analysoi-
maan tietoa, saavat kilpailuedun.

Tiedolla johtaminen on tällä hetkellä enemmän esillä kuin koskaan yri-
tyksissä ja yhteiskunnassa yleisesti. Ilmiöstä on tullut eräänlainen uusi ismi, 
näkökulma johtamiseen. Johtajuus edellyttää tiedon hallintaa ja sen hyväk-
sikäyttöä organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Samalla johtajuus edel-
lyttää myös tiedon johtamista eli tiedon roolin ja sille varattujen resurssien 
tunnistamista ja kehittämistä organisaatiossa.  

Tietotaloudessa tieto on tärkein tuotannon tekijä, koska yhä pienempi 
osuus yrityksen toiminnasta koostuu puhtaasti fyysisistä tuotteista tai suo-
ritteista. Tieto sitoutuu tuotantoprosessin eri vaiheissa tuotteisiin ja muo-
dostaa niiden arvosta yhä kasvavan osan. Ei ole enää olemassa oikeastaan 
minkäänlaista tuotevalmistusta, johon ei sisältyisi palvelua. Puhdas tietokin 
on tällä hetkellä itsessään merkittävä tuote. 

Yhä enemmän on myös alettu puhua tietopääoman roolista yrityksen me-
nestyksessä ja yrityksen arvon kasvattajana. Yrityksen markkina-arvo muo-
dostuu yhä suuremmassa määrin aineettomista asioista, ns. tietopääomas-
ta tai aineettomasta pääomasta. Johtamisen kannalta tietopääomalla on 
monia hyviä ominaisuuksia. Sitä voidaan hyödyntää monessa eri yhteydes-
sä samaan aikaan. Se ei kulu, vaan päinvastoin kasvaa käytettäessä. Tieto-
pääomaa voidaan myydä esimerkiksi patenttien, tavaramerkkien ja brändien 
sekä asiakkuuksiin liittyvän tietämyksen kautta.  

Tietopääoma koskee myös kansakuntia ja julkisia organisaatioita. Ilman 
tehokasta tiedolla johtamista ei selvitä niistä mittaamattomista haasteista, 
joita yhteiskunnassa nyt ollaan ajamassa läpi. Muutokset ovat niin moni-
mutkaisia, että tarvitaan todella toimivat järjestelmät niitä hallitsemaan, ja 
monet ratkaisuista eivät edes olisi suunnittelupöydällä ilman digitalisaatiota.

Tieto siis kannattelee yhteiskuntaa, ja sen myötä meidän keskeiset ar-
vomme ja tehtävämme eivät vanhene. Yhdistyksenä olemme edelleen 

70 vuotta takana, 
hienoja mahdollisuuksia 
edessä

marjukka nyberg

halliTuksen puheenjohTaja 

TieTojohTaminen ry

mukana maailman kehityksessä – erona alkuai-
koihin vain se, että työtä on käsillä vielä monin 
verroin enemmän: kohderyhmiä ja koulutettavia 
on paljon enemmän. Emme ole enää pelkästään 
tietopalveluammattilaisten palveluksessa, vaan 
koko yhteiskunnan. Tulevaisuudessa koetamme 
vaikuttaa entistä laajemmin, auttaa yrityksiä ja 
yhteiskuntaa tehostamaan tietoperusteista pää-
töksentekoa, innovointia ja ennakointia. Vaiku-
tamme tietoalan kehitykseen sekä nostamme 
tiedon sisällön ja hyödyntämisen yleistä arvos-
tusta. Haluamme myös toimia sillanrakentajana 
tietoteknologian ja tiedon sisällön välillä, koros-
taen molempien merkitystä. 
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kemmat ajat ovat tulleet, ovat tie-
toasiantuntijat yhdessä viestinnän 
ja markkinoinnin kanssa, olleet en-
simmäisiä säästökohteita. ”Pitäisi 
heti saada hyötyjä, kvartaalitalou-
dessa ei 
ymmärre-
tä pitkä-
jänteisen 
seurannan 
ja analy-
soinnin 
merkitys-
tä. Vallalla 
on lyhyt-
näköinen hyötyjen tavoittelu.”

Tietoala on laaja, ammattilaiset 
ovat nyt hajallaan organisaatioissa 
kun tietopalveluyksiköt on lopetet-
tu. Tiedon sisältöjen ammattilaisia 
ovat nykyisin erilaiset analyytikot, 
informaatikot, tietoasiantuntijat, 
tietojohtajat, BI-ammattilaiset ja 
Knowledge Management -henkilöt. 
Heille on paljon tehtävää ja haas-
teita. 

Ala kehittyy nyt voimakkaasti. 
”On todella tärkeää huolehtia omas-
ta osaamisesta ja verkostoitua alan 
ihmisten kanssa. Tässä Tietojohta-
minen ry on erinomainen kump-
pani. Otetaan teknologian tuomat 
mahdollisuudet haltuumme tiedon 
sisältöjen hyödyntämisessä, sillä 
tieto on edelleen valtaa”, Pirjo 
Kainu summaa.

tietojohtaminen ry:tä vuosia luotsannut Pirjo kainu näkee alan 

kehityksen punaisena lankana teknologian ja ihmisen yhteistyön. 

molempia tarvitaan, kumpikaan ei korvaa toistaan. nyt kun ala 

kehittyy voimakkaasti, tarvitaan erityisesti sisältö- ja tarvelähtöi-

siä ratkaisuja. on myös tärkeää huolehtia omasta osaamisestaan 

ja verkostoitua alan ihmisten kanssa. tässä tietojohtaminen ry 

on erinomainen kumppani. 

Tietojohtaminen ry 70 vuotta kehittymisen kumppanina ja verkostoijana

TEEMA TEEMA

TieTojohTaminen ry on kulke-
nut ammatillisen kehittymisen tien 
näyttäjänä, edelläkävijänä ja ver-
kostoinut alan ihmiset läpi vuosi-
kymmenten. Pirjo Kainu on nähnyt 
monenlaisia vaiheita. Hän luotsasi 
yhdistystä hallituksen puheenjoh-
tajana kaksi kautta 1990-luvulla ja 
toiminnanjohtajana 2005–2016. 
Eläkkeelle siirryttyään hän vaikut-
taa edelleen yhdistyksen hallituk-
sessa varajäsenenä.

Pirjo tuli tietoasiantuntijuuden 
pariin 1980-luvun alkupuolella. In-
sinöörillä oli takanaan jo työuraa 
Ruotsissa Jonseredin moottorisa-
hatehtaalla kustannuslaskijana ja 
sen jälkeen Suomessa insinööritoi-
mistossa. ”Olin sellaisessa vaiheessa 
urallani, että etsin jotain uutta työ-
höni. Työpaikallani haettiin sisäi-
sesti informaatikkoa ja innostuin. 
Standardointi-insinöörinä toiminut 
kollegani vinkkasi Infokurssista”, 
Pirjo muistelee.

Tietopalveluseura (nyk. Tieto-
johtaminen ry) oli perustanut In-
fokurssin informaatikon pätevöi-
tymiskoulutukseksi alalle tuleville. 
Koulutus toteutettiin yhdessä Tek-
nillisen korkeakoulun kanssa, sillä 
suurin osa koulutukseen osallistu-
jista oli alkuvuoisina Pirjon tapaan 
insinöörejä ja kemistejä. Koulutus 
oli opetusministeriön hyväksymää 
täydennyskoulutusta akateemisen 
loppututkinnon suorittaneille. In-
fokurssi oli erittäin suosittu.

Oikea tieto oikeaan aikaan

Pirjo kertoo, että 1980-luvulla yri-
tyksissä ymmärrettiin tiedon arvo, 
alettiin puhua, että tieto on valtaa 
ja oikea tieto oikeaan aikaan tuo 

TeksTi: helena berg

”Hyvä, että tekniikka pystyy tuottamaan yhä enem-
män rutiiniluonteisia tehtäviä. Mutta kone ei korvaa 
monipuolisesti ajattelevaa tietoasiantuntijaa laaduk-
kaan analyysin tekemisessä”, Pirjo Kainu sanoo.

TieTojohTaminen ry 70 VuoTTa 

– VirsTanPyLVääT

1947 Suomen Kirjallisuuspalvelun Seura

1981 Tietopalveluseura

2001 Tietoasiantuntijat ry

2016 Tietojohtaminen ry

yritykselle menestystä. Yritykset 
perustivat kilvan tietopalveluyksik-
köjä.  

Tietopalveluseurassa toimi aktii-
visten innostajien joukko: ”Helena 
Basilier (nyk. Terho) oli Tietopalve-
luseuran hallituksen puheenjohta-
ja ja hän veti minut mukaan elin-
keinoelämän työryhmään. Ritva 
Launo ja Sauli Laitinen puolestaan 
kannustivat aktiiviseen kansainvä-
liseen toimintaan.” 

Yhdistys kasvoi noina vuosina 
ripeästi. Pirjo kertoo tuosta ajasta: 
”Yhdistyksen arvot olivat yhteis-
kunnallinen vaikuttaminen, am-
matillinen uudistuminen, yhdessä 
tekemisen ilo ja tekemällä oppi-
minen. Arvot näkyivät käytännös-
sä. Tehtiin paljon talkoilla isojakin 
tapahtumia, jäsenet esittelivät au-
liisti omia juttujaan ja opimme toi-
nen toisiltamme, tietoa ei pantattu. 
Käytiin myös paljon kouluttamassa 
ja hakemassa tietoa sekä Suomessa 
että maailmalla.”

1990-luvulla Pirjo vaihto työ-
paikkaa, mediatiedon seurantaan ja 
analysointiin keskittyneeseen Ob-
server Finlandiin, jossa ”pureksit-
tiin” asiakkaille tietoa. Yhä selvem-
min ymmärrettiin, miten tärkeää 
on tiedon analysointi. 

Koneen ja ihmisen 
yhteistyöllä laadukasta 
tietoa 

”Kun tulin työelämään olivat työ-
välineitä kynät, kumit ja kortistot. 
1970-luvun teknologiaa oli ”peek-a-
boo” -reikäkortisto. Seuraava askel 
oli kone, jossa oli muisti. Se oli val-
tava askel eteenpäin.” 

Pirjo muistelee, miten suoras-
taan juhlallista oli hakea tietoa mo-
deemin välityksellä Yhdysvalloista. 
Kyselyjä tehtiin atk-huoneessa luk-
kojen takana. Haut tehtiin omalla 

koodikielellä ja printterin raksutus-
ta joutui joskus odottamaan jopa 
tunteja. Saatu tieto oli ns. viitetieto 
eli lähteet. Sitten haettiin varsinai-
nen tieto. Näin saatua tietoa todella 
arvostettiin. ”Valetietoa tai vaihto-
ehtoisia faktoja ei noina aikoina 
tunnettu”, Pirjo nauraa.

Atk-yksikköjen tulo merkitsi 
erikoistumista tekniikkaan, jolloin 
sisällön ja tekniikan ammattilaiset 
eivät aina ymmärtäneet toisiaan. 
”Joskus kuuli tekniikan ihmisten 
sanovan, ’ettei järjestelmä taivu’, 
kun sisältöasiantuntijat esittivät 
tietotarpeitaan. 

Tietotulvan keskellä pähkäillään 
usein, mistä saataisiin laadukasta 
tietoa. Pirjo muistuttaa, että ilman 
laadukasta dataa ei saada laaduk-
kaita analyysejä. Analyysin nimel-
lä tarjotaan myös pelkkiä koneen 
tuottamia mekaanisia möhkäleitä. 

Pirjo toivottaa robotit tervetul-
leiksi: ”Hyvä, että tekniikka pystyy 
tuottamaan yhä enemmän rutii-
niluonteisia tehtäviä, se on hyvä 
apuri etenkin suurten tietomasso-
jen seulojana. Mutta kone ei korvaa 
monipuolisesti ajattelevaa tieto-
asiantuntijaa laadukkaan analyysin 
tekemisessä”, hän muistuttaa. 

Tämän päivän ajankohtainen 
teema on digitalisaatio, mutta ra-
kennetaanko digitaalisia alustoja, 
ja herätään jälkikäteen pohtimaan, 
miten niitä hyödynnettäisiin? Pirjo 
muistaa uransa varrelta samantyyp-
pistä kehitystä ennenkin. Järjes-
telmä ilman sisältöä on kuitenkin 
hyödytön. 

Tietoasiantuntijoita 
tarvitaan myös 
tulevaisuudessa

Pirjo pohtii, että raha on ollut iso 
draiveri tietoalan kehittymisessä 
– hyvässä ja pahassa. Heti kun tiu-
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sesti vaikeina aikoina on tärkeää pohtia esimerkiksi sitä, mistä 
meidän oikeastaan pitäisi keskustella, keitä keskusteluun pitäisi 
osallistua ja millä foorumeilla tärkeistä asioita keskustellaan.

on selvää, että samanaikaisesti se, mikä on digitalisoita-
vissa digitalisoidaan – keinoäly ja robotit valjastetaan tietope-
rustaiseen arvonluontiin siltä osin kuin se on mahdollista. Tästä 
syntyy tuottavuuskehitystä. näitä prosesseja hallitaan kuitenkin 
yhteiskunnan eritasoilla käytävien tuloksellisuusdialogien avul-
la. Kenelle sinä annat äänesi ja kuka sinua edustaa näissä kes-
kusteluissa?

Tiedolla johtamisen tulevaisuus on suurelta osin tulokselli-
suusdialogeissa. Teknologian kehitys luo uudenlaisia lähtökoh-
tia ja mahdollisuuksia, mutta varsinaista valtaa harjoitetaan 
syvemmällä. olisi tärkeää, että vallankäyttöä ohjaava dialogi 
rakentuisi tuloksellisuusinformaation varaan ja että se tuottaisi 
vastauksia kysymyksiin: mitä olemme tekemässä ja miksi, onko 
meillä eväitä saavuttaa asettamamme tavoitteet sekä mitä 
tulisi tehdä ja kenen, jotta tavoitteet saavutettaisiin?
 
TiedosTa LähTökohdaT kehiTTämiseen

Seuraavassa vaiheessa keskustelun painopiste siirtyy seuran-
taan ja arviointiin. mitä toimenpiteidemme seurauksena tapah-
tui, miksi näin tapahtui ja mitä teemme ensi kerralla paremmin?

Tuloksellisuusdialogi siirtää huomion tiedon tuottamisesta 
sen hyödyntämiseen. Keskiössä on toisten kuunteleminen, eri-
laisten näkökulmien huomiointi sekä oppiminen ja kehittyminen. 
Dialogin tuloksena on eväät toimia paremmin, ratkaista ongel-
mia ja tehdä fiksumpia päätöksiä.

Data, informaatio ja tieto tarjoavat lähtökohdan toiminnan 
kehittämiselle. Uskon kuitenkin vahvasti siihen, että tietoperus-
tainen arvonluonti edellyttää jatkuvaa tuloksellisuusdialogia. 
Tällöin tiedolla johtaminen määrittyy kollektiivisena tulkintapro-
sessina. 

niin yksinkertaiselta kuin idea tuloksellisuusdialogista kuu-
lostaakin, liittyy siihen vielä paljon haasteita. Dialogia rajoitta-
vat yksilöiden kyvyt ja motivaatiotekijät sekä monet ulkoiset 
tekijät. itse dialogin ominaisuudet ovat monelta osin tekijöitä, 
joihin moni meistä voi vaikuttaa. 

nonsenssilorun sijaan uskon tiedolla johtamisen tarjoavan 
paljon välineitä ja käytäntöjä, joiden avulla voimme yhdessä 
taata Suomelle valoisat seuraavat 100 vuotta. onnittelut myös 
Tietojohtaminen ry:lle, joka on omalta osaltaan edistänyt tieto-
asioita jo komeat 70 vuotta.

Lue Lisää:
haapala, P. (2017), ”Tuloksellisuusinformaatio tuloksellisuusdialogin 

käynnistäjänä kuntajohtamisessa”, Pro gradu -tutkielma, 

Tampereen yliopisto.
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MILTÄ SATAVUOTIAS 
SUOMI NÄYTTÄÄ  
TILASTOJEN VALOSSA?
Tilastokeskus on koonnut verkkosivuilleen tietoa  
ja tilastoja Suomen itsenäisyyden ajalta.

VUOSISADAN VERTAILUT  
–  Miten Suomi on muuttunut itsenäisyyden  
 alkuvuosista nykypäivään?

VUOSISADAN LÄHTEET  
–  Mistä löytyvät itsenäisyyden ajan tilastolähteet?

SUOMI MAAILMAN KÄRJESSÄ  
–  Missä nykypäivän Suomi on maailman parhaiden   
 joukossa?

Lue lisää: tilastokeskus.fi/satavuotiassuomi

TILASTOKESKUS ON MUKANA 
SUOMIAREENALLA PORISSA  
10.–14.7.2017
Paneelikeskustelussamme tiistaina 11.7.2017  
keskustellaan suomalaisten syntyvyydestä.  
Miten meidän käy, kun lapsia syntyy vuosi vuodelta  
vähemmän?

Olemme myös tavattavissa kansalaistorilla  
koko viikon ajan. 

Tule keskustelemaan ja tutustumaan  
palveluihimme!
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useimmaT varmasti muistavat las-
tenlorun, entten tentten teelikamen-
ten. Wikipedian mukaan kyseessä on 
niin sanottu nonsenssiloru, jonka sa-
nat eivät tarkoita mitään. loru tuli 
mieleeni, kun pohdin mitä sanoisin 
tiedolla johtamisesta sellaista, jota ei 
ole vielä toitotettu joka tuutissa.

yksi keskeinen kysymys on aina-
kin se, mitä tiedolla johtamisella itse 
asiassa tarkoitetaan. ilman tämän 
kysymyksen esittämistä ja vastauk-
sen pohtimista siitäkin tulee vain non-
senssiloru. 

TiedosTa Luodaan arVoa 
– muTTa miTen?

minulle tietojohtamisen ydin on tieto-
perustaisessa arvonluonnissa. Tällöin 
huomio on kysymyksessä: miten yksi-
lö, organisaatio tai palvelujärjestelmä 
luo tiedosta arvoa?

arvonluontiprosessit ovat moninai-
set, mutta hieman yksinkertaistettuna 
aiheeseen voidaan ottaa ainakin kak-
si eri näkökulmaa. ensinnäkin, tieto 
on resurssi, jonka on esitetty olevan 
ainutlaatuinen ja vaikeasti kopioita-
vissa. näin sen avulla on mahdollista 
luoda kilpailuetua. 

Toinen näkökulma asiaan on da-
tan, informaation ja tiedon erilaiset 
roolit päätöksen tukena. Viime aikai-
sessa keskustelussa ovat korostuneet 
erilaiset kehittyneen analytiikan sovel-
lutukset, isojen datamassojen analy-
sointi, tekoäly ja jopa robotiikka sekä 
sen tarjoamat mahdollisuudet rutii-
nitehtävien automatisointiin ja tätä 
kautta tuottavuuden kehittämiseen.

erilaiset tavat lähestyä tietojoh-
tamista ovat luonnollinen osa edel-
leenkin vielä nuoren tutkimusalan 
kehitystä. erilaisia tulkintoja ja lähes-
tymistapoja on tarjolla runsaasti. 

erilaisten tulkintojen keskellä 
avainasemaan nousee toimijoiden 
kyky ymmärtää toistensa tulkintoja ja 

näkökulmia. yhteistä näkemystä hae-
taan vuorovaikutuksessa – argumen-
toimalla oman näkemyksen puolesta 
ja kuuntelemalla toisia osapuolia ja 
heidän perusteluitaan.

mikäli kykyä tai halua tämän dia-
login käymiseen ei ole, on lähes mah-
dotonta luoda yhteistä käsitystä siitä, 
mitä tiedolla johtamisella lopulta tar-
koitetaan. 

miLLe TiedoLLe ja osaamiseLLe 
VaLinTamme PerusTuVaT?

Kun tiedolla johtamisen käsitteellinen 
tarkastelu tuodaan organisaatiokon-
tekstiin, syntyy lisää monitulkintai-
suutta. otetaan esimerkiksi päämi-
nisteri jyrki Kataisen hallitusohjelma 
vuodelta 2011, joka oli keskeisessä 
roolissa nostamassa tiedolla johta-
mista valtakunnalliseen keskusteluun. 

”julkisen sektorin tuottavuutta 
lisätään hyödyntämällä entistä te-
hokkaammin tiedolla johtamista, yh-
teensopivia tietojärjestelmiä ja koko-
amalla julkishallinnon tietohallintoa ja 
hankintojen rahoitusta yhteen. lisä-
tään julkishallinnon tietojen yhteis-
käyttöä.”

Tuottavuuden ja tuloksellisuuden 
laajempi kehys, johon hallitusohjel-
ma täysin oikein tiedolla johtamisen 
kytkee, lisää aihepiirin ympärillä käy-
tävän keskustelun haastetta. mitä tu-
loksellisuus tarkoittaa? Tämä on kes-
keinen kysymys, johon liittyy myös 
arvovalintoja. 

millaista yhteiskuntaa haluamme 
olla rakentamassa ja mille tiedolle ja 
osaamiselle pohjaamme valinnat, joil-
la saattaa olla kauaskantoisia vaiku-
tuksia? miltä sinä haluat Suomen seu-
raavan 100 vuoden näyttävän?

näin 100 vuotisjuhlavuonna on 
tärkeää pohtia paitsi tietoa vallan 
käytön välineenä myös niitä tiedolla 
johtamisen prosesseja, joilla vallan-
käyttöä harjoitetaan. haluatko sinä, 

että kyseessä on monologi vai dialogi?
Tiedolla johtaminen pitää sisällään 

ajatuksen rationaalisesta maailmasta. 
Tässä maailmassa syy-seuraussuh-
teet ovat määriteltävissä eivätkä toi-
mijoiden osaaminen tai tunteet rajoita 
heidän toimintaansa. Käytäntö on kui-
tenkin hyvin toisenlainen. 

TiedoLLa johTamisen 
TuLeVaisuus on TuLok-
seLLisuusdiaLogeissa 

rajoitetun rationaalisuuden tapauk-
sessa tiedolla johtamisen haasteet 
nousevat tuloksellisuusdialogin käyn-
nistämisestä, ylläpitämisestä ja hyö-
dyntämisestä. Kasvava määrä julkisen 
talouden ongelmista on luonteeltaan 
sellaisia, että kukaan ei osaa ratkaista 
niitä yksin. Dialogia tarvitaan. erityi-

harri Laihonen, tutkimusjohtaja, 

Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, 

Tietojohtaminen ry:n hallituksen jäsen.

TiedoLLa johTamiseLLa rakennamme ParemPaa suomea
Tiedolla johtaminen tarjoaa paljon välineitä ja käytäntöjä, 
joilla voimme yhdessä taata suomelle valoisat seuraavat 100 vuotta.
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Esimerkkejä kirjallisuudessa ehdotetuista julkisen sek-
torin toimenpiteistä digimurroksessa menestymisen 
edistämiseksi ovat: 

Koulutusjärjestelmien kehittäminen tulevaisuudessa 
tarvittavien taitojen kehittämiseksi (esim. dataan liitty-
vä osaaminen, vuorovaikutustaidot)
Investoinnit täydennys- ja uudelleenkoulutukseen, esi-
merkiksi oppisopimuskoulutusta ja työssäoppimista 
tukemalla ja kehittämällä digitaalisia oppimissovelluk-
sia. 
Sosiaaliturvan uudistaminen siten, että se on yhteen-
sopiva uudenlaisten työn muotojen kanssa (vähentävät 
epätasa-arvon riskejä ja epävarmuutta, mutta toisaalta 
mahdollistavat liiketoiminnan muuttuneessa toimin-
taympäristössä).
Verotuksen uudistaminen, työ ei voi tulevaisuudessa 
olla verotuksen keskeisin perusta. 
Vero- ja etuisuusohjelmia sekä työmarkkina- ja osaami-
senkehittämisen toimia pitää muovata tukemaan pa-
remmin työvoiman liikkuvuutta ja osaamisen kehittä-
mistä. 
Sääntelyllä ohjaaminen halutun kaltaisen järjestelmän 
ja ekosysteemin syntymiseksi. 
Datan omistajuuteen liittyvien sääntöjen ja sopimus-
mallien kehittäminen.

TEEMA TEEMA

TULEVAISUUDEN TIETOASIANTUNTIJA, 15 OP
• 12 lähipäivää 15.9.2017–6.4.2018 välisenä aikana. 
• Tiedolla ja tietojohtamisella menestykseen!

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: 
www.haaga-helia.fi > Koulutus > Täydennyskoulutus >  
Avoin, maksullinen koulutus > Tulevaisuuden tietoasiantuntija

digiTaLisaaTio on ilmiö, joka au-
tomatisoi työtä, palveluita ja tuo-
tantoa entistäkin pidemmälle. Se 
tuottaa suuria määriä tietoa jokai-
sen saataville ja on näin muuttanut 
mm. perinteisiä valtarakenteita. Sa-
malla uusi tekniikka korvaa perin-
teisiä työtehtäviä ja luo uutta työtä. 
Digitalisaatio tarjoaa uudenlaisia 
mahdollisuuksia niin yrityksille, 
julkiselle sektorille kuin kansalaisil-
lekin ja muuttaa organisaatioiden 
toimintaa ja rooleja ja yhteiskuntaa 
laajemminkin. Uudenlaiset työteh-
tävät ja työn tekemisen mallit eivät 
kuitenkaan synny itsestään, vaan 
niiden mahdollistaminen vaatii ak-
tiivista toimintaa kaikilta osapuo-
lilta.

VTT on julkaissut VNK:n Tieto 
käyttöön -sarjassa raportin kirjalli-
suuskatsauksesta, jossa selvitettiin 
digitalisaation tuomia muutoksia 
tarvittaviin osaamisiin, työllisyy-
teen ja työtehtäviin (Parviainen et 
al, 2017).

TeksTi: anu seisTo, päivi parviainen, 

maija Federley, vTT

Aktiivinen ote 

Digitalisaatio tarjoaa 
uudenlaisia mahdol-
lisuuksia ja muuttaa 
yhteiskuntaa. Aktiivi-
silla toimilla voidaan 
edistää myönteisiä 
vaikutuksia ja yrittää 
minimoida kielteisiä.

digimurrOKSeen
Arvioissa työllisyys-
vaikutuksista 
suurta vaihtelua

Digitalisaatioon liittyen maalaillaan 
usein uhkakuvia siitä, miten robo-
tit korvaavat ihmiset, ja sen myötä 
menetetään työpaikkoja. Digitali-
saation vaikutuksia työpaikkoihin, 
liiketoimintaan ja yhteiskuntaan on 
sivuttu mm. hyvin monissa tekno-
logioihin keskittyvissä tieteellisissä 
julkaisuissa, mutta näissä ei usein-
kaan ole syvennytty laajemmin yh-
teiskunnallisiin vaikutuksiin eikä 
ole pohdittu tarvittavia politiikka-
toimia. Usein julkaisuissa on joku 
tietty tarkastelukulma, kuten tietyn 
teknologian vaikutus, tai vaikutus 
työpaikkoihin yhdellä toimialalla. 
Useissa lähteissä (esim. Degryse, 
2016; Berger & Frey, 2016) tode-
taan, että on vielä hyvin epävar-
maa, miten digitalisaatio työpaik-
koihin tulevaisuudessa vaikuttaa. 
Usein koneiden kyky korvata ih-
mistyövoimaa kuitenkin yliarvi-
oidaan. Autorin (2015) tutkimuk-
sen mukaan tulevaisuuskuvissa ei 
huomioida riittävästi automaati-
on ja työvoiman vuorovaikutuksen 
merkitystä tuottavuuden kasvussa. 
Toisaalta usein aliarvioidaan intui-
tion ja inhimillisen arvion osuutta 
työtehtävissä, jolloin niiden digi-
talisointi onkin oletettua vaikeam-
paa. Tyypillinen esimerkki työstä, 
jossa robotilla ja ihmisellä olisi tule-
vaisuudessa omat tärkeät roolinsa, 
on hoitotyö. Vaikka robotti voi nos-
taa tai siirtää vuodepotilaan, liittyy 
hoitotyöhön edelleen merkittävästi 
tehtäviä, jotka edellyttävät moniin 
erilaisiin tekijöihin ja intuitioonkin 
perustuvaa päättelyä ja vuorovai-
kutusta.

Vaikka tietotekniikka auttaa tu-
levaisuudessa ihmisiä vastaamaan 
entistä helpommin yhä useampiin 
kysymyksiin, ihmisten tehtävänä 
on edelleen tunnistaa ratkaistavat 
kysymykset, jotta voidaan edetä 
kohti tärkeitä tavoitteita. Tarvitaan 
myös luovuutta ratkaisujen kehit-
tämiseksi yhä monimutkaisempiin 
haasteisiin yhteiskunnassamme.  
Esimerkiksi monen asiantuntijan ja 
päätöksentekijän työhön kuuluu ai-
kaa vievä laajaan tausta-aineistoon 
perehtyminen. Teknologian avulla 
aineiston läpikäynti ja karsinta hoi-
tuisi huomattavasti nykyistä no-
peammin; asiantuntija määrittelee 
esim. tekoälylle, mikä aineistossa 
on kiinnostavaa / tarpeellista tie-
toa, jonka jälkeen tekoäly voi käy-
dä läpi laajan materiaalin minuu-
teissa. Tämän jälkeen asiantuntija 
pääsee huomattavasti aikaisempaa 
nopeammin ja laajemman aineis-
ton varassa tuottamaan lisäarvoa, 
eli luomaan olemassa olevan tiedon 
päälle uutta.

digitalisaatio on 
mahdollisuus, mutta 
haastaa vanhat rakenteet

Digitalisaatio uhkaa työpaikkoja vä-
hemmän maissa, joissa jo hyödyn-
netään digitaalisia työkaluja laaja-
mittaisesti ja joissa automatisaatio 
on edennyt melko pitkälle, kuin 
niissä maissa, joissa vielä suorite-
taan melko paljon rutiininomaisia 
manuaalisia tehtäviä. Edistyneissä 
maissa, kuten Pohjoismaat, Alan-
komaat ja Iso-Britannia, on hyvät 
tietoliikenneyhteydet ja työnte-
kijöiden osaamistaso (Degryse, 
2016). Näissä maissa myös digitaa-
liset julkiset palvelut ja internetin 

käyttö ovat levinneet laajasti, joten 
edellytykset sopeutua muuttuvaan 
tilanteeseen ovat hyvät. Suomen 
edellytykset pärjätä digitaalisessa 
murroksessa ovat siis lähtökohtai-
sesti hyvät, kun jo nyt kilpaillaan 
jatkuvasti kehittyvällä osaamisella 
eikä halvalla tuntihinnalla. Digi-
talisaation vaikutuksia on kuiten-
kin erittäin tärkeää katsoa Suomen 
omista lähtökohdista ja pyrkiä ak-
tiivisesti hyödyntämään maamme 
omia vahvuuksia.

Digitalisaation seurauksena on 
odotettavissa tuottavuuden pa-
rantumista, mutta tästä saatavat 
hyödyt voivat jakautua hyvin epä-
tasaisesti yhteiskunnassa.  Digita-
lisaation on useassa kirjallisuus-
lähteessä myös arveltu vaikuttavan 
siten, että työ pirstaloituu ja että 
yhä useammat saavat toimeentu-
lonsa yhdistelmästä monia lähteitä, 
esimerkiksi osa-aikaisista työsuh-
teista ja mikroyrittäjänä toimimi-
sesta. Yhtenä epätyypillisen työsuh-
teen muotona arvioidaan itsensä 
työllistämisen yleistyvän tulevai-
suudessa, mm. alustatalouden tar-
jotessa uusia mahdollisuuksia.

uudenlaisia ratkaisuja
osaamisen kehittämiseen 
ja toimeentuloon 

Julkisen sektorin on pyrittävä aut-
tamaan digitalisaation aiheuttamaa 
siirtymistä ammateista ja työteh-
tävistä toisiin, mahdollisesti myös 
maantieteelliseltä alueelta toisel-
le, jotta työvoiman tarpeen suuria 
rakenteellisia ja osin vaikeasti en-
nakoitaviakin muutoksia voidaan 
hallita. Julkinen sektori voi esimer-
kiksi investoida digitalisaatioon, 
toimia roolimallina, luoda kannus-

Lue Lisää:
Parviainen, P., Federley, m., Grenman, K., & Seisto, a., 2017, 

osaaminen ja työllisyys digimurroksessa, raportti, Valtioneuvoston 

kanslia, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisu 

24/2017, Sivumäärä: 40, iSSn Web: 2342- 6799, iSBn Web: 978-

952-287-357-6
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timia ja tarjota rahoitusta, järjestää 
koulutusta digitaalisten välineiden 
kehittämiseen ja käyttöön, sekä 
huolehtia tarkoituksen mukaises-
ta sääntelystä, infrastruktuurista ja 
standardisoinnista. 
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”kun kaikki osallistuvat tahot 
ovat mukana, palvelun vaikutuk-
sia voidaan ennakoida ja arvioida 
siten, että kaikki oppivat ja samalla 
palvelu kehittyy. KUMOUS-mallis-
sa arviointiin osallistuu palvelun 
teknisen ratkaisun kehittäjiä, pal-
velua tarjoavien organisaatioiden 
työntekijöitä, loppukäyttäjiä sekä 
palvelun potentiaalisia jatkolevittä-
jiä”, Eveliina Saari kertoo. Hän on 
KUMOUS-hankkeen projektipääl-
likkö ja Työterveyslaitoksen van-
hempi tutkija. 

”Perinteisesti arvioinnin teke-
vät, vasta palvelun kehittämisen 
päätteeksi, ulkopuoliset asiantunti-
jat. Käytännössä se tarkoittaa usein 
puutteellisella käytännön näkemyk-
sellä tehtyä yksipuolista ja ulkokoh-
taista analyysiä, joka tulee palvelun 
kehittämisen kannalta liian myö-
hään.” 

Palveluviidakosta 
puutarhaan

”Digitaalisia palveluja on tuotettu 
pitkään periaatteella ´kaikki, mikä 
voidaan digitalisoida, digitalisoi-
daan´. Teknologia edellä on raken-
nettu palveluja, joita on ryhdytty 
testaamaan käyttäjillä vasta siinä 
vaiheessa, kun ne ovat olleet puoli-
valmiita”, Saari kertoo. 

”KUMOUS-hanke eteni toisessa 
järjestyksessä: kokeilujen kehittä-
misen keskiöön nostettiin ihminen. 
Ensin pohdittiin palvelujen käyttä-
jien ja palveluja tarjoavien organi-
saatioiden työntekijöiden tarpeita, 
jonka jälkeen ryhdyttiin rakenta-
maan heille sopivia ratkaisuja. Ih-
misten tarpeet otettiin siis alusta 
asti kehittämisen lähtökohdaksi. 
Kaikkein edullisinta on ennakoi-
da tarpeita ja suunnitella palvelun 
käyttökelpoisuutta jo ennen kuin 
koko palvelua on olemassa.”

Saari korostaa, että kokeiluissa 
arviointi kuuluu kaikille osallistu-
jille. ”Pelkkä bigdatan keruu ja ana-

lyysi eivät tuota toimivia ratkaisuja, 
ellei mietitä mihin tietoa käytetään. 
Kehitystyöhön tarvitaan ihmisiä 
päättämään, minkä osan palvelusta 
hoitaa kone ja minkä ihminen. Niin 
syntyy käytettävää ja eettisesti kes-
tävää digipalvelua.” 

Hankkeessa pohdittiin myös 
palvelujen yhdistelmiä ja niiden 
vaatimaa koordinaatiota ja palve-
luohjausta, sekä teknologisten rat-
kaisujen että henkilökohtaisen pal-
velun osalta.

”Tavoitteemme on auttaa ihmi-
siä ulos palveluviidakosta puutar-
haan, jossa palveluvalikoima on 
tarpeellinen, jopa houkutteleva, 
vaihtoehdot ovat selkeitä ja valinta 
on helppoa. Palvelujen on helpotet-
tava käyttäjien arkea ja täytettävä 
sen tarpeita.” 

Oppiva arviointiprosessi

KUMOUS-hankkeessa palveluja ar-
vioitiin jo niiden kehitystyön aika-
na, ei vain sen päätteeksi. Arvioin-
nin ulottuvuudet näkyvät kuvassa 
1. Kuva sivulla 14.

”KUMOUS-arviointi on yhtei-
nen, oppiva arviointiprosessi. Kyse 
on koko kehittämisen ajan jatku-
vasta vuorovaikutuksesta ja oppi-
misesta osallistuvien tahojen kes-
ken”, Saari sanoo.

”Arviointi on ihmislähtöistä 
mutta laaja-alaista: siihen kuuluu 
sekä sosiaalisia että teknis-talou-
dellisia mittareita tai ulottuvuuksia, 
jotka vaikuttavat toinen toisiinsa. 
Jokainen kuudesta ulottuvuudes-
ta  arvioidaan erikseen, ja niistä 
rakentuu systeeminen kokonai-
suus. Sosiaalisia ulottuvuuksia ovat 

kansalaiset eli palvelujen käyttäjät, 
työntekijät eli palvelujen tarjoajat 
ja rakentajat sekä koko väestö, jos 
palvelu levitetään kaikkien käyt-
töön. Teknis-taloudellisia tekijöitä 
ovat maine eli millainen mielikuva 
palvelulle muodostuu, sen integroi-
tuminen nykyiseen toimintaan ja 
teknologiaan sekä talous eli kustan-
nustehokkuus ja säästöt.” 

Saari painottaa, että kvantita-
tiivinen tieto vaikutuksista ei riitä, 
jos halutaan arvioinnin synnyttä-
vän toimintaa, oppimista ja levit-
tämistä. ”Osallistujien on annet-
tava mittaustuloksille merkitys ja 
keskusteltava yhdessä, vastaavat-
ko vaikutukset asetettuja tavoit-
teita. Vaikutuksia on puntaroitava 
myös suhteessa toisiinsa. Jos osan 
palvelusta tuottaakin asiakas itse 
digitaalisella alustalla, esimerkiksi 
ajanvarauksen tai oireiden diagnos-
tisoinnin, on hyvä pohtia millaisia 
seurauksia sillä on nyt ja tulevai-
suudessa ammattilaisten työhön. 
Asiakkaita ja ammattilaisia on mo-
nenlaisia, ja siksi on tärkeää saada 
erilaisten käyttäjäryhmien äänet 
arvioinnissa kuuluviin.”

Arviointiosaamista 
tarvitaan lisää

”KUMOUS-hankkeen kokemukset 
osoittavat, että osallistujien yhtei-
nen arviointi, joka tehdään kehi-
tystyön ollessa käynnissä, parantaa 
mahdollisuuksia kokeilun onnis-
tumiseen. Yhteisarviointi edellyt-
tää kuitenkin uudenlaista arvioin-
tiosaamista: vuorovaikutustaitoja 
sekä kykyä ymmärtää ja arvostaa 
muiden näkemyksiä,” Saari sanoo.  

Hankkeessa yhteisarviointia so-
vellettiin muun muassa Vantaan 
Eskari LOVES kirjasto -kokeilus-
sa. Se pyrkii tukemaan varhais-
kasvatusta laajentamalla oppimis-
ympäristöä koulusta kirjastoihin 
digitalisaation avulla. Arviointi teki 
selväksi, että systemaattisen, py-
syvän ja vaikuttavan toiminnan 
rakentaminen edellyttää kunnalta 
muutakin kuin digitaalisten laittei-
den hankintaa. Tarvitaan muutok-
sia muun muassa ammattilaisten 
työn organisoinnissa, oppilaiden ja 

Vaikuttavan toiminnan 
rakentaminen edellyttää 

muutakin kuin digitaalisten 
laitteiden hankintaa.

”Toimivien digipalvelujen 
kehittäminen edellyttää uu-
denlaista arviointiosaamista: 
yhteisarvionti vaatii vuoro-
vaikutustaitoja sekä kykyä 
ymmärtää ja arvostaa mui-
den näkemyksiä,” Eveliina 
Saari kiteyttää KUMOUS-
hankkeen tulokset. Saari on 
Työterveyslaitoksen van-
hempi tutkija ja KUMOUS-
hankkeen projektipäällikkö, 
filosofian tohtori ja aikuis-
kasvatuksen dosentti Jyväs-
kylän yliopistossa.

TeksTi: maariT virTa

Ihminen 
digitalisaation keskiöön 
Julkisten palvelujen digitalisoinnissa olennaista on pal-
vella ihmisiä ja helpottaa heidän arkeaan. KUMOUS-
tutkimushankkeessa pureudutaan digipalvelujen eri-
laisiin vaikutuksiin arvioinnin keinoin. Arvioinneista 
rakennetaan vuorovaikutteisia ja pitkäjänteisiä oppi-
misprosesseja: kaikki osallistuvat tahot ovat mukana 
ja arviointeja tehdään koko palvelun kehitystyön ajan, 
ei vain sen päätteeksi.

opettajien vuorovaikutuksessa sekä 
johtamisessa.

Hämeenlinnan sosiaali- ja ter-
veydenhuolto osallistui hankkee-
seen kokeilulla, jossa kehitetään 
lapsille ja nuorille YPA-palvelualus-
taa. Tavoite on saada monialai-
set palvelut kohtaamaan lasten ja 
nuorten arjessa. Sähköinen alusta 
mahdollistaa myös kuntalaisten 
osallistumisen palvelujensa suun-
nitteluun ja toteutukseen. Yhteisar-
viointi osoitti, että palvelualustan 



TieToasianTunTija  2–3 / 2017 15 14 TieToasianTunTija  2–3 / 2017

TuLeVaisuus on 
fakTojen aikaa

Tähän suuntaan edetään toivottavasti 
Suomessakin, jolloin tietoon perustu-
va päätöksenteko ja julkinen keskus-
telu eivät ole pelkkää sanahelinää 
vaan laadukasta, faktoihin ja nume-
roihin tukeutuvaa päätöksentekoa. 
Tällöin aikaa vapautuu muista asiois-
ta kinasteluun, eikä tarvitse miettiä, 
kenen numerot ovat parhaat.  Samal-
la taustalla tehty työ tulee esiin, jul-
kiseksi, ja päätöksistä saa harkitun, 
mietityn kuvan.

mutta malli on vain yksi työväline 
työkalupakissa.

edesmennyttä hans roslingia mu-
kaillen: pelkät tilastot ja laskelmat ei-
vät selitä maailmaa, mutta maailmaa 
ei voi ymmärtää ilman loputtomia 
laskelmia, arvioita, ennusteita, simu-
lointeja ja tilastoja.

Kirjoitus on julkaistu Kelan tutkimus-
blogissa 6.4.2017. @TapioRasanen 
@Kelantutkimus

TEEMA

puheenvuoro

uLosPäin näyTTää usein, että pää-
töksiä tehdään mutu-tuntumalta. To-
dellisuudessa lainsäädäntöä kuitenkin 
valmistellaan pitkään, ja lakiesityk-
sistä tehdään vaikutusarviot. jatkos-
sa laskentamallit, käytännöt ja pää-
töksenteko yhteiskunnassa etenevät 
avoimempaan suuntaan.

LuuLTua Vähemmän huTiLoinTia 
ja VaTuLoinTia?

Kun seuraa päätöksentekoa julkisuu-
den kautta, niin prosessista saa kii-
rehdityn kuvan.

Todellisuus on kuitenkin erilainen. 
Suomessa tietoon pohjautuva lain-
säädännön valmistelu ja julkinen kes-
kustelu ovat edenneet aimo askelin 
uudelle tasolle. osa päätöksistä pe-
rustuu tutkittuun tietoon, vaikutusar-
vioihin ja laskelmiin.

osa tehdystä työstä ei kuiten-
kaan ole julkista, jolloin lainsäädän-
nön valmistelusta välittyy usein huti-
loitu kuva. 

miTä kaikkea TyökaLuPakisTa 
LöyTyy suomessa?

yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa 
tuotettu pitkäjänteinen tutkimus vä-
littyy median kautta eteenpäin osaksi 
päätöksentekoa. Perinteisen tutkimus-
tiedon lisäksi päätöksenteossa hyö-
dynnetään esimerkiksi lainsäädän-
nön valmistelun yhteydessä erilaisia 
vaikutusarvioita, laskelmia, laskenta-
malleja ja kaiken maailman asiantun-
tijoita.

laskentamalleja hyödynnetään 
esimerkiksi Suomen pankissa, jossa 
tehdään paljon vaativaa talouspo-
liittista analyysiä. Toisaalla minis-
teriöissä tehdään analyysien lisäksi 
laskelmia lainsäädännön valmistelu-
työn ohessa. Tästä kaikesta tehdystä 
työstä näkyy ulospäin vain jäävuoren 
huippu.

makrotason taloustieteellisiä ana-
lyysejä tehdessä hyödynnetään muun 
muassa Suomen pankin ja valtiova-
rainministeriön makromalleja, ainoa 
ja Koomaa. näiden makrotalousmalli-
en lisäksi mikrosimulointimalleja hyö-
dynnetään analyysejä ja vaikutusarvi-
oista tehdessä. mikrosimulointimalleja 
hyödynnetään useissa ministeriöissä 
ja järjestöissä sekä eduskunnan sisäi-
sessä tietopalvelussa.

Suomessa eri laskentamalleja 
hyödynnetään jo muun muassa lain-
säädännön valmistelussa, vaikutusten 
etukäteen ja jälkikäteen arvioinnis-
sa, varjobudjeteissa, etujärjestötyössä 
sekä verotulojen arvioimisessa.

ministeriöt toimivat hallituspuo-
lueiden laskukoneina, kun lainsää-
däntöä valmistellaan hallituksen esi-
tyksiin. Suomessa oppositiopuolueita 
palvelee ruotsin parlamentin tutki-
muspalvelun tapaan eduskunnan si-
säinen tietopalvelu, joka monipuoli-
sesti hyödyntää eri laskentamalleja 
sekä taloustieteellistä osaamista.

laskentamallien yleistyminen on 
mahdollistanut talouspoliittiseen kes-
kusteluun osallistumisen. lisäksi ta-
louskeskustelun laatu on parantunut, 
samoin vaikutusarvioiden kattavuus.

joskus tehdyt laskelmat ja tutki-
mustieto puoltavat ehdotusta ja pää-
töstä, joskus eivät – ja joskus ne taas 
jätetään kokonaan huomiotta, mutta 
piittaamattomuuden sijaan syynä voi 
olla myös tutkimuksen vaikeaselkoi-
suus.
 
ei enää saLaTiedeTTä eikä 
LamPaansisäLmyksisTä 
ennusTamisTa

Suurin kynnys laskentamallien käyt-
töön on niiden hankaluus. erilaisten 
laskentamallien käyttö vaatii paljon 
osaamista. Käyttäjän on hallittava 
mallin taustalla oleva teoria ja mate-
matiikka, tunnettava aineistot, data 

Tapio räsänen, 

tutkija, kela

”Joistakin laskenta-
malleista on kehitetty 

julkisia ja helppokäyttöisiä, 
käyttäjäystävällisiä 

versioita.”

Tietoon perustuvat päätökset ja faktojen aika 
ovat tulevaisuutta

ja valmistelun yhteydessä olennainen 
lainsäädäntö sekä osattava koodata 
ja hahmottaa kokonaisuuksia.

jotta laskentamallit eivät jäisi pie-
nen joukon salatieteeksi, niin joistakin 
laskentamalleista on kehitetty julkisia 
ja helppokäyttöisiä, käyttäjäystävälli-
siä versioita.

esimerkiksi lainsäädännön vai-
kutusten etukäteisarviointiin on työ-
kaluina itävallassa Soresi ja Belgian 
Flanderissa FlemoSi. näiden web-
selaimessa toimivien laskentamalli-
en käyttäjäryhmiä ovat muun muassa 
tutkijat, päättäjät, virkamiehet, etujär-
jestöjen jäsenet, uteliaat tiedon popu-
larisoijat ja journalistit.

erilaiset laskentamallit ovat hyö-
dyllisimmillään, jos lainsäädäntö on 
mallinnettavissa. arviot ja laskel-
mat ovat tärkeitä, jos lainsäädännön 
muutos koskettaa useita kymmeniä 
tuhansia ihmisiä. näissä tapauksissa 
itävallassa lainsäädäntöä valmistele-
via virkamiehiä ja parlamentin jäse-
niä edellytetään käyttämään mallia. 
Käyttäjät voivat harkita vaikutuksia ja 
hahmottaa muutosten seuraamuksia.

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

käyttöönotto vaatii vielä uudistuk-
sia ja muutoksia monella eri tasolla: 
työn tekemisessä, ammattilaisten 
vuorovaikutuksessa, asiakkaiden 
kohtaamisessa ja strategisessa joh-
tamisessa.

”Hankkeen kokemukset todis-
tavat, että monialaiset julkisten 
palvelujen muutokset edellyttävät 
pitkäjänteistä yhteistyötä yli hallin-
nonalojen. Kun kokeilujen arvioin-
ti tehdään yhdessä ja arvostetaan 
erilaisia näkökulmia – ihmislähtöi-
siä, yhteiskunnallisia, teknologi-
sia ja taloudellisia – avataan uusia 
mahdollisuuksia kokeilujen onnis-
tumiselle”, Saari kertoo. ”Arvioin-
tiosaaminen on taito, joka auttaa 
luomaan uutta, laaja-alaista ja vuo-
rovaikutteista kokeilukulttuuria. Se 
taas auttaa luomaan kaikille suoma-
laisille hyödyllisiä ja arkea helpotta-
via digitaalisia palveluja.”  

kumous:

Palvelutalouden vallankumous – ihminen 

digitalisaation keskiössä -tutkimushanke 

Tavoite on tuoda ihminen eli käyttäjä 

digitaalisten palvelujen kehittämisen 

ja arvioinnin keskiöön. hankkeessa 

kehitetään mallia, jolla palvelukokeiluja 

voidaan arvioida laaja-alaisesti ja 

ihmislähtöisesti. arviointi tehdään 

vuorovaikutteisesti kaikkien kehittämi-

seen osallistuvien tahojen kesken.

Tutkimuslaitokset: Työterveyslaitos, 

lappeenrannan teknillinen yliopisto, 

helsingin yliopisto, Teknologian tutki-

muskeskus VTT oy

muut organisaatiot: hUS-Servis, etelä-

Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri eKSoTe, 

lahden vanhusten asuntosäätiö, lap-

peenrannan palvelukeskussäätiö, Van-

taan kaupunki, hämeenlinnan kaupunki, 

Väestöliiton Kotisisar oy, edupoli, CGi, 

manPower

rahoittajat: Tekes ja osallistuvat orga-

nisaatiot

hanke päättyy tammikuussa 2018. Syk-

syllä 2017 KUmoUS julkaisee työkirjan 

Kokeilujen kehittäjille: arviointi kaikkien 

taidoksi, joka opastaa hankkeessa kehi-

tetyn arviointimallin käytössä.

www.digikumous.fi  

•

•

•

•

•

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

TEEMA TEEMA

oLemme siirTymässä kiihty-
vällä vauhdilla teknologian ICT-
aikakaudesta yhteiskuntaan, jossa 
keinoäly ja robotisaatio avaavat 
mahdollisuuksia koko kansakun-
nan palveluiden uudenlaiseen to-
teuttamiseen. Muutoksen keskiös-
sä on asiakas eli kansalainen – ei 
teknologia. Tosin emme kykenisi 
edes haaveilemaan täysin uudenlai-
sista palveluista ilman teknologian 
jo tähän mennessä tuomaa valtavaa 
kehitystä. Kuinka olemme pääty-
neet nykytilanteeseen? Mitä asia-
kas tulee seuraavan parinkymme-
nen vuoden aikana saamaan? 

ATK:sta iCT:n kautta 
keinoälyn hyödyntämiseen

Muistatko ATK:n kultakauden 
1970- ja 1980-luvuilta? Ensin häm-
mästelimme reikäkortteja ja sitten 
uusia syöttölaitteita, joista edel-
leenkin – ihmeellistä kyllä – näp-
päimistön ja hiiren rooli on mer-
kittävä ja pysynee sellaisena vielä 
2020-luvun alkupuolelle. Tuon ajan 
tieteiselokuvista tuttua puheen-
tunnistustakin käytetään, tosin 
vielä hyvin rajatusti. 

Mikä on sitten merkittävin 
ICT-aikakauden saavutus? Oma 
vastaukseni on paikallisverkkojen 
yhdistämisen jälkeen globaali inter-
net-verkko ja sitä kautta toteutet-
tavat palvelut. Ne vaikuttavat nyt 
kaikkeen elämäämme. Jos 2000-lu-
vun alkupuolella nettiselain oli ”se 

TeksTi: kimmo rousku

Pilkahduksia tulevaisuuteen 

Meillä on edessämme loistava tulevaisuus, jos 
pystymme ylläpitämään ja kehittämään kyky-
ämme ottaa käyttöön, soveltaa ja jalostaa tarjol-
le tulevia uuden teknologian mahdollisuuksia.

Uusi teknologia luo valtavasti mah-
dollisuuksia, mutta samalla se tuo 
myös uusia uhkia. raportin* viimei-
sessä luvussa käsitellään murrosta 
perinteisestä tietoturvallisuusajatte-
lusta kohti laajempaa digitaalista tur-
vallisuutta. mitä enemmän siirrymme 
digitaalisten palveluiden varaan, sitä 
haavoittuvaisempia olemme erilaisil-
le teknologian aiheuttamille häiriöille 
sekä vihamielisten toimijoiden, tieto-
verkkorikollisten toteuttamille hyökkä-
yksille ja väärinkäytöksille. 

Tämän takia kaiken toiminnan ke-
hittämisessä pitää huolehtia riskien-
hallinnasta, tietoturvallisuudesta, toi-
minnan jatkuvuuden takaamisesta 
sekä havainnointi- ja reagointikyvyn 
varmistamisesta erilaisia, myös no-
peasti kehittyviä uhkia ja häiriötilan-

 
  ??? 

 
 Robotisaatio 

 ATK – automaattinen 
tietojenkäsittely 

MTK – manuaalinen  
tietojenkäsittely 

 
 
          

Toiminnan 
digitalisaatio 
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teknologian 
hyödyntämiseen 

 

Teknologiset mahdollisuudet 

Teknologiset mahdollisuudet 1980-2030.

teita vastaan. Tämän pitää tapahtua 
toteuttamalla nämä toiminnot sisään-
rakennetuiksi (by design) ja oletusar-
voisesti käytössä oleviksi (by default) 
toiminnoiksi. ja jos nämä uhkakuvat 
syntyvät siksi, rikolliset hyödyntävät 
keinoälyä ja robotisaatiota (Käro), 
meidän tulisi kehittää myös suojau-
tumista näitä uhkia vastaan käyttä-
en samoja Käro-teknologioita apu-
namme. muussa tapauksessa kuilu 
rikollisten käyttämien nykyaikaisten 
hyökkäyskeinojen ja meidän keinojen 
puolustautua välillä kasvaa niin 
suureksi, ettemme voi enää todeta 
Suomen oleva se euroopan syrjäs-
sä oleva pieni, turvallinen valtio, 
jossa ovat maailman puhtaimmat 
verkot ja palvelut.

– kuinka digitalisaatio, keinoäly ja robotisaatio nostavat tuottavuuttamme?

juttu”, 2010-luvulla otettiin yhä 
enemmän päätelait-
teissa pyöriviä appse-
ja käyttöön. Olemme 
päässeet kosketus-
käyttöliittymän hyö-
dyntämisessä pitkälle, 
joskin laitteissamme 
käytetään edelleen ak-
tiivisesti näppäimis-
töä, tosin virtualisoi-
tuna. 

Puheentunnistus 
ei ole enää pelkkää 
fantasiaa. Entäpä kyborgi? Ihmisen 
fyysinen liittäminen osaksi vaikka-
pa tietoliikenneverkkoa tai netissä 
olevaa palvelukokonaisuutta? Kuin-
ka moni 1980-luvulla kuvitteli voi-
vansa istahtaa itse ajavassa robot-
tiautossa tai hoitavansa netin – siis 
minkä – kautta työ- ja vapaa-ajan 
asioitaan ajasta ja paikasta riippu-
matta? Teknologian eksponentiaa-
linen kehittyminen mahdollistaa 
tällaiset Blade Runner -elokuvan 
kaltaiset visiot. 2030-luvulla et käy-
tä mitään nyt käytössäsi olevaa tek-
niikkaa tai palvelua samalla tavalla 
kuin tänä päivänä. Ja niin, sähkö-
posti on tällöin kuollut!

Kuinka tämä loistava tule-
vaisuus mahdollistetaan?

Valtiovarainministeriön julkaisu 
10/2017 Pilkahduksia tulevaisuu-
teen – digitalisaation ja robotisaation 
mahdollisuudet* kuvaa teknologis-

ta murrosta sekä nostaa esiin niitä 
teknologian osa-alueita, joissa jul-
kisen hallinnon tulisi olla erityisen 
aktiivinen. Julkisen hallinnon tulee 
itse hyödyntää näitä osa-alueita, 
mutta ennen kaikkea mahdollistaa 
tarvittava muutos esimerkiksi uu-
distamalla lainsäädäntöä – toimia 
siis enabloijana, mahdollistajana.

Digitalisaation, 
keinoälyn ja ro-
botisaation rin-
nalle on raportis-
sa nostettu myös 
lohkoketjut. Se on 
valittu raporttiin 
esimerkiksi dis-
ruptiivista muu-
tosta edustavasta 
teknologiakehi-
tyksen osa-aluees-
ta. Tällä hetkellä 

näköpiirissä on vasta pilkahduksia 
ja viitteitä siitä, mitä mahdollisuuk-
sia lohkoketju-teknologia tulevai-
suudessa tarjoaa ja mihin lohko-
ketjuja tullaan lähitulevaisuudessa 
käyttämään. Yhteiskunnallisista 
muutoksista on havaittavissa esi-
merkiksi suuntaus kohti alusta- ja 
jakamistaloutta, jossa omistamisen 
määrä elämän eri osa-alueilla vähe-
nee. Lohkoketjuteknologia tukee 
vahvasti tätäkin muutosta. Eli tek-
nologian tuottamien uusien palve-
lumahdollisuuksien ohella, meidän 
pitäisi muotoilla uudenlainen digi-
taalinen Suomi.

Suomi, digitaalisen 
muotoilun #1

Meillä on suomalaisina edessäm-
me aivan loistava tulevaisuus, jos 
vain pystymme edelleen ylläpitä-
mään ja kehittämään kykyämme 
ottaa käyttöön, soveltamaan ja ja-

kirjoittaja toimii erityisasiantuntijana valtiovarainminis-

teriön julkiCT-osastolla.

mahdoLLisuus Luo aina myös uhkia 
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TEEMA TEEMA

VäesTörekisTerikeskukses-
sa on reilun kahden vuoden ajan 
rakennettu Palveluväylän nimel-
lä kulkevaa tiedonvälitysratkaisua 
sekä julkisen hallinnon että yksityi-
sen sektorin käyttöön. Virolaiseen 
X-Road-teknologiaan perustuvaa 
ratkaisua esiteltiin viimeksi Tieto-
asiantuntijan numerossa 1/2016, 
jossa kerrottiin sen perusominai-
suuksista ja -hyödyistä. Suomessa 
sitä kehitetään Väestörekisterikes-
kuksessa ketterin menetelmin, ja 
sen lähdekoodi on vapaasti saata-
villa. Ratkaisun avulla helpotetaan 
tiedonvaihtoa erilaisten organisaa-
tioiden ja niiden tietojärjestelmil-
lä välillä. 

Tuotantokäyttöön Palveluväy-
lä avattiin marraskuussa 2015. Sen 
kehittämisestä vastaavan hanke-
päällikön Eero Konttaniemen mu-
kaan työ on jo edennyt pitkän mat-
kan sen jälkeen, kun sitä edellisen 
kerran esiteltiin.

”Tällä hetkellä Palveluväylää 
käyttäviä organisaatioita on 33 
kappaletta, niin julkisia kuin yksi-
tyisiäkin. Liityntöjä tuotannossa 
on 55, ja käyttö kasvaa tasaisesti”, 
Konttaniemi kertoo. 

Kaikki Palveluväylään liit-
tyneet organisaatiot ja 
palvelut löytyvät Väes-
törekisterikeskuksen 
ylläpitämästä Suomi.
fi-liityntäkatalogista, 
joka toimii hakemis-
tona kaikista Palvelu-
väylän liitynnöistä. 

”Perinteisesti Suo-
men digipalveluista on 
sanottu, että täällä teh-
dään hyviä alustoja mutta si-
sällöntuotanto jää jalkoihin. Suo-
mi.fi-palveluissa tilanne on otettu 
alusta alkaen hyvin huomioon, ja 
Palveluväylän tapauksessakin tilan-
ne on jo nyt melko hyvä, kuten lii-

tyntäkatalogi osoittaa”, Konttanie-
mi toteaa.

Käyttöönottojen lisäksi Palve-
luväylän teknisiä ominaisuuksia 
on kehitetty. Muun muassa palve-
lun tietoturvallisuusominaisuuksi-
en kanssa on tehty ahkerasti töitä. 
Myös suorituskykyä on kasvatettu.

rajat ylittävää yhteistyötä
 
Merkittävämpi kehitysaskel Pal-
veluväylälle on ollut rajat ylittävä 
yhteistyö Viron kanssa. Väestöre-
kisterikeskus ja Viron tietojärjes-
telmävirasto RIA sopivat jo viime 
syyskuussa Suomen Palveluväylän 
ja Viron vastaavan X-tee-palve-
lun federoinnista, kansankielellä 
yhteenliittämisestä. Käytännös-
sä federointi mahdollistaa tietojen 
vaihdon Suomenlahden yli, niin jul-
kistenkin kuin yksityistenkin orga-
nisaatioiden välillä.

Konttaniemen mukaan väylien 
liitos on testausvaiheessa.

”Liitoksen testaus on suju-
nut hienosti, ja työ etenee hyvin”, 
Konttaniemi kertoo.

Teknisesti Suomi.fi-palvelu-
väylän ja Viron X-teen liitos on to-
teutettu muodostamalla maitten 

keskuskomponenttien välille 
luottamussuhde ”ankkuroi-

malla”. Tieto siitä, minkä-
laisen luvan tietojensa 
käyttöön kukin organi-
saatio on muille väylään 
liittyneille antanut, säilyy 
kummankin maan keskus-

komponenteilla. Suomalai-
set palveluväylään kytketyt 

liityntäpalvelimet voivat luot-
tamussuhteen avulla nähdä Viron 
väylässä olevat palvelut ja päinvas-
toin. Tieto liikkuu federoidussa Pal-
veluväylässä samalla tavalla, kuin 
kansallisella tasolla tällä hetkellä. 
Palveluväylään  voi luottamussuh-

teen avulla nähdä Viron väylään 
tehdyt liitokset, mutta tieto liikkuu 
edelleen vain keskuskomponentin 
kautta – ja toisinpäin.

Yhteenliitoksen mahdollistamis-
ta sovellutuksista ilmiselvimmät 
ovat muun muassa väestö- ja ve-
rotietojen vaihto, työskenteleehän 
kummassakin maassa runsas määrä 
toisen maan kansalaisia.

”Seuraavaksi keskitymme käyt-
töönottojen tukemiseen Suomen-
lahden molemmin puolin”, Kontta-
niemi kertoo.

Virolaisten kanssa tehtyä yhteis-
työtä Konttaniemi kehuu toimi-
vaksi. 

”Kaikki tehdään avoimella läh-
dekoodilla, mikä tekee kehityksestä 
helppoa, läpinäkyvää ja julkista”.

Yhteinen instituutti 
teknologiaa kehittämään

Aivan hiljattain maitten välisessä 
väyläyhteistyössä alkoi uusi vaihe. 
Yhteistyötä syventämään perus-
tettiin Viron teknologiaministerin 
Urve Palon ja Suomen ulkomaan-
kauppa- ja kehitysministeri Kai 
Mykkäsen allekirjoituksella yhtei-
nen instituutti, Nordic Institute for 
Interoperability Solutions. Sen teh-
tävänä on Palveluväylän taustalla 
olevan X-road-teknologian jatkoke-
hitys.

”Instituutin rooli on teknologian 
yleinen jatkokehitys, aina tietotur-
vasta sen pohtimiseen, miten uusia 
teknologioita ja nousevia käyttötar-
peita kytketään yhteisesti kehitet-
täviin ratkaisuihin”, Konttaniemi 
kertoo.

Instituutin kotipaikkana on Tal-
linna, ja sen toimintaa ohjaavat 
Suomessa valtiovarainministeriö ja 
Virossa talouden ja informaatiotek-
nologian ministeriö. Työntekijöiksi 
rekrytoidaan niin suomalaisia kuin 

virolaisiakin asiantuntijoita.
”On järkevää, ettei päällekkäi-

siä toimintoja tehdä kummassakin 
maassa erikseen. Emme kuitenkaan 
luovu omasta kehitystyöstä koko-
naan, vaan jatkamme kansalliseen 
tason erityiskysymysten ja jatko-
kehityksen äärellä myös Väestöre-
kisterikeskuksessa”, Konttaniemi 
sanoo.

Palveluväylä keskeisessä 
osassa kansallista 
palveluarkkitehtuuria

Seuraavana askeleena Suomi.fi-pal-
veluväylää pyritään tuotteistamaan 
vielä pidemmälle yhteistyössä val-
tion tieto- ja viestintätekniikkakes-
kuksen Valtorin kanssa, Eero Kont-
taniemi sanoo.

”Palveluväylästä yritetään tehdä 
ns. hyllytuote, valmis palvelu, jot-
ta sen käyttöönotto olisi mahdol-
lisimman helppo organisaatioille. 
Loppujen lopuksi organisaatioiden 
prosessien kannalta se on kuitenkin 
vain infrakerros, eikä liiketoimin-
nallisesti sen kummempi kuin vaik-
kapa verkkokaapelien väri.”

TeksTi: eeTu jokela

PAlveluväYlää rakennetaan yhteistyössä virOn KAnSSA

kirjoittaja toimii suunnittelijana Väestörekisterikeskuksessa.

Suomi.fi-palveluväylä 
on Suomen uusien 
digipalveluiden tuki-
ranka. Se mahdollistaa 
sujuvan tietojenvaih-
don eri tietojärjestel-
mien välillä. Suomi 
kehittää Palveluväylän 
teknologiaa yhdessä 
Viron kanssa, entistä 
tiiviimmässä yhteis-
työssä. Kohta maitten 
viranomaisten rekiste-
ritiedot voivat liikkua 
vaivattomasti Suomen-
lahden yli.

Palveluväylän oikea merkitys 
onkin kaikessa mitä se mahdollis-
taa. Sen päälle on rakennettu moni 
muista Suomi.fi-palveluista. Esi-
merkiksi vuoden 2017 aikana jul-
kaistava uudessa Suomi.fissä kansa-
lainen voi tarkastella omia tietojaan 
valtionhallinnon rekistereistä; Pal-
veluväylä siirtää ne viranomaisen 
järjestelmistä verkkopalveluun näh-
täville. Myös esimerkiksi Suomi.fi-
viestit, kehitteillä oleva sähköinen 
viestintäkeino kansalaisten ja vi-
ranomaisten välillä, josta on luvas-
sa myös iOS- ja Android-mobiiliap-
pit, käyttää taustalla tiedonsiirrossa 
Palveluväylää.

Kuluvan vuoden aikana koko 
Suomi.fi-palveluiden perhe lansee-
rataan koko komeudessaan yleisöl-
le, lahjana satavuotiaalle Suomelle.

”Tiedonsiirron osalta Palvelu-
väylä on peruskallio, jolle muut 
Suomi.fi-palvelut rakentuvat. Tältä 
osin se on kansallisen palveluarkki-
tehtuurin digitaalinen selkäranka”, 
Konttaniemi toteaa.
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tavat aikaisin. Sama pätee tiedolla ja 
analytiikalla johtamiseen – sillä ero-
tuksella, että myöhään aloittavat yri-
tykset menettävät paitsi sijoitustuo-
tot, mahdollisesti riskeeraavat koko 
olemassaolonsa.

senteon tueksi. jatkossa on. neljäs 
teollinen vallankumous on muutta-
massa tilannetta perusteellisesti. nel-
jäs teollinen vallankumous on ennen 
kaikkea datan ja koneoppimisen val-
lankumous.

neljättä teollista vallankumous-
ta kuvataan tyypillisesti siten, että 
lukuisat yhtäaikaisesti kehittyvät tek-
nologiat johtavat ennennäkemättö-
mään automaatioasteen kasvuun. 
nämä lukuisat teknologiat perustuvat 
kuitenkin lähes poikkeuksetta yhteen 
geneeriseen menetelmäjoukkoon, ko-
neoppimiseen. Koneoppimisen avul-
la kasvavasta datamäärästä kyetään 
jalostamaan lisää älykkyyttä, jonka 
avulla automatisoidaan toimintoja. 
Datamäärän voimakas kasvu vuoros-
taan johtuu kasvaneesta automaati-
oasteesta. 

Toisin sanoen, neljäs teollinen vallan-
kumous voidaan tiivistää seuraavasti:
• automaatio tuottaa dataa
• data tuottaa automaatiota

 
Tämä jatkuva parantaminen koskee 
koko organisaatiota, ei pelkästään 
laatujohtamista. 

Tämä sykli tuottaa organisaation 
kilpailukyvylle korkoa korolle nopeam-
min kuin mikään mitä olemme näh-
neet aikaisemmin.

Puhtaassa internet-liiketoimin-
nassa kehitys on ollut selvää jo vuo-
sia. johtavana hakukoneena Google 
houkuttelee eniten asiakkaita, jotka 
generoivat lisää dataa, joka parantaa 
algoritmien älykkyyttä, joka parantaa 
hakukoneen toimintaa, mikä houkut-
telee lisää asiakkaita, jotka generoivat 
lisää dataa…

hannu järVi on systeemi- ja 
operaatiotutkimuksen Di, 
toimii liiketoimintajohtajana ja 
partnerina ari hovi oy:ssä. 

uran alussa analyytikkona päätök-
senteon tukijärjestelmien ja mate-
maattisen mallintamisen parissa. 
Viime vuodet opiskellut Data Science 
-trendejä yhteiskunnallisista muu-
toksista aina algoritmitasolle asti. 

ari hovi oy on koulutus- ja konsul-
tointipalveluiden tarjoaja, joka on 
keskittynyt data- ja analytiikka-
ammattilaisten kouluttamiseen.

Automaa'o  Data  
Kone-‐oppiminen  

puheenvuoro

Teknologian kehitys on pois-
tamassa tiedolla ja analy-
tiikalla johtamisen estei-
tä. Datan luotettavuudesta 
huolehtiminen kannattaa-
kin nostaa prioriteettilistalla 
korkealle, sillä tätä haastet-
ta ei ratkaista teknologialla, 

sen tekee ihminen.

anaLyyTTisesTi johdetut yritykset 
menestyvät paremmin kuin verrokkin-
sa. Tämän vahvistavat lukuisat tutki-
mukset. organisaatiota voidaan joh-
taa analyyttisesti, jos organisaatiolla 
on käytettävissään taustatietoa pää-
tösten tueksi ja taustatieto kyetään 
jalostamaan paremmiksi päätöksik-
si. ilman tutkimustietoakin on selvää, 
että jos nämä kaksi edellytystä täyt-
tyvät organisaatio saavuttaa kilpailu-
etua verrattuna kilpailijoihinsa, joilla 
nämä ehdot eivät täyty.

miTen TieTo jaLosTuisi 
Paremmiksi PääTöksiksi?

Käytännössä yksinkertaisissakin pää-
töksentekotilanteissa organisaatiol-
la on kuitenkin haasteita kummankin 
edellytyksen osalta. jokainen johto-
ryhmätyöskentelyssä mukana ollut 
tunnistaa sen, että merkittäviä pää-
töksiä edeltää lähes aina keskustelu 
siitä, miksi jotain keskeistä tietoa ei 
ole saatavilla. Vaikka tietoa on saa-
tavilla siihen ei välttämättä luoteta.  
Voidaan huomata, että termi “asia-
kas” tarkoittaa yhdessä tietolähteessä 
kanta-asiakasta, toisessa kertaostok-
sen tehneitä, mutta kolmannessa mu-
kana on jopa prospektit. 

yleensä suurin haaste on käytettä-
vissä olevan tiedon jalostaminen pa-
remmiksi päätöksiksi. raportointi elää 
usein omaa elämäänsä, ja raporttien 

yhteys tehtyihin päätöksiin jää usein 
hämäräksi. 

Tiedolla ja analytiikalla johtamisen 
haasteet voidaan yksinkertaistaen 
summata seuraavasti:
1. Dataa ei ole saatavilla
2. Data on epäluotettavaa
3. Datasta ei kyetä jalostamaan 
toimenpidesuosituksia

haasteista huolimatta joissain toi-
minnoissa, kuten laatujohtamisessa, 
analytiikkaa on sovellettu menestyk-
sekkäästi jo vuosikymmeniä. 1980- ja 
90-luvuilla, japanilainen autoteolli-
suus Toyotan johdolla saavutti laatu-
johtamisen, tilastollisen päättelyn ja 
jatkuvan parantamisen avulla merkit-
tävän laadullisen etumatkan euroop-
palaisiin ja amerikkalaisiin kilpaili-
joihinsa verrattuna.

Continual improvement on yleinen 
johtamismenetelmä, mutta sitä on 
sovellettu lähinnä laatujohtamiseen. 
mikä erottaa laatujohtamisen muusta 
johtamisesta.

yritys hallitsee tuotantoketjuaan. 
Se pystyy analysoimaan yhden yksit-
täisen muuttujan vaikutusta laatuun 

kerrallaan. Tilastotieteellisin termein: 
yritys kykenee organisoimaan koejär-
jestelyn siten, että dataa on saata-
villa, data on luotettavaa ja tuloksia 
pystytään analysoimaan tunnettujen 
tilastollisten menetelmien avulla.

liiketoimintajohdossa päätök-
sentekotilanteet ovat enemmän tai 
vähemmän hallitsemattomia. lop-
putulokseen vaikuttavat omien toimi-
en ohella asiakkaiden, kilpailijoiden, 
yhteistyökumppaneiden ja viran-
omaisten reaktiot. Kaiken vaaditta-
van tiedon kerääminen ja analysoin-
ti luotettavasti on ollut käytännössä 
mahdotonta.

TiedoLLa johdeTTu jaTkuVa 
ParanTaminen eroTTaa 
VoiTTajaT häViäjisTä

edellä luetelluista haasteista johtu-
en liiketoimintajohdolla on ollut hyvä 
syy tukeutua päätöksissään intuitioon 
perinpohjaisen analyysin sijaan. Tämä 
on osaltaan johtanut kulttuuriin, jossa 
johtajan intuitiota arvostetaan ana-
lyysin edelle.

johdolla ei ole aiemmin ollut riit-
täviä välineitä analyyttisen päätök-

Sama kehitys tulee vääjäämättä 
kaikille toimialoille. Tarkastellaan vie-
lä analyyttisen johtamisen haasteiden 
kautta, miten kehitys on jo nyt hiipi-
mässä meidän kaikkien työpaikoille.
haaste 1: dataa ei ole saatavilla
Vaikka toimitusjohtajan päätöksente-
kotilanne on edelleen haasteellinen, 
monen muun johtoryhmän jäsenen ti-
lanne on helpottumassa. markkinointi- 
ja myyntijohtajilla ei ole koskaan ollut 
riittävästi tietoa asiakkaistaan. nyt 
edelläkävijäyrityksillä on asiakkaiden 
web-käyttäytymisestä sekä määrälli-
sesti valtavasti että laadullisesti mo-
nipuolista dataa.

haaste 2: data on epäluotettavaa
Tämä haaste säilyy.

haaste 3: datasta ei kyetä jalosta-
maan toimenpidesuosituksia
markkinointi- ja myyntijohtajilla on 
enemmän dataa, mutta myös väli-
neet analysoida sitä. Koneoppimi-
seen perustuvat analyyttiset sovel-
lukset kuten suosituskoneet pystyvät 
jalostamaan kompleksisesta datas-
ta toimenpidesuosituksia tavalla, joka 
vielä joitakin vuosia sitten olisi ollut 
taikuutta.

lisääntyvä automaatio ja halpeneva 
sensoriteknologia pitävät huolen sii-
tä, että yhä useammalla johtoryhmän 
jäsenellä on saatavissa omalta vas-
tuualueeltaan riittävästi dataa, josta 
voidaan geneerisillä koneoppimisalo-
ritmeilla jalostaa älykkyyttä.

daTan LuoTeTTaVuus 
keskeinen haasTe

johtajilla on ollut hyvä syy luottaa in-
tuitioon enemmän kuin analytiikkaan. 
enää ei ole.

Teknologian kehitys on nopeas-
ti poistamassa tiedolla ja analytiikalla 
johtamisen esteiä. Teknologia ei kor-
jaa kuitenkaan datan luotettavuuteen 
liittyviä haasteita. oman datavaran-
non luotettavuuden varmistamisen 
tulee olla jokaisen yrityksen prioriteet-
tilistalla korkealla.

asiantuntijoiden mukaan yleisin 
virhe arvopaperisijoittamisessa on lii-
an myöhään aloittaminen. Korkoa ko-
rolle -ilmiö palvelee niitä, jotka aloit-

Johdatko tiedolla ja analytiikalla 
– vai intuitiolla?

Kaikkea lopputulokseen vaikutta-
vaa dataa on äärimmäisen vaikea 
kerätä.

eri lähteistä tuleva data on usein 
ristiriitaista.

lukemattomien lopputuloksiin 
vaikuttavien muuttujien vuoksi 
vaihtoehtoisten skenaarioiden 
määrä räjähtää käsiin. ei voida 
analysoida yksinkertaisin tilas-
tollisin menetelmin.

laaTUjohTaminen VS. mUU johTaminen

Laatujohtaminen    muu johtaminen

haaste 1: Dataa ei ole 
saatavilla

haaste 2: Data on 
epäluotettavaa

haaste 3: Datasta ei kye-
tä jalostamaan toimen-
pidesuosituksia

Koejärjestelyllä varmiste-
taan että tarvittava data 
on kerättävissä.

Koejärjestelyllä varmiste-
taan datan luotettavuus.

Tuloksia voidaan analy-
soida tilastollisin mene-
telmin.

•

•
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Julkiset palvelut on ke-
hitetty staattiseen maa-
ilmaan, mutta nykyinen 
maailma on muuttuva 
ja monimutkainen. Nyt 
pitäisi luoda digitaalisia 
palvelukokonaisuuksia, 
joissa ekosysteemit ja 
alustataloudet luovat 
lisäarvoa, yhdistäen 
yksilöitä ja organisaa-
tioita.

frederik TayLorin luoma taylo-
ristinen työntekemisenmalli, jossa 
ajatteleminen ja suunnittelu erotet-
tiin tekemisestä, ei toimi meidän 
ajassamme. Toinen ajattelija David 
Snowden loi siilomaisen toimin-
tatavan. Toimintamalli oli loista-
va olosuhteissa, joissa mikään ei 
muuttunut.

Kaikki julkiset palvelut ja toi-
mintamallit on rakennettu tietämi-
sen maailmaan, vaikka tosiasiassa 
maailma on monimutkainen.

Toimintamalli ja 
rakenteet uusiksi

Asiakaskeskeiseen yhteiskuntaan 
siirryttäessä vanhoja siiloja pure-
taan ja pystytetään laajempia ver-
kostoja. Tämä merkitsee yhteiskun-
nan toimintamallien ja rakenteiden 
uudistamista. Asiakkaita palvellaan 
yhtenä julkisena hallintona. Nykyi-
sin tarvitaan yhä enemmän poik-

kihallinnollisuutta ja uudenlaista 
yhteistyötä, siis kokonaan uutta 
toimintamallia.

Digitalisaatio on ihmiskes-
keistä toiminnan uudistamista tek-
nologiaa hyödyntämällä. Alustata-
lous mahdollistaa ekosysteemiin 
siirtymisen, jossa tieto on oleellisen 
tärkeä tekijä. Tieto välittyy toimin-
tamallissa sujuvasti. Tietoa kertyy 
kansalaisista, yrityksistä ja viran-
omaisista monissa eri vaiheissa. 
Kansalaista ja yritystä ei rasiteta 
tiedon kyselyillä useaan kertaan 
van se kulkee julkishallinnon palve-
luketjuja pitkin. Hallinnon on var-
mistettava, että tieto on löydettä-
vissä, siirrettävissä ja sovitettavissa 
yhteen muun tarvittavan tiedon 
kanssa tietosuoja huomioon ottaen. 

Olli-Pekka Heinosen mukaan 
olisi tärkeämpää kysyä, miten me 
tiedämme asioita kuin mitä tiedäm-
me asiasta? Asiantuntijoilla liikku-
mavaraa on paljon enemmän kuin 
johdolla. Asiantuntijatiedon välit-
täminen alhaalta ylöspäin on tär-
keää kanavoida. On paradoksi, että 
rakennamme ongelmaan ratkaisua 
eikä ratkaista paradoksia, jolloin 
saadaan toisaalle uusia ongelmia. 
Heinonen sanoo, että ongelmia voi-
daan ratkaista yhdessä tekemällä.

Digitalisaation edetessä ei ole 
palvelua, joka ei kohtaa digitaali-
suutta. Olli-Pekka Heinonen kysyy, 
voidaanko digitalisaatiota johtaa? 
Digitalisaatio tulisi saada osak-
si arkea, jossa tarvitsemme vahvaa 
yhteistyötä ja yhtenäistä toimin-
takulttuuria. Muutosta voi johtaa! 
Asiakaskeskeisyys on oleellisinta, 
sillä asiakkaalle on toissijaista mitä 
viraston tai laitoksen ovessa lukee. 

Synnytetään 
ekosysteemejä!

Sote on esimerkki ekosysteemistä, 
jossa on huima määrä tietoa. My-
Data auttaa ihmistä rekisteröimään 
omaa tietoaan. Saatavana on paljon 
elinympäristödataa sekä hoitoda-
taa, jotka voivat liittyä hyvän hoi-
don suosituksiin, potilaaseen, ylei-
sinformaatioon, käytettävissä on 
rekistereitä ja biopankkeja. Keskei-
nen kysymys on, miten kaikki tämä 
tieto saadaan hyödyntämään koko-
naisuutena ihmistä. Liikkuminen 
palveluna on toinen hyvä esimerkki 
ekosysteemistä, jossa tiedon ympä-
rille on rakennettu kokonainen toi-
mijoiden yhteistyöverkosto.

Tieto nousee julkisen hallinnon 
kehittämisessä keskeiseksi. Mitkä 
ovat julkisen vallan ja päätöksen-
teon perusprosessit, kysyy Heino-
nen? Julkisessa hallinnossa pitää 
saada alla kuvattu pyörä pyöri-
mään!

Tietohallinnosta painopiste siir-
tyy tietopolitiikkaan. Suomessa on 
noin 1000 lakia, joilla säädetään 
tietoa. Lait on tehty tiedettävissä 
olevaan maailmaan. Syntyy ongel-
mia, jos tähän todellisuuteen yrite-
tään rakentaa ekosysteemejä. Lain-
säädäntö on usein este tavoitteille, 
joita halutaan saada aikaan. Olli-
Pekka Heinosen mielestä fokus on 
siirrettävä rakenteista prosesseihin, 
joissa toimitaan joustavasti. Keski-
tytään kyvykkyyksien rakentami-
seen ja johdetaan kyvykkyyskykyä! 
Mielessä tulee pitää horisontaalisia 
tavoitteita ja isoa kuvaa. Palveluko-
konaisuudet, ekosysteemit ja alus-
tataloudet luovat lisäarvoa, jotka 
yhdistävät yksilöitä ja organisaati-
oita, synnyttävät innovaatioita ja 
niillä on verkostovaikutuksia kun 
käyttäjät houkuttavat mukaan lisää 
käyttäjiä. Ne voivat myös yhdistää 
digitaalisen ja fyysisen saumatto-
maksi palvelukokemukseksi.

Avoimet prosessit ovat tehok-
kaampia kuin suljetut. Vantaan 
kaupungilla kehitetään ratkaisua, 
jossa sama tieto on käytössä päät-
täjällä ja kansalaisella. Viron asian-
hallintaprosessi on hyvä malli siitä, 
kuinka asioiden vireilletulo ja pää-

TEEMA TEEMA

Tiedettävissä
(Knowable)

• vaihtoehdot ohjaavat 
toimintaa

• mukautumisen 
mahdollisuudet

• lineaarisia muutoksia

Tiedetään
(Known)

• tiedetään mitä tapahtuu
• toiminta ennakoitavaa
• pysyvyys ja jatkuvuus

Kaaos
(Chaos)

• yllätyksiä
• ei ennakoitavaa
• selviytymisen 

edellytykset
• ainutkertaiset käytännöt

Monimutkainen
(Complex)

• syy- ja seuraussuhteita 
ei selkeästi 
hahmotettavissa

• ulkoatulevat virtaukset  
vaikuttavat enemmän 
kuin oma strategia

• keskinäisriippuvuudet

TeksTi: leena kononen

TiedOllA JOhTAminen 

Toimintaympäristön vaikutus toimintatapoihin 
Dawid Snowdenia mukaellen Olli-Pekka Heinonen

kirjoittaja on Tietoasiantuntija-lehden toimituskunnan jäsen 

ja Tullin kehittämispäällikkö.
Tiedolla johtaminen uudella 
tavalla, Olli-Pekka Heinonen

Alustatalous mahdollistaa 
ekosysteemiin siirtymisen, 

jossa tieto on oleellisen 
tärkeä tekijä.

Palvelukokonaisuudet, 
ekosysteemit ja 

alustataloudet luovat 
lisäarvoa.

VauhTia digiekosysTeemeiLLe

hallitus on päättänyt puoliväliriihessä 

huhtikuussa 2017 ottaa käyttöön uuden 

toimintamallin, jolla vauhditetaan kan-

salaisten ja yritysten tarpeita palvelevi-

en digiekosysteemien syntymistä ja ke-

hittymistä. ekosysteemeillä tarkoitetaan 

toimijoiden verkostoa, jossa yhteistyöl-

lä ja kyvykkyyksiä yhdistämällä luodaan 

asiakkaille lisäarvoa. Palvelut järjestetään 

ihmisten elämäntapahtumien ja yritysten 

liiketoimintatapahtumien ympärille julkisen 

ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Pitkän 

aikavälin tavoitteena on rakentaa Suo-

meen ennakointikykyistä yhteiskuntaa, jos-

sa suunnittelua enemmän luodaan mah-

dollisuuksia ja tuetaan niihin tarttumista. 

Digitalisoituvassa yhteiskunnassa julkisten 

palveluiden asiakkuudet ja asiakkuuksiin 

liittyvät tiedot muodostavat kokonaisuuk-

sia yli hallinnon rajojen. Uudessa toimin-

tamallissa keskeistä onkin tämän tiedon 

laajempi hyödyntäminen. yhteistyön tiivis-

tämisen väliaikaiseksi rakenteeksi peruste-

taan ekosysteemifoorumi.

töksenteko toteutetaan samalla jär-
jestelmällä ja läpinäkyvästi.

Taylorismista irti pääseminen 
on pitkä matka koska se on raken-
nettu nykyjohdon selkäytimeen. 
Horisontaalisia ongelmia ei voida 
ratkaista vertikaalisilla organisaa-
tioilla. Tämä sama siilomaisuus 
näkyy kielessä, tiedossa, tietojär-
jestelmissä ja rekistereissä. Miten 
poisoppiminen tapahtuu? Ihmi-
set sopeuttavat itseään perusop-
pimaansa. Meidän tulee ymmär-
tää, että nyt eletään toisenlaisessa 
ympäristössä, jossa ei ole yksise-
litteisiä ratkaisuja. Toimijat saavat 
muutoksen aikaan yhdessä eikä 
ihminen saa enää olla objekti vaan 
aktiivinen osallistuja.

Artikkeli perustuu Opetushallituksen 
pääjohtajan, Olli-Pekka Heinosen esi-
tykseen Tiedolla johtaminen julkisissa 
palveluissa, jonka hän piti Tietojohta-
misen teemapäivässä 9.11.2016.

julkisissa palveluissa tärkeämpää kuin koskaan
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japidon taloustietojen kerääminen 
ja raportointi siten, että palvelu oli-
si tuotantokäytössä vuoden 2019 
lopulla. Tiedot pyritään keräämään 
yksityissektorilla käytössä olevan 
XBRL-standardin (eXtensible Busi-
ness Reporting Language) mukaises-
ti. Taloustietojen ohella palveluun 
kerätään myös mm. alue-, väestö- ja 
toimipaikkatietoja. Tiedot tulevat 
sisältämään yhteiset palveluluoki-
tukset, mikä mahdollistaa tietojen 
laajan vertailun.

Tiedolla johtamisen 
palvelut yhdestä osoitteesta

Analysointi- ja raportointipalvelu 
tuottaa ja tarjoaa tukea konserni-
tietojen analysointiin ja raportoin-
tiin. Uudet analysointipalvelut sekä 
vakiintuneet raportointipalvelum-
me, kuten Valtion raportointipalvelu 
Netran, Valtion työnantajan henki-
löstötietojärjestelmä Tahtin sekä Val-
tion tulostietojärjestelmän, tavoitat 
jatkossa yhdestä osoitteesta: analy-
sointipalvelu (at) valtiokonttori.fi

liSäTieToja: 

www.valtiokonttori.fi/tiedollajohtaminen 

TEEMA TEEMA

VaLTiokonTTorin Tiedolla johta-
misen tuki -yksikkö aloitti toimin-
tansa 1.1.2017. Yksikön toimintaa 
ohjaavana ajatuksena on, että val-
tionhallinnon ohjaus ja johtaminen 
perustuvat yhtenäiseen ja analysoi-
tuun konsernitietoon ja ajantasai-
seen tilannekuvaan. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi 
Valtiokonttori tarjoaa keskitettyä 
julkisen hallinnon analysointi- ja 
raportointipalvelua. Analysoinnin 
kohteena on koko toiminta, ei vain 
tukipalvelut. 

Tietoa päätöksentekoon

Tavoitetilassa konsernitieto-
lähteet* on tunnistettu, niiden 
tuottamien tietojen mahdolliset 
päällekkäisyydet on poistettu, tie-
totuotanto automatisoitu ja niiden 
käyttämät tietorakenteet, käsitteet 
sekä metatietomallinnukset ovat 
yhdenmukaisia. 

”Tavoitteena on, että konserni-
raportoinnin tietoja hyödynnetään 
laajasti toiminnan suunnittelussa 
ja päätöksenteossa hallinnon eri ta-
soilla sekä poliittisessa päätöksen-
teossa.”, toteaa yksikön päällikkö, 
apulaisjohtaja Olli Ahonen.

Keskitetyllä analysoin-
nilla ja raportoinnilla arvi-
oidaan saatavan säästöjä 
tiedon saatavuuden, laadun 
ja yhdisteltävyyden paran-
tuessa. Toiminnassa syntyy 
myös uutta tietoa, millä voi 
olla merkittäviä kustannus-
tehokkuutta parantavia vai-

kutuksia sekä prosessihyötyinä että 
päätöksenteossa. Keskitetysti koor-
dinoidun palvelun avulla voidaan 

PaLVeLukarTTa

kirjoittaja olli ahonen toimii Tiedolla johtamisen tuki yksikön 

päällikkönä Valtiokonttorissa.

TeksTi: olli ahonen

Tukea julkishallinnon 
tiedolla johtamiseen 

Julkinen hallinto 
kerää tottuneesti tie-
toa yhteisiin järjestel-
miin, mutta tietoisuus 
konsernijärjestelmien 
ja niiden sisältämien 
tietojen muodosta-
masta kokonaisuu-
desta on heikko. 
Keskitetyllä analy-
sointi- ja raportointi-
palvelulla painopiste 
pyritään siirtämään 
tietojen keräämisestä 
tietojen hyödyntämi-
seen analysoinnin ja 
visualisoinnin avulla.

myös vähentää raportoinnin ja ana-
lytiikan päällekkäisten investointi-
en riskiä. Palvelussa on kyse julkis-
hallinnon tietojen hyödyntämisen 
digitalisoinnista, millä pyritään pa-
rantamaan päätöksenteon laatua 
tiedolla johtamisen avulla.

* Mitä on konsernitieto?
Konserniraportointi pyrkii vastaa-
maan poikkihallinnollisiin tietotar-
peisiin sekä tarpeeseen yhdistellä 
eri tietolähteiden tietoja. Konser-
niraportoinnin tiedot ovat koko 
valtionhallintoa tai laajemminkin 
julkista hallintoa yhteisesti koske-
via tietoja. Konsernitiedon lähteitä 
ovat mm. toiminnan suunnittelusta 
syntyvät tiedot, taloustiedot, hen-
kilöstötiedot, ICT, matkahallinto, 
hankintatoimi, toimitilat, koulutus 
ja hanketiedot.

verkostoimainen 
toimintatapa

Palvelu toimii verkostona, johon 
pyritään saamaan mukaan kaikki 
keskeiset julkisen hallinnon konser-
nitietojen tuottajat.  Tällä hetkellä 
konsernitiedon verkostoon on kut-
suttu Valtiokonttorin ohella valtio-
varainministeriö, valtioneuvoston 
kanslia, Valtion talous- ja henkilös-
töhallinnon palvelukeskus Palkeet, 
Valtion tieto- ja viestintätekniikka-
keskus Valtori, valtion yhteishan-
kintayksikkö Hansel Oy, Senaat-
ti-Kiinteistöt, Tilastokeskus sekä 
HAUS kehittämiskeskus Oy.

Konsernitoimijoiden tietovaran-
not avataan verkoston yhteiseen 
käyttöön. Konsernitiedolle määri-
tellään yhteiset käyttösäännöt ja 

kolme julkisuustasoa: 1.) julkinen 
käyttö, 2.) konsernin sisäinen käyt-
tö ja 3.) rajoitettu käyttö. Verkoston 
avulla edistetään myös konsernitie-
tojen yhtenäistä avaamista avoi-
meen rajapintaan.

Palvelut

Analysointi- ja raportointipalvelut 
koostuvat tavoitetilassa toimek-
siantopalveluista ja jatkuvista pal-
veluista. Toimeksiantopalvelut ovat 
asiakkaiden lähtökohdista tehtäviä 
analysointiprojekteja (esimerkiksi 
valtioneuvoston kanslialle tehtä-
vä ministeriöiden resurssiselvitys). 
Jatkuvat palvelut ovat toistuvasti 
tehtäviä analysointeja, joiden mo-
tiivit ovat usein konsernilähtöisiä 
(esimerkiksi tuottavuusseuranta, 
valtion maksullisen toiminnan sel-
vitys ja valtion henkilöstökerto-
mus). 

Analysointipalvelut ovat tyy-
pillisesti päätöksenteon tueksi laa-
dittavia analyysejä, joihin liittyy 
datan visualisointeja sekä havain-
tojen tekemistä datan perusteella. 
Analysointipalveluihin voi liittyä tai 
ne voivat johtaa toimeenpanon ja 
seurannan palveluihin. Toimeenpa-
no voi sisältää konsultaatiota asi-
akkaiden kanssa datan tulkinnassa 
sekä johtopäätösten tekemisessä ja 
toimenpiteiden käynnistämisessä. 
Seuranta voi sisältää aktiivista tut-
kittavan ilmiön kehityksen seuran-
taa ja raportointia kehityksestä.

Raportointipalvelut voivat 
olla virallisraportointia tai sen tuek-
si tuotettavaa palvelua esimerkiksi 
pohjatietojen tuottamista keski-
tetysti eri asiakirjojen laatimisek-
si. Raportointipalveluja ovat myös 
automatisoidut, esimerkiksi mää-
räajoin asiakkaille toimitettavat, 
raportit. Merkittävä osa raportoin-
tipalveluita on konsernitietojen jul-
kinen raportointi. Tavoitteena on 
yksi julkishallinnon raportointipalve-
lu, jolla voitaisiin korvata nykyi-
nen valtionraportointipalvelu Netra 
sekä vastata kunta- ja maakuntata-
louden raportointitarpeisiin.

Rajapintapalveluiden avulla 
kaikki keskeiset konsernitiedot on 
tarkoitus tuottaa yhteiseen rajapin-

taan käytettäväksi sekä analysoin-
ti- ja raportointipalvelun omiin tuo-
tannollisin tarpeisiin että julkisen 
hallinnon tarpeisiin laajemminkin. 
Rajapintapalveluiden kautta kaikki 
julkinen konsernitieto tuotettaisiin 
yhdenmukaisesti avoimeen rajapin-
taan Avoindata.fi-palvelun kautta 
kaikkien halukkaiden hyödynnet-
täväksi.

Palvelun lopputuotteina syntyy 
1.) analyysiraportteja, 2.) datan vi-
sualisointeja sekä 3.) avoimen da-
tan lähteitä kolmansien osapuolten 
jatkokehitykseen. Palvelutuotan-
to pyritään rakentamaan osaamis-
keskusmallia ja virtuaalitiimejä 
hyödyntäen siten, että esimerkiksi 
analysointiin tai sen vaiheisiin voisi 
tarpeen mukaisesti osallistua jous-
tavasti kukin konsernitoimija par-
haan osaamisensa mukaisesti. 

Tulossa kuntien ja 
maakuntien taloustiedot

Osa analysointi- ja raportointipal-
velun kokonaisuutta on kuntien ja 
maakuntien taloustietojen rapor-
tointi, minkä Valtiokonttori sai 
tehtäväksi viime vuonna. Kuntata-
louden tietopalvelu -projekti käyn-
nistettiin syksyllä 2016 yhteistyös-
sä CSC Tieteen tietotekniikka Oy:n 
kanssa. Tarkoituksena on toteuttaa 
kuntien ja maakuntien ulkoisen kir-

valtiokonttorin keskitetty analysointi- ja raportointipalvelu
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Organisaation muutostilanteet 
ovat aina uuden vallanjaon paik-
ka, eikä vähiten siksi, että valta ei 
ole pysyvää vaan se on aina otet-
tava joka tilanteessa uudelleen. 
Mitä matalampi organisaatio sen 
helpompaa luontevasti kohdata ja 
jutella – ja sitä enemmän mahdol-
lisuuksia vaikuttaa. Toisaalta ma-
talakaan organisaatio ei poista sitä, 
että käytämme valtaa aina myös 
suhteessa vertaisiin. Valta annetaan 
sille, joka pystyy tunnistamaan tar-
peet, kokoamaan joukot, antamaan 
jokaiselle tilaa vaikuttaa ja toteut-
taa yhteiset tavoitteet. Käyttämällä 
valtaa sitä saa lisää, käyttämättö-
myys saa vallan hiipumaan.

Artikkeli perustuu YTT, tietokirjaili-
ja Sari Kuuselan väitöskirjaan Valta 
ja vuorovaikutus johtamisessa (Tam-
pereen yliopisto 2010) ja Marjatta 
Jaben ja Sari Kuuselan kirjaan Hyvä 
paha valta (Talentum 2013). Laina-
ukset ovat kirjasta Hyvä paha valta. 
Lisää työelämästä voit lukea Sarin 
blogista www.organisaatioelamaa.fi 

TEEMA TEEMA

VaLTa PerusTuu asemaan ja 
konkretisoituu päätöksissä ja te-
oissa, mutta se on myös ihmisen 
välistä sosiaalista valtaa: ketä kuun-
nellaan, keneltä kysytään neuvoa, 
kenen mielipide ratkaisee. Organi-
saatiorakenteet ja vastuut eivät aina 
noudata vaikuttamisen verkostoja. 
Osa sosiaalista valtaa onkin hyvien 
ihmissuhteiden lisäksi tieto siitä, 
mistä puhutaan (vaikuttamispyr-

kimykset) 
ja millainen 
suhde- ja 
vaikutusver-
kosto ihmis-
ten välillä 
on (sosiaa-
linen ver-
kosto). Kun 
tuntee ihmi-

siä, ajattelua ja pyrkimyksiä, on hel-
pompi toimia ja vaikuttaa. 

valta on osa työn arkea 

Valta ja vaikuttaminen ovat osa or-
ganisaation arkea. Perinteinen nä-
kemys vallasta on se, että asema 
määrittää, kuka saa käyttää valtaa 
ja miten. Mutta pelkkä asema ei 
enää riitä siihen, että saa ihmiset 
mukaan. Seuraamme vain sitä, joka 
johdattaa meidät johonkin parem-
paan. Paljon riippuu siitä, millaista 
kohtelua saamme osaksemme. 

Kyse on siitä, mitä ihmisten vä-
lisissä kohtaamisissa tapahtuu. Val-
lankäyttäjäksi koettu viestii pienin 
sävyin ja elein tahtonsa ja osoit-

taa siten toiselle tämän paikan – ja 
toinen vastaa samalla mitalla tai 
hyväksyy annetun position. Val-
taa voidaan käyttää tavalla, josta 
syntyy tunne arvostuksesta ja mu-
kaan ottamisesta. Tai tavalla, joka 
latistaa, ohittaa tai osoittaa välin-
pitämättömyyttä. Valtatilanteet 
paljastavat, millaiset ovat suhteet 
ihmisten välillä. Huomataanko, ar-
vostetaanko ja saako vaikutusmah-
dollisuuden. 

Jokaisella meistä on työroo-
limme mukainen valta, vastuu ja 
mahdollisuus vaikuttaa. Tehtävän 
antama valta (asema ja vastuu) ra-
kentuu asiantuntijuudelle ja kyvylle 
huolehtia sovituista asioista (asian-
tuntijavalta). Kaikilla on myös hen-
kilökohtaista vaikutusvaltaa (karis-
ma), jonka voima riippuu omasta 
tavasta toimia. Konflikti- ja ongel-
matilanteet voivat antaa lisäval-
taa silloin, kun osoittaa pystyvänsä 
auttamaan kiperissä tilanteissa tai 
ratkaisemaan ongelmat (tilanneval-
ta). Tehtävä, osaaminen ja oma tapa 
toimia antavat siis mahdollisuu-
den vaikuttaa ja onnistua. Onnis-
tuminen motivoi ja tuo merkitystä 
työhön. Ei siis ole merkityksetöntä, 
miten käytämme meille annettua 
valtaa työssämme. 

Tieto lisää valtaa 

Tapa käyttää valtaa on kokemus- ja 
jopa sukupolvisidonnaista. Aiem-
mat kokemukset valtatilanteista 
vaikuttavat siihen mitä odottaa ja 

miten toimii. ”Seuraava sukupolvi ei 
kiinnitä huomiota valta-asemiin, vaan 
suhtautuu ihmisiin ihmisinä välittä-
mättä muodollisesta asemasta. Sa-
malla puretaan turhia pönkityksiä”, 
sanoo Vice President Tuomo Hauk-
kovaara IBM Nordicista kirjassa 
Hyvä paha valta. Kehitys johtaa sii-
hen, että kulissit vähenevät ja ase-
ma ja osaaminen muuttuvat läpi-
näkyvimmiksi. Jos asiantuntemus 
puuttuu, tulee helposti kyseenalais-
tetuksi. 

Tässä näkyy tiedon valta – jos 
ei tiedä tai osaa, vaikuttamismah-
dollisuudet jäävät vähäisemmik-
si. Aiemmin vallan koettiin olevan 
niillä, jotka päättivät tavoitteista ja 
resursseista. Tietoon perustuva val-
ta lähtee sen sijaan näkemyksistä ja 
taidosta saada aikaan dialogia. 

Dialogin kautta vaikuttaminen 
on ilmiöiden esille nostamista ja 
nimeämistä, tiedon ja näkemysten 
tuottamista sekä ajatteluun haas-
tamista ja muutosten edistämistä. 
”Kun näkemykset saa keskusteluun ja 
aineisto on riittävän kattava, on maa-
ilma jo muuttunut hieman. Kiinnostus 
ja kasvanut ymmärrys saa aikaan sen, 
että keskustelua on vaikea enää pa-
lauttaa alkutilaan. Muutos on jo pääs-
syt alkuun”, tulevaisuudentutkija 
Aleksi Neuvonen toteaa. Tarvitaan 
konkreettista, yhteistä keskustelua, 
joka jää elämään tekstien, niiden 
kommentoinnin ja julkisen keskus-
telun avulla. 

Tiedon valta vaatii asiantunte-
muksen lisäksi taitoa kiteyttää ja 
argumentoida. PAMin puheenjoh-
taja Ann Selin kuvaa sitä näin: ”Sillä 
ei pärjää, että lyö nyrkkiä pöytään ja 
sanoo, että jäsenemme vaativat sitä ja 
tätä. Sen sijaan on osattava asiansa 
ja kyettävä perustelemaan vaatimuk-
sensa tavalla, joka ymmärretään.” 
Tiivistäminen on Selinin mukaan 
tärkeää: ”Olen oppinut kiteyttämään 
perusviestini pariin lauseeseen. Näin 

saan herätettyä huomion. Jos alkaisin 
laverrella, kukaan ei kuuntelisi mi-
nua. Sanon sen jälkeen kolme pointtia, 
jotka koskevat kyseistä asiaa. Jos en 
siihen pysty, viesti on epäselvä myös 
itselleni.”

rakenna valtaasi viisaasti 

Valta on siis osaltaan inhimillistä 
vuorovaikutusta, pyrkimyksiä vai-
kuttaa ja tapa, jolla kohtelemme 
toisiamme. Kun yhdistää organi-
saatiossa olevaa tietoa ja osaamis-
ta ja ottaa mukaan, lisää samalla 
jokaisen mahdollisuuksia osallistua 
ja käyttää omaa vaikutusvaltaansa. 
Työn ilo ja kokemus merkitykselli-
syydestä kasvavat. 

Pari ajatusta tiedosta ja vallasta

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

TeksTi: sari kuusela

organisaation muutostilanteet ovat aina uuden 
vallanjaon paikka, sillä valta ei ole pysyvää. 
valta annetaan sille, joka pystyy tunnistamaan 
tarpeet, kokoamaan joukot, antamaan jokaiselle 
tilaa vaikuttaa ja toteuttaa yhteiset tavoitteet. 
käyttämällä valtaa sitä saa lisää.

TieTO On vAlTAA vuorovaikutuksessa ja johtamisessa

Miten ottaa muut mukaan ja 
samalla huolehtii siitä, että vallan-
käyttö koetaan oikeudenmukaise-
na? Huolehdi hyvästä ilmapiiristä. 
Keskustele, osallista ja varmista, 
että myös erimieliset toimivat yh-
dessä. Selvitä, mikä on omalle or-
ganisaatiollesi ja sen ihmisille mer-
kityksellistä ja ota se huomioon 
käytännön teoissa. Nosta esille pii-
lossa olevia mutta tärkeitä näkö-
kulmia ja toimi aktiivisesti niiden 

eteen. Sillä valta ei 
ole vain puhetta, 
vaan näkymistä, te-
koja ja työtä. Aleksi 
Neuvosen sanoin: 
”Uuden vallankäy-
tön ydin on se, että 
voi omalla työllään 
haastaa muita ajat-
telemaan ja hake-
maan vaihtoehtoja.” 
Jotta voi hyödyntää 
tehtävänsä ja asemansa mukaista 
valtaa, tarvitaan lisäksi huomatuk-
si tulemista, esimiehelle merkityk-
sellisten asioiden toteuttamista ja 
muille avuksi olemista. Näin saa 
mahdollisuuden edistää omassa 
tehtävässään koko organisaatiolle 
tärkeitä asioita ja sitä kautta lisää 
vaikutusvaltaansa.

Hyvä ja oikeudenmukainen tapa 
käyttää valtaa edellyttää kokemus-
ta, tilannetajua ja toimintaympä-
ristön sekä kulttuurin tuntemista. 
Kun on kiinnostunut siitä, mikä 
motivoi muita ja miten saa ihmiset 
mukaan rakentamaan yhteistyötä, 
oppii tunnistamaan vallankäytön 
rakenteet ja toimijat ja sen, millai-
nen toiminta ratkaisee onnistumi-
sen.

valta kiinnostaa 

Se, joka käyttää organisaatiossa val-
taa, on jatkuvan tarkkailun kohtee-
na. Valta-asema nostaa suurennus-
lasin alle sen, mitä sanoo tai jättää 
sanomatta, keihin ottaa yhteyttä 
ja kuka jää huomiota vaille. Olem-
me kiinnostuneita siitä, kuka saa 
vaikuttaa ja miten antamaamme 
valtaa käytetään.  Jos valtaa käyt-
tää jatkuvasti yksin, ohitse muiden, 
menettää samalla arvostuksen ja 
mahdollisuuden tehdä yhteistyö-
tä. Yksipuolinen käskyvallan käyttö 
herättää yleensä myös vastarintaa.
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virkamiehen uutta 
muotoa haetaan myös 
design for government 
-kurssilta

Osallistumme tänä vuonna yhdes-
sä (VM, TEM, VNK ja LVM) nyt 
jo neljättä kertaa käynnistyneelle 
Aaltoyliopiston Design for Govern-
ment -kurssille. Ideana on, että eri 
puolilta maailmaa tulevat opis-
kelijat työstävät tiimeissä erilai-
sia, pääosin ministeriöiden heille 
osoittamia haasteita. Tiimeissä on 
muotoilijoita, yhteiskuntatieteili-
jöitä, käyttäytymistieteilijöitä jne. 
Meidän heille heittämämme haas-
te on Virkamies 2.0 / Civil Servant 
2.0. Kurssin ”loppu-show” pidetään 
23.5., jolloin kuulemme, minkä-
laisiin johtopäätöksiin tiimit ovat 
päätyneet. Tuskin maltamme 
odottaa!

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

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

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

VirkamiesTen perushyveinä on 
perinteisesti pidetty mm. vakaut-
ta, luotettavuutta, oikeudenmu-
kaisuutta ja ennustavuutta. Nämä 
ovat edelleen tärkeitä. Kun maail-
ma muuttuu, me virkamiehet tar-
vitsemme kuitenkin myös ihan 
uudenlaisia valmiuksia. Uusissa ja 
yllättävissä tilanteissa virkamiese-
tiikka korostuu entisestään. Asi-
akkaalle tuottamamme lisäarvon 
pitää olla kaiken toiminnan lähtö-
kohtana. Muuttuvassa ja digitalisoi-
tuvassa maailmassa meidän pitää 
huolehtia osaltamme myös kansa-
laisten osaamisesta eli tehdä palve-
lut mahdollisimman helppokäyt-
töisiksi ja tarjota niitä monen eri 
kanavan kautta.

On yhä tärkeämpää, että me 
julkisen vallan käyttäjät ymmär-
rämme myös uuden maailman lo-
giikkaa. Kun virkamiesten määrä 
vähenee, on yhä oleellisempaa, mil-
lä osaamisella, asenteella ja kyvyllä 
toimitaan. Meidän pitää myös ym-
märtää ja ennakoida sitä, mitä ym-
pärillämme olevassa maailmassa on 
tapahtumassa. Vain siten voimme 
olla mahdollistajia ja turhien, van-
haa maailmaa edustavien esteiden 
poistajia! 

myös virkatyö on yhä 
enemmän ongelmien 
ratkaisemista yhdessä

Kaikki työ elää suurta murrosvai-
hetta. Bengt Holmström totesi hil-
jattain, että julkinen sektori saa 
hoitaakseen yhteiskunnan kaik-
kein vaikeimmat asiat. Kimurant-
tien ongelmien ratkaisu ei onnistu 
poteroista käsin. Asiakkaitten tar-
peet eivät millään tavalla kunnioita 
piirtämiämme hallinnollisia rajoja. 
Digitalisaatiossa onnistumisen eh-
doton edellytys on, että toiminnot 

ja palveluketjut eivät katkea eri hal-
lintokuntien välillä. Yhä tärkeämpi 
työkalu tietotyössä on kyky ajatella 
ja erityisesti yhdessä muiden kans-
sa. Virkamies 2.0 onkin vahva ver-
kottuja eikä osaoptimoi, vaan näkee 
kokonaisuuden ja siihen vaikuttavi-
en asioiden väliset yhteydet. 

Onnistunut lopputulos tulee 
yhdessä oivaltamisesta

Jotta asiat etenevät häiriöttä, tu-
lee niin virastojen kuin meidän vir-
kamiesten toimia entistä enem-
män yhteen. Tarvitsemme meidät 
yhteen kytkeviä tavoitteita, joiden 
saavuttaminen ei ole mahdollis-
ta ilman, että teemme yhteistyötä. 
Ratkaisevaa ei ole se, mihin hallin-
nolliseen rakenteeseen kuuluu. On 
ymmärrettävä iso kuva ja se, millai-
sia vaikutuksia omalla tekemisellä 
on kokonaisuuteen. Virkamies 2.0 
ottaa vastuuta asioista, jotka ulot-
tuvat myös oman toimikentän ja 
toimenkuvan ulkopuolelle.

Sitä saadaan 
mitä mitataan

Monessa yhteydessä on todettu, 
että vaikka elämme jo täysillä ver-
kottunutta ja digitaalista aikakaut-
ta, ovat työnteon tapamme vielä 
pitkälti yksin tekemisen ajan moo-
dissa.  Kun työnteon tapamme 
muuttuvat, myös onnistumista ku-
vaavien mittareiden pitää uudistua.  
Työ 2.0 on ottanut haasteen vas-
taan ja lähtenyt rakentamaan valti-
onhallintoon uudenlaista mittaami-
sen kulttuuria.

Työ 2.0 –ideologian mukaises-
sa mittaamiskulttuurissa mittaristo 
suuntaa jokapäiväistä työn tekemis-
tä ketterästi, visuaalisesti ja dynaa-
misesti. Hitaiden, kerran tai pari 

vuodessa tehtävien, usein keskiar-
votarkasteluun päätyvien mittarei-
den rinnalle tarvitsemme nopeita, 
lähellä arkipäivän tekemistä ja ru-
tiineja olevaa tietoa ja siihen rea-
gointia. Työ 2.0 -mittaamiskulttuu-
ri vastuuttaa ja valtuuttaa jokaisen 
toimijan oman työnsä kehittämi-
seen, organisaation uudistamiseen 
ja epäkohtien korjaamiseen tässä 
ja nyt.

myös virkamiehet 
haluavat toimia fiksusti

Valtionhallinnon yleinen vire kohti 
uudenlaista työtä ja uutta virka-
miesidentiteettiä on nyt hyvässä 
nosteessa. Jatkuvasti on enemmän 
niitä, jotka haluavat toimia uudella 
tavalla ja nähdä itsensä uuden mah-
dollistajan roolissa. Moni on sisäis-
tänyt  sen, että ympäristö muuttuu 
koko ajan ja meidän on uudistutta-
va sen mukana.

Hallinnon maailmassa fiksum-
min tekemisen kannusteet meille 
virkamiehille ovat pääosin aineetto-

mia ja ehkä siksi usein huomaamat-
tomia: Työ muuttuu mielekkääm-
mäksi ja merkityksellisemmäksi, 
kun uudenlainen tapa tehdä työtä 
tuottaa tuloksia. Asiat etenevät ja 
asiakkaat antavat parempaa palau-
tetta. Mikä voisi motivoida enem-
män?

myös kokeilemalla 
kehittäminen on 
jalkautunut hallintoon

Uuteen tapaan tehdä työtä kuulu-
vat myös vahvasti erilaiset kokei-
lut. Jokainen voi omassa työssään 
miettiä, miten voisin tehdä jonkin 
asian eri tavalla; voisinko lähteä 
katsomaan asiaa eri tulokulmasta 
kuin aiemmin, tai lähteä ratkomaan 
sitä uusien kumppanien kanssa ja 
katsoa, mihin uuteen se kenties 
johtaa. Pienilläkin, jopa ajatuksen 
tasolla olevilla kokeiluilla, voi olla 
lopputulokseen suuria vaikutuksia. 
Emmehän voi tietää, ennen kuin 
kokeilemme! 

TeksTi: virpi einola-pekkinen

Vire kohti uudenlaista työtä 
ja uutta virkamies-

identiteettiä on nyt hyvässä 
nosteessa.

kirjoittaja on valtiovarainministeriön kehittämispäällikkö ja 

kuuluu Tietoasiantuntija-lehden toimituskuntaan.

Työ 2.0 ja uuden ajan virkamies 2.0 
satavuotiaassa Suomessa  

satavuotiaassa suomessa 
on kasvamassa virkamies 
2.0. hän on vahva verkot-
tuja sekä innostunut kehit-
täjä ja kokeilija. uusissa 
ja yllättävissä tilanteissa 
virkamiesetiikka korostuu 
entisestään.
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TEEMA TEEMA

inTerneTin kehittäjä Tim Ber-
ners-Lee ilmaisi huolensa World 
Wide Webin 25 -vuotispäivänä jul-
kaisemassaan avoimessa kirjees-
sä siitä, että nykypäivän internet 
ei isoilta osin enää vastaa hänen 
alkuperäisiä visioitaan kaikille avoi-
mesta tiedon jakamisen ja ajatusten 
vaihtamisen foorumista. Berners-
Lee on huolissaan disinformaation 
leviämisen helppoudesta ja poliit-
tisen propagandan läpinäkymättö-
myydestä. Erityisesti Berners-Lee 
kaipaa muutosta henkilötiedon hal-
lintaan – tällä hetkellä hallinta on 
menetetty yrityksille, ja se pitäisi 
saada takaisin ihmisille. 

Suora hallinta omiin tietoi-
hin rakentaa luottamusta

“Menetämme ne hyödyt jotka sai-
simme, jos meillä olisi suora hal-
linta omiin tietoihimme ja siihen, 
miten ja kenelle niitä jaamme.” 
Berners-Leen mainitsemat hyödyt 
liittyvät siihen, mitä voisimme saa-
vuttaa, jos voisimme itse vaikuttaa 
siihen mitä ja miksi meistä tiede-
tään. Voisimme myös korjata puut-
teellisia tai virheellisiä tietoja.

Etujen menettäminen voidaan 
yksinkertaisimmillaan havainnol-
listaa kuluttamisen ja sosiaalisen 
median kautta. Kuvitellaanpa tilan-
ne, jossa asiakas etsii itselleen uusia 
kenkiä verkkokaupoista. Mieleiset 
löytyvät, luottokorttitiedot jaetaan 
ja sitten vain odotellaan paketin 

saapumista. Kun hän tämän jälkeen 
menee Facebookiin, alkaa kyseisen 
verkkokaupan mainokset näkyä Fa-
cebookin mainosbannereissa.

Tällaiset mainokset ahdistavat 
osaa, toisia huvittavat ja kolmansia 
ärsyttävät. Kukaan ei kuitenkaan 
voi hallita sitä, mitä Facebookin 
mainosbannerissa näkyy. Pahim-
millaan asiakas ahdistuessaan mai-
nosten liiallisesta tarkkuudesta, tai 
ärsyyntyessään sen epätarkkuudes-
ta, menettää luottamuksen yrityk-
seen.

Datan keruu mainostarkoituk-
siin ja vaikutukset kuluttamiseen 
ovat vain osa 
laajempaa ko-
konaisuutta. 
Kriitikoiden 
mukaan hen-
kilötietojen 
ryöstökerä-
ys vaikuttaa 
negatiivisesti 
muun muassa 
sananvapauteen ja yleiseen turval-
lisuuteen. Liiallinen tarkkailu on 
helppo nähdä uhkana sekä enem-
män että vähemmän demokraatti-
sissa maissa.

Kohti eettistä 
henkilötiedon hallintaa

Sir Bernes-Lee on huomannut tä-
män, mutta niin ovat myös mo-
net muutkin. Euroopassa pyri-
tään rakentamaan koko Euroopan 

laajuinen yhtenäinen digitaalinen 
markkina-alue lainsäädäntöä yh-
tenäistämällä. Keväällä 2018 tulee 
voimaan koko EU-alueen kattava 
tietosuoja-asetus, jota kutsutaan ly-
henteellä GRPR (General Data Pro-
tection Regulation). Tämän kaltai-
set kansalaisia suojaamaan laaditut 
säännökset ovat herätelleet ihmisiä 
nyt, mutta alan pioneerit ovat ke-
hittäneet eettistä tiedonhallintaa jo 
pidempään. Esimerkiksi Suomes-
sa puhutaan MyDatasta, ihmiskes-
keisestä henkilötiedon hallinnasta, 
ja siitä kuinka voimaannuttamalla 
kansalaisia, yksilöitä ja kuluttajia 
saavutettaisiin isoja etuja. Toisaal-
ta taas esimerkiksi jotkut startupit 
ovat törmänneet siihen, että liial-
linen tiedonkeruu saattaa aiheut-
taa ongelmia valtiollisen hallinnon 
kanssa, kun yritysten on hankala 
antaa käyttäjätietoja viranomaisille 

ja yhtaikaa pitää us-
kottavuutensa.

Henkilötietoja ei 
kuitenkaan useim-
miten voi vain päät-
tää jättää keräämät-
tä seuraamusten 
pelossa. Tieto tekee 
ihmisistä ja koneis-
ta älykkäämpiä, ja 

vaikka tekoälyn mahdollisuuksia 
pidetään joskus liioiteltuna, on ym-
märrettävä, että joka tapaukses-
sa tekoäly on varsin datasyöppö. 
Voidakseen tarjota ihmisille älyä 
silloin, kun valtavat tietomassat ei-
vät aukene ihmisvoimin, tekoäly 
tarvitsee tarkkaa tietoa ja paljon. 
Maailmanparannuksen ohella hen-
kilötiedon hallinnan ympärillä on 
arvioiden mukaan myös miljardien 
eurojen bisnes jo pelkästään Euroo-
passa. 

TeksTi: salla Thure

Henkilötiedon hallinnan ympärillä pyörii miljardien 
eurojen bisnes pelkästään Euroopassa. Ihmisillä 
itsellään tulee olla hallinta omiin tietoihin, pitää 
vaatia laadukasta henkilötiedon käsittelyä.

mydatassa valtava liiketoimintapotentiaali 
– omat tiedot hallintaan 

”Sitä saa, mitä vaatii, ja me vaadimme laadukkaampaa 
henkilötiedon käsittelyä”, Salla Thure sanoo.

Henkilötiedon helppo hallinta 
kuitenkin edellyttää, ettei ihmisten 
tarvitse muuttaa tietojaan jokaisel-
le yritykselle yksitellen. Avoimien 
rajapintojen ansiosta meillä voisi 
olla “MyData-operaattoreita”, pal-
veluja, joissa voisimme hallita tieto-
jamme, luvittaa niiden siirtymistä 
yritysten välillä, korjata vanhen-
tuneita ja vääriä tietoja, sallia tai 
kieltää datan käyttäminen – toisin 
sanoen hallita itse meistä kertyvää 
dataa. 

Toinen hyötynäkymä ovat yri-
tyksen omat työntekijät. Työnte-
kijöiden hyvinvointi kiinnostaa 
yritysjohtoa enenevässä määrin, 
esimerkiksi Vineet Nayar ja hänen 
kirjansa, “Employees first, custo-
mers second”, edustaa uudenlaista 
johtamista. Hyvinvoiva työntekijä 
on eittämättä yrityksen etu. Unen, 
ravinnon ja liikunnan mittaami-
nen erilaisin laitteiden ja sovellus-
ten avulla on yleistymässä, mutta 

mydata työhyvinvointia 
edistämään

Eettisen henkilötiedon käsittelyn 
hyödyistä voisi kirjoittaa useam-
mankin kokonaisen lehden, mutta 
tämän lehden lukijoita kiinnosta-
nee seuraava jako. Hyödyt voi jakaa 
karkeasti kahteen osaan: ensinnä-
kin asiakkaista, kuluttajista ja käyt-
täjistä kumpuavat hyödyt, toiseksi 
työntekijöistä kumpuavat hyödyt. 

Kuin kuluttajat ja palvelujen 
käyttäjät tietävät miten, missä ja 
miksi heidän tietojaan kerätään ja 
käsitellään, lisää se tutkimusten 
mukaan heidän luottamustaan yri-
tykseen. Luottamusta, jonka voi-
maa ei tule aliarvioida. Toisaalta 
yritys hyötyy hyvin konkreettisesti, 
kun ihmisillä on oikeus hallita tie-
tojaan: tieto on todennäköisemmin 
oikeaa ja vaikkapa osoitetiedot ovat 
varmemmin päivitetty, kun ihmi-
nen voi ne itse korjata.  

Henkilötietojen ryöstökeräys 
vaikuttaa negatiivisesti 

sananvapauteen ja yleiseen 
turvallisuuteen.

tiedon käyttäminen työntekijöiden 
hyvinvoinnin edistämiseen on vielä 
hyvin alkumetreillä.

Joukossa on voimaa 

Miten henkilötietoa sitten saadaan 
liikkumaan turvallisesti ja ihmisen 
omalla luvalla? Vallitsevaa organi-
saatiokeskeistä ajattelutapaa pitää 
kehittää ihmiskeskeisemmäksi. 
Muutos ohjaa nykyisin paljolti mai-
nontaan tukeutuvien Internetin lii-
ketoimintamallien uudelleenjärjes-
täytymiseen.

Hallitusten tekemät säännökset, 
erilaiset muutosta edistävät ryhmit-
tymät, kuten suomalainen MyData 
-allianssi ja yleinen tietoisuuden le-
viäminen ovat tämän päivän konk-
reettisia keinoja. Eurooppalaisina 
emme voi muuta kuin pitää huolta 
omien sääntöjemme oikeudenmu-
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kaisuudesta, sillä näemme jo nyt 
Yhdysvalloissa ongelmallista yksi-
tyisyydensuojan rikkomista, kun 
ihmisten selaushistoriat ovat pian 
vapaata kauppatavaraa. 

Kaikkien lupaavien säännösten, 
uusien palvelujen ja tutkimuksen li-
säksi suurin valta on ihmisillä. Van-
han sananlaskun mukaan sitä saa 
mihin tyytyy, ja mikäli suostumme 
siihen, että meidän henkilökohtai-
simmatkin tietomme ovat eniten 
tarjoavalle, niin joudumme tyyty-
mään siihen. Voitaisiinkiin vaihtaa 
sananlasku muotoon “sitä saa mitä 
vaatii, ja me vaadimme laadukkaam-
paa henkilötiedon käsittelyä”. 

Lue Lisää:

mydata2017.org

artikkelin kirjoittaja on yksi mydata 

2017 -konferenssin järjestäjistä. artik-

kelin kirjoittamisessa auttoivat myös 

mydata Working groupin aktiivit.

TEEMA

Teidät valittiin Helsingin kulttuuripalvelujen kulttuurijohtajaksi, miltä nyt tuntuu?
– Aika hienolta mutta myös haikealta – olen taas uuden alussa kuten olen ollut jo kaksi 
kertaa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tähän asti olen toiminut ensi sijassa kirjasto-
alalla, mutta nyt laajenee myös toimiala. Toisaalta: olin Tampereella 2007–2012 mukana 
vastaavanlaisessa kulttuurin ja vapaa-ajan johtoryhmässä kuin nyt rakennetaan Helsinkiin. 
Olen jo ehtinyt huomata, että siitä kokemuksesta on valtavasti hyötyä kulttuuripalveluko-
konaisuuden vetämisessä. Vaikkapa museon ja orkesterin asiat tuntuvat hyvin tutuilta. 

Toimitte aiemmin Helsingin kirjastotoimen johtajana. IFLAn strategiassa (2016–
2021) mainitaan mm. kansalaisten esteetön pääsy tietoon ja kulttuurinen pääoma. 
Miten aiemmassa tehtävässänne kirjastotoimen johtajana edistitte tätä asiaa ja 
miten uudessa tehtävässä voisi näitä asioita viedä eteenpäin?
– Fyysinen esteettömyys on Suomessa lainsäädäntöön perustuen jo varsin hyvällä tolalla, 
mikä koskee myös kirjastoja. Sisällöllinen saavutettavuus on vaikeampi pala, mutta sitä-
kin kirjastoissa on työstetty. Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus julkaistiin viime 
vuonna. Helmet-kirjastoilla on Helsingin johdolla käynnissä kolmivaiheinen hanke otsi-
kolla ’Kirjasto viestii saavutettavasti’. Sen tulokset ovat valtakunnallisesti hyödynnettäviä. 
Yleisille kirjastoille laaditun yhteisen tunnuksen yksi motivaatio oli saavutettavuuden pa-
rantaminen; yleistyessään tämä auttaa esim. paikkakunnalta toiselle siirtyviä turvapaikan-
hakijoita tunnistamaan saman palvelun. Kokonaisuutena asia on kirjastoissa tällä hetkellä 
aktiivisesti työn alla.

Miten kulttuurilla voidaan edistää kansalaisten osallisuutta ja demokratian 
toteutumista? 
– Jaa-a, tuota en pidä varsinaisesti kulttuurisena kysymyksenä. Se on enemmänkin vallan-
käytön uudelleenmuokkaamista. Ehkä kulttuurinen kulma löytyy siitä, että ainakin Suo-
messa ja monessa muussakin maassa tilanne on kypsä kansalaisten äänen motivoituneelle 
kuulemiselle. Olen itsekin monta kertaa huomannut, että siitä on selvää hyötyä suunnitel-
mien laadun parantamisessa. Tämä voi liittyä mm. yleisen koulutustason ja sitä kautta 
yhteiskunnallisen ymmärryksen paranemiseen – sekä osallistuvat kansalaiset että virka-
miehet löytävät toisensa helpommin.

Miten Suomi 100 vuotta -teema näkyy Helsingin kulttuuripalveluissa?
– Meillä on sekä yhteisiä että kullakin palvelulla omia Suomi 100 -hankkeita. Yhdessä 
olemme mm. järjestämässä kesäkuulle, elokuulle ja lokakuulle ’Syödään yhdessä’ -tapah-
tumia, avoimia piknikkejä kulttuuritaloissa, kirjastoissa, museoissa ja niiden pihoilla. Kir-
jastolla on muiden kirja-alan toimijoiden ja YLEn kanssa myös 101 kirjaa / Kirjojen Suomi 
-sarja, joka jatkuu koko vuoden ajan. Orkesterin teosvalinnoissa näkyy suomalainen mu-
siikki. Yksi herkullisimpia kohteita on HAMin eli Helsingin taidemuseon näyttely Moder-
nia elämää, jossa esitellään nousevaa Suomea taiteen lisäksi arkkitehtuurin, muodin ja 
muiden luovien alojen saavutusten kautta.  

tuula haavisto:

Suomessa aika on kypsä 
kansalaisten äänen 
kuulemiselle

Helsingin kulttuurijohtaja Tuula Haavisto vastasi 
Tietoasiantuntija-lehden kysymyksiin kulttuurista, 
tiedosta ja osallistamisesta.

Tekijänoikeus-
kouluTus

Keskiviikkona 7.6. 

klo 9.00-12.00

 tietojohtaminen ry:n tilat, 
hallituskatu 2 B

Kouluttajana toimii 

marja-leena mansala

ilmoittaudu: 
info@tietoasiantuntijat.fi

Katso tarkemmat tiedot: 
www.tietojohtaminen.com
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SuomeSSa on taas kehitelty pitkään ja hartaasti uutta digitaalista palvelua, jonka avul-
la asiakas saa yhdestä luukusta vastauksen huutoonsa. Kaikkien kaverin, Apin, olisi pi-
tänyt olla tiedossa jo vuosien ajan. Api on kasvanut pienestä toimijasta isoksi kaveriksi, 
joka tietää, että kun kutsu kuuluu, silloin mennään, eikä jäädä enää hiekkalaatikolle te-
kemään yhtä kakkua lisää.

Apilla on vain nyt se ongelma, että se saattaa kyllä kuulla kutsun, mutta sitä ei pääste-
täkään ovesta sisään toisten apien kanssa. Se ei tunnu kivalta. Siellä yksinäinen api sei-
soo pihalla ja katsoo, kun muut apit kirmaavat ovesta sisään ja kerroksiin. Surullinen api 
jää ovelle painelemaan nappeja ja toivoo, että joku kerroksista kuulisi rimputuksen.

Mikä on tehnyt apista niin yksinäisen? Ettei vain olisi niin, että jonkin kerroksen väki ei 
tykkää juuri tietystä apista, ja sitä syrjitään, mutta ei ole kehdattu kertoa sille totuut-
ta suoraan. Että sun pitäisi nyt muuttua, tai me ei leikitä sun kanssa. Api on kasvatettu 
alusta alkaen kivaksi kaveriksi. Api tahtoo vain ja ainoastaan auttaa. Miksi tämä syrjintä?

Apin vanhemmat ovat tietysti olleet hyvässä uskossa oman apinsa suhteen, että se on 
hyvä ja kelpaa, mutta kun api lähti suurempaan joukkoon mukaan, ilmeni, että kasvatuk-
sessa on mittavia aukkoja. Kukaan ei ollut kertonut heille, että kasvatusagenda on muut-
tunut.

Apin kasvattajat ovat toki lukeneet ohjeita: ”Suomi.fi-palvelutietovaranto tarjoaa kaksi 
avointa rajapintaa (Open Api): IN ja OUT rajapinnat. Avoimen rajapinnan ajantasaiset ku-
vaukset ovat saatavilla Swaggerissa. Avoimen rajapinnan hyödyntäjiksi on tähän men-
nessä tunnistettu kolme GET-metodien käyttäjää (Palvelunäkymät, Asiointivaltuudet ja 
Julkaisujärjestelmät). Out-rajapinnan poimintaehdot ovat näkyvillä Swaggerissa ja poi-
mintaehdot tulevat täydentymään rajapinnan hyödyntäjien tarpeiden myötä uusissa ver-
sioissa. IN-rajapinnan käyttöönotto vaatii open API-rajapinnan käyttäjätunnuksen, jonka 
voi tilata API tunnus lomakkeella. Avoimen IN-rajapinnan kautta voi tuottaa ja ylläpitää 
niiden organisaatioiden, palvelujen ja asiointikanavien perustietoja, joihin API-käyttäjä-
tunnukselle on myönnetty oikeudet.”

Pomo kävi kunnan PTV-koulutuksessa. Ilmeni, että asia ei suinkaan ole niin yksinkertai-
nen kuin oli annettu ymmärtää. Joku APIna ei kelvannutkaan toisen APInan kaveriksi. Oli 
suunniteltu, että tietoja kerätään ja kootaan yhteen paikkaan, mutta se ei nyt kerta kaik-
kiaan käy, koska API. Tai se APIn ovikello on rikki. Asiakas voi kyllä kutsua ja huutaa, ja 
saa ehkä vastauksenkin, mutta palveluntuottajan on edelleen ylläpidettävä kahta eri re-
kisteriä, koska API ei kelpaa yhdelle isolle toimijalle.

Mieleen tuli heti hiekkalaatikkoleikit kerrostalon pihalla. Tule vastaus, täällä huutaa asi-
akas! Innokkaat apit ovat valmiina töihin, mutta yhdellä – ja uskon, että ei varmasti mo-
nella toisellakaan – ei ole mitään asiaa kerroksiin.

Tässä ollaan ihan pinnalla, rajapinnalla!

Sari Järn
kirjastonhoitaja
Toenperä, Joroinen

ko lumni

Tu-le vas-taus, tääl-lä huu-taa a-sia-kas!
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vuotta Chemical Abstracts Servicel-
la markkinointipäällikkönä ja vastaan 
CAS:n tuotteiden markkinoinnista ja 
koulutuksesta Keski- ja Itä-Euroo-
passa, Suomessa ja Venäjällä. CAS 
on American Chemical Societyn (ACS) 
alainen yksikkö, joka tuottaa ja yllä-
pitää korkealuokkaisia SciFinder® ja 
STN® -työkaluja. Olen saanut luotua 
tieteentekijöiden ja IPR-asiantuntijoi-
den verkoston käyttämällä  tietoam-
mattilaisten keinoja. Kansainväliset 
tieteelliset foorumit ja konferessit 
ovat minulle arkipäivää, joissa voin 
päivittää myös omia tietojani ja tie-
tenkin tavata tutkijoita ja jopa nobe-
listeja sekä päättäjiä, jotka ovat kukin 
oman alansa tietojohtajia.

Alan ihmisiä – URAP    LKU
Urapolku-palstalla alan ihmiset kertovat oman ammatillisen 
tarinansa eli miten minusta tuli minä?

olen aina ollut kiinnostunut vieraista kielistä ja kulttuu-
reista ja onneksi opettajamme pienessä kainuulaisessa 
peruskoulussakin olivat kannustavia. Toden teolla lähdin 
maailmalle lukion 1. vuoden jälkeen, kun pakkasin laukkuni 
ja lähdin serkkuni kanssa Tukholmaan hakemaan kesätöitä. 
Onneksi kesätyö siivoojana löytyi mielenkiintoisessa Natur-
historiska Riksmuseetissa, jossa sain oppia ruotsia, tienata 
rahaa ja tutustua samalla museon upeisiin luonnonhistori-
allisiin kokoelmiin.

Tuoreena ylioppilaana haaveilin arkkitehdin urasta, jo-
ten tulin töihin Helsinkiin ja pyrin mm. Teknilliseen kor-
keakouluun opiskelemaan. En päässyt vielä syksyllä 1983 
opiskelemaan minnekään, niinpä päätin jäädä töihin koko 
talveksi ja sain vahtimestarin paikan muotoilullisesti ar-
vokkaassa Finlandia-talossa. Armeijavuoden jälkeen pää-
sin Kainuun Opistolle opettelemaan kurssisihteerin tehtä-
viä ja verkostoitumaan kansainvälisiin ympyröihin kesinä 
1985–86.  

Hullu välivuoSi moSkovaSSa

Akateemiset opinnot aloitin Joensuun yliopistossa syksyl-
lä 1985, jossa opiskelin aluksi kemiaa ja biologiaa. Luku-
järjestykseni täyttyi nopeasti myös monilla ei-pakollisil-
la aineilla, kuten kulttuuriantropologian ja venäjän kielen 
opinnoilla. Kahden vuoden ahkeroinnin jälkeen ja venäjän 
opettajan kannustamana halusin taas maailmalle ja nyt 
oppimaan venäjää Moskovassa. Suuntasin toukokuussa 
vuodeksi Neuvostoliittoon. Monen mielestä se oli hullua – 
välivuotta mielenkiintoisella YIT-yhtymän Metropol-hotellin 
rakennustyömaalla en ole katunut (!) 

Työ Moskovan rakennustyömaalla oli fyysisesti raskas-
ta, mutta vastapainoksi sain oppia itänaapurin rikasta kult-
tuuria, kieltä ja sain vielä rahaa mukavasti säästöön. Lisäk-
si välivuosi duunarina antoi motivaatiota jatkaa opintoja 
koti-Suomessa. ”Hullu välivuosi” laajensi siis mahdollisuuk-
siani monella tavalla ja kielitaitokin karttui viidennellä kie-
lellä. Pystyin hyödyntämään Moskovan kokemuksia hetimi-
ten ja pääsin töihin Finnsov Toursille opastamaan ulkolaisia 
turistiryhmiä Suomesta Neuvostoliittoon. Tästä oppaan 
kesätyöstä tulikin minulle ansionlähde moneksi vuodeksi 
eteenpäin ja matkatoimiston palveluksessa sain mahdolli-
suuden laajentaa verkostoani kaikkialle maailmaan. 

Geenitekniikkaa ja 
molekyylibioloGiaa

Syksyllä 1988 palasin takaisin opin-
tojen pariin hyvin motivoituneena. Mi-
nua kiinnosti uusi nopeasti kehittyvä 
geenitekniikka ja molekyylibiologia, 
mutta niiden opiskelu ei ollut mah-
dollista Joensuussa. Niinpä siirryin 
Turkuun, jossa aloitin opinnot Turun 
yliopiston biokemian laitoksella. Kan-
sainvälinen tutkimustyö kiehtoi kovas-
ti, ja pääsin mukaan kansainväliseen 
projektiin, jossa tutkin ECHO-virusten 
molekyylibiologiaa. Kahden vuoden 
ahkeroinnin jälkeen valmistuin bioke-
mistiksi syksyllä 1992.

Kahdeksankymmentäluvun lop-
pupuolella sain ensikosketuksen tie-
tokantojen kiehtovaan maailmaan ja 
opin tekemään tiedonhakuja ensin 
CD-ROM-levyiltä. Ensimmäiset online-
tiedonhakuni olivat pelottavia ja kal-
liita sekvenssihakuja, joissa muka-
na täytyi olla aina joku toinen, joka 
varmisti sekuntikellolla, ettei kallista 
yhteysaikaa kulu liikaa. Onneksi sain 
myös opetella tiedonhakuja bibliogra-
fia-tietokannoista ja 90-luvun puolella 
sain tehdä jopa kemiallisia rakenne-
hakuja.

Patentti-informaation Pariin

Biokemistiksi valmistuttuani hyvät 
ajat olivat juuri vaihtuneet lamaan, 
eikä Suomessa ollut helppoa saa-
da jatko-opiskelupaikkaa tai löytää 
työtä. Nyt oli suunnattava töiden pe-
rässä Helsinkiin, ja aloitin tutkijainsi-
nöörinä Patentti- ja rekisterihallituk-
sessa, PRH:ssa bio- ja geeniteknisten 
patenttihakemusten parissa. Patentit 
ja patentti-informaatio ovatkin tämän 
jälkeen olleet aina osa minua ja toi-
menkuvaani.

Suoritin yrittäjätutkinnon Mark-
kinointi-instituutissa vuonna 1996 
kääntäessäni patenttitekstejä. Palasin 
myös opastehtäviin vetäen englan-
nin-, ruotsin- ja saksankielisiä ryhmiä 
Suomessa ja nyt uuden aikakauden 
Venäjällä. 

Olin mukana mielenkiintoisessa 
laatuprojektissa kehittämässä Nes-
te Oy:n patenttitietopalvelua vuoden 
ajan. 1997 palasin takaisin PRH:lle, 
nyt uuteen Innotaloon kehittämään 

patenttitietopalvelua kirjallisuuspalve-
luinsinööriksi ja edustamaan Suomea 
kansainvälisessä patenttiverkoston 
luomisessa.  Pääsin myös ensi ker-
taa mukaan Tietopalveluseuran (nyk. 
Tietojohtaminen ry.) antoisaan toi-
mintaan. Infokurssin ja informaatikon 
tutkinnon suoritin 1998 ja sen jatko-
osan vuonna 2000. Olen ollut muka-
na Tietoasiantuntijat ry:n hallitukses-
sa useamman vuoden ja osallistunut 
yhdistyksen lukuisiin tilaisuuksiin niin 
kuulijan kuin järjestäjänkin roolissa.

kanSainväliSet teHtävät 
vetävät

Kymmenen vuotta, ensin informaatik-
kona ja myöhemmin tietopalvelupääl-
likkönä, aika PRH:ssa antoi minulle 
oivan tilaisuuden osallistua kansain-
välisiin projekteihin. Erityisen mie-
leenpainuvaa oli saada olla mukana 
rakentamassa Euroopan patentti-
viraston, EPO:n espacenet-palvelua 
ensimmäisten maiden joukossa. Pal-
velun suomenkielinen sivusto (http://
fi.espacenet.com) on edelleen osa 
suurinta ilmaista patenttitietoverk-
koa maailmassa. Finnovation, suoma-
laisen innovaatiotoiminnan esittely 
maailmalla ja Suomen Innovaatio-
asiamiesverkoston kouluttaminen 
ovat olleet ”patentti-informaation ilo-
sanoman levittämistä” parhaimmil-
laan, jossa olen saanut olla mukana.

Eksoottisimpia kokemuksia on 
edelleen viikon mittaisen koulutuksen 
järjestäminen afrikkalaisille patent-
ti-informaatikolle Etiopiassa syksyllä 
2003. Olin useana vuonna aiemmin 
osallistunut Maailman henkisen omai-
suuden järjestön, WIPO:n koulutusti-
laisuuksiin Suomessa, mutta nyt sain 
kutsun järjestää koulutusta 40 hen-
gelle paikan päällä Afrikassa. Suurin 
haaste oli se, että paikallisilla patent-
ti-informaatikoilla ei ollut edes tieto-
konetta saati sitten yhteyttä internet-
tiin. Minusta kuitenkin oli tärkeämpää 
perehdyttää heitä ymmärtämään, 
mitä tarkoittaa tieto, tietämys ja edel-
leen tiedonhallinta. Yhtä lailla tärke-
ää patentti-informaatikolle oli kertoa, 
miten keksinnöt luokitellaan ja miten 
tietoammattilainen voi toimia ja ra-
kentaa omaa verkostoaan.

Olen tällä hetkellä pian yhdeksättä 

kuka?
Veli-Pekka Hyttinen

1986 kurssisihteeri, Kainuun Opisto 
1988– opas
1992 FM bioemia, Turun yliopisto
1992–1995 tutkijainsinööri, Patentti- ja 
rekisterihallitus (PRH) 
1996 yrittäjätutkinto, Markkinointi-instituutti
1996–1997 patentti-informaatikko, Neste Oyj
1997–2003 kirjallisuuspalveluinsinööri 
1998 informaatikko, Teknillinen korkeakoulu 
(TKK) 
2000 informaatioarkkitehti, TKK
2004–2008 tietopalvelupäällikkö, PRH
2008– Regional Marketing Manager, 
Chemical Abstracts Service (CAS)

motto: 
Matkailu avartaa aina!

Biokemisti, patentti-informaation asiantuntija 
ja matkaopas

Oppaan kesätyöstä tuli 
ansionlähde moneksi vuodeksi.

”Hullu välivuosi” laajensi mahdolli-
suuksiani monella tavalla ja 

kielitaitokin karttui viidennellä 
kielellä.

Veli-Pekka Hyttinen viihtyy kansainvälisissä kuvioissa.
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tojohtajana useissa yrityksissä sekä 
johtaa tieteenfilosofista tohtorifooru-
mia. Nykyisin toimin johtamisen yli-
opettajana. Harrastuksina sukellus, 
surffaus ja kuntoilu sekä musiikki.
Tieto – sillä kulkee kaikki! On ilo toi-
mia tietokriittisten ihmisten parissa, 
jotka haluavat kyseenalaistaa nykyis-
tä pinnallista ja mediavetoista ajat-
telua.

mottoni: joka paljon oppii, hän jou-
tuu kärsimään (Kuningas Salomo, 
990–931 eKr.).

Pirjo valPaS, YTM 
toiminnanjohtaja, Tietojohtaminen ry

Toimin Tietojohtaminen ry:n osa-aikai-
sena toiminnanjohtajana ja toteutan 
hallituksen ideoimia tapahtumia kuten 
Tietojohtamisen teemapäivä. Aiemmin 
olen toiminut aktiivijäsenenä ja yhdis-
tyksen hallituksessa 2009-2012. Mi-
nua kiinnostaa tiedon hyödyntäminen 
eri näkökulmista ja yli toimialarajojen 
sekä siihen liittyvä koulutus. Harras-
tuksia mm. tanssi, islanninhevosilla 
ratsastus sekä valokuvaus ja kulttuuri 
eri muodoissaan. Olen myös kahden 
teinin äiti.

mottoni: ota oppia menneestä,
mutta katso eteenpäin.

aila vaPaaokSa, Independent 
intelligence analyst

Independent intelligence analyst eli 
tiedon jalostaja analyysiosaaminen 
edellä. Haluaisi lisätä ymmärrystä sii-
tä mitä tarkoittaa että tieto on kilpai-
lutekijä ja avain menestykseen.

mottoni: ei väkisin mutta 
väsyttämällä.

Paula aura
Knowledge Manager, Castrén & 
Snellman Oy
OTK, informaatikko

Olen juridisen tiedonhallinnan ammat-
tilainen, toimin aktiivisesti liiketoimin-
nan, projektinhallinnan ja innovointi-
prosessin kehittämisessä. Tietojohta-
minen ry:n hallituksessa toimimisessa 
innostavinta on ajatusten vaihto eri 
ammattikuntia ja toimialoja edustavi-
en tietoammattilaisten kanssa. 
Vapaa-aikani vietän perheeni ja 
monipuolisten liikuntaharrastusten 
parissa.

mottoni: nikeä lainaten ”just do it” j

tero kulHa, KTM 
Eeranka OY ja Lentävä Liitutaulu Oy
 
Asiantuntijayritykseni slogan on ’Tie-
to on tärkein tuotannontekijä’, mikä 
on nykymaailmassa totista totta. Olen 
toiminut koko työurani pääasiassa tie-
donkäsittelyn ja tiedon hallinnan teh-
tävissä. Ymmärrän melko hyvin myös 
tietotekniikkaa, mutta näkökulmani on 
aina ollut ensisijaisesti tiedon sisältö 
ja hyödyntäminen. Se on ollut kiinnos-
tavampaa – ja haastavampaa. Tieto-
johtaminen ry:ssä eniten on sykähdyt-
tänyt tietojohtaminen. Harrastukset 
lukeminen, urheilu (ml penkki-) ja 
urheiluvedonlyönti.

mottoni: muista visioida, jaksa 
toteuttaa.

Heli eloranta, YTM 
Helen Oy, analyytikko, 
Myynti yksityisasiakkaille -yksikkö

Tietoammattilainen on usein organi-
saatiossaan uniikissa roolissa ja alan 
kollegat löytyvät oman organisaation 
ulkopuolelta. Kiva kollegoiden verkos-
to, vaikuttaminen ja yhteisesti koettu 

halu parantaa organisaatioissa ym-
märtämystä tiedon roolista menes-
tystekijänä ja tietojohtamisesta on 
syynä siihen, että olen kohta 10 vuot-
ta toiminut aktiivijäsenenä Tietojohta-
minen ry:ssä. Harrastukset: kuntosali 
ja ulkoilu, käsityöt, puutarha, matkai-
lu ja kielten opiskelu (muutama viime 
vuosi ranskaa).

mottoni: tietä käyden tien on vanki, 
vapaa on vain umpihanki.

reija HeleniuS, YM
Tilastokeskus, kehittämispäällikkö, 
ISLP Director 

Verkostot, yhteistyö sekä tiedon avoi-
muus ovat edellytys tietoyhteiskun-
nassa toimimiselle. Näihin kaikkeen 
Tietojohtaminen ry. tarjoaa avaimen. 
Yhteisöjäsenyys, joka myös Tilasto-
keskuksella on, mahdollistaa orga-
nisaatiossa kaikkien kiinnostuneiden 
osallistumisen yhdistyksen toimin-
taan. Harrastukset sienestys, verkko-
kalastus ja perinneruuat.

mottoni: Hymy kirkastaa päivän!

Pirjo kainu, Toiminnanjohtaja 
emerita, Tietojohtaminen ry

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

yhteiskunnallisiin asioihin. Yhdistyksen 
toiminnassa olen vielä mukana halli-
tuksen varajäsenen roolissa ”harras-
tamassa”.

Nykyään nautin ansaituista eläkepäi-
vistä tanssien, mökkeillen ja matkus-
tellen yhdessä mieheni ja kolmen lap-
sen ja kuuden lapsenlapsen kanssa. 

mottoni: tuumasta toimeen

olli ilmarinen, KTM
Patentti- ja rekisterihallitus, kehitys-
asiantuntija 

Virkatyössäni minua voisi luonnehtia 
tiedon moniottelijaksi. Painin päivit-
täin mm. sen kysymyksen kanssa, mi-
ten viraston tietovarannot hyödyttäi-
sivät suomalaisia yrityksiä laajemmin 
ja monipuolisemmin. Tietojohtaminen 
ry:n hallituksessa olen nyt toista vuot-
ta, varapuheenjohtajana vuoden 2017 
alusta. Harrastuksien suhteen olen 
kaikkiruokainen, urheilullisista aktivi-
teeteista nautin eniten sulkapallosta 
ja kuntosalityyppisestä liikunnasta.

mottoni: miksi tekisit tänään sen, 
minkä voit huomennakin jättää 
tekemättä.

Harri laiHonen, FT, KTM
Tampereen yliopisto, johtamis-
korkeakoulu

Tietojohtaminen ry tarjoaa tutkijalle 
mielenkiintoisen mahdollisuuden kat-
sella tietojohtamisen kenttää hieman 
erilaisesta näkökulmasta. Siinä missä 
tieteen ideaali tarjoaa monia käsit-
teellisiä malleja tietoasioiden haltuun 
ottamiseksi ja johtamiseksi, on käy-
täntö usein huomattavasti monitul-
kintaisempi. Patenttiratkaisut ovat 
vähissä ja täydellisen rationaalisuu-
den sijaan tietojohtajakin joutuu usein 
hyväksymään yksilöiden ja yhteisöi-

den vajavaisuuden ja joskus varsin 
epärationaalisetkin tiedonkäyttötavat. 
Olen tarkastellut tietojohtamista yli 
toimialarajojen ja yritän edelleen ym-
märtää tietoperustaisen arvonluon-
nin saloja. 

marjukka nyberG, FM, PsM
M-Brain, perustaja

Olen Tietojohtaminen ry:n nykyinen 
hallituksen puheenjohtaja, tietopal-
veluratkaisuja tuottavan M-Brainin 
perustaja, sekä kahden lapsen isoäi-
ti. Nautin kirjoittamisesta ja seuraan 
aktiivisesti aiheita, jotka linkittyvät 
digiaikaan sekä tiedon merkitykseen 
ja hyödyntämiseen päätöksenteossa. 
Pitkäaikainen kiinnostuksen kohteeni 
on maineenhallinnan ja tiedonhallin-
nan yhdistäminen, jonka tavoitteena 
on luoda henkistä pääomaa liiketoi-
minnan kehittämisen tueksi.

mottoni: tekemiseen pitää olla 
intohimo.

timo Simell, Kehityspäällikkö, 
Tieke ry

Datan käsittely ja muokkaus avaa 
huimia mahdollisuuksia, jos vain ky-
kenemme ymmärtämään mihin suun-
taan pitää mennä ja miten. Tieto-
johtaminen on ratkaisevassa osassa 
siinä, kuinka Suomi kehittyy. Kiitän 
mahdollisuudesta olla mukana toi-
minnassa. Jos vain aikaa riittää, niin 
harrastan kielten opiskelua (ranska) 
ja liikun ulkona. 

martin StenberG, FT, VTM
Ylliopettaja, Haaga-Helia AMK

Olen toiminut koulutus-, kehittämis- 
ja tutkimustehtävissä ammatillisis-
sa ja ammattikorkeakouluissa sekä 
yliopistoissa. Olen toiminut myös tie-

Tietojohtaminen ry:n hallitus 2017–2019 esittäytyy 
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Kuvat: jari tomminen

tietojohtaminen ry:n 70-vuotisjuhlaillallinen

Puheenjohtajien ja kunniapuheenjohtajien 

pöydässä marjukka nyberg ja Sauli Laitinen. 

myös tuula Salo piti mainion puheen juhlassa.

musiikista huolehti Sibeulius-akatemian

opiskelija, pianisti tomas viljasalo.

Sisaryhdistyksien edustajat Sytykkeen 

Lea Pitkänen ja Kirjastoseuran rauha 

maarno sekä pöytäseurana Heli elo-

ranta ja markku valpas.

tilaisuuden juonsi suvereeniin tyyliinsä 

CaS:in veli-Pekka Hyttinen: 

malja ketterälle 70-vuotiaalle!

aiemmin vuoden tietojohtajaksi valittu 

ari uusikartano ja reija Helenius.

ritarisalin vaakunoiden määrä on 

helppo muistaa, 358 on Suomen 

suuntanumero!

eduskunnan tervehdyksen juhlaan toi 

vuoden 2015 tietojohtaja, kansanedus-

taja jyrki Kasvi: tietojohtamista tarvitaan 

enemmän kuin koskaan.

Pöydän antimista nauttimassa timo Simell, 

Sanna Pekkonen, olli ilmarinen ja anne 

Forselius. taustalla jari Karjalainen.
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