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FAKTA JA FIKTIO –
MIHIN VOI ENÄÄ LUOTTAA?
VALEUUTISET, ’fake news’, on päivänpolttava aihe ympäri maailman.
Valeuutiset ja niistä keskustelu ovat maailmalla lisääntyneet vaalien
ja poliittisen liikehdinnän myötä, ja ne ovat myös vaikuttaneet vaalien
tuloksiin.
Valeuutisilla tarkoitetaan keksittyjä uutisia tai propagandaa, tarkoituksellisesti harhaanjohtavaa, vääristeltyä tietoa tai huijausta. Yleensä
taustalla on taloudellinen tai poliittinen motiivi. ’Fake news’ termiä käytetään monessa kielessä, sellaisenaan englanniksi, mikä osoittaa termin
saaman erityismerkityksen.
Mediassa käydään valeuutisista todellisuudessa kahta diskurssia,
joista toinen koskee median objektiivisuutta ja poliittisten näkökulmien
esiintuomista ja toinen varsinaisen väärennetyn tiedon levittämistä ja
tiedotusvälineiden luotettavuutta. Kuluttajat, joukossaan useita tärkeitä mielipidevaikuttajia, nostavat isoiksi puheenaiheiksi yleensä omaa
maailmankatsomustaan tukevat jutut jakamalla niitä vertaisryhmissään
sosiaalisessa mediassa. Uutisten todenperäisyyttä tai tarkoitushakuisia
painotuksia on yleensä vaikea havaita.
Kuluttajat ovat toisaalta huolissaan valeuutisten leviämisestä, toisaalta he pelkäävät sananvapautensa ja lisääntyvän kontrollin vuoksi. Monet
epäilevät median luotettavuutta, ja jotkut jopa luulevat valeuutiskeskustelun olevan perinteisen median keino säilyttää asemansa luomalla
epäluuloja verkkokeskusteluja kohtaan.
Valeuutisten maailmaan liittyvät myös pilat ja vitsailu; tosin usein
kuluttajilla tuntuu olevan vaikeuksia erottaa tosi ja leikkimieliset uutiset
sekä tunnistaa pilailutarkoituksella tehdyt verkkosivustot.
Keskustelusta tekee haastavaa valeuutinen-sanan merkityksen liukuminen tarkoittamaan jotain muuta kuin mitä sillä alun perin on tarkoitettu. Valeuutinen ei ole sama asia kuin eriävä näkökulma tai median
tai keskustelijoiden puolueellisuus. Vahvistusharha (confirmation bias)
eli omia käsityksiä tukevan tiedon jatkuva seuraaminen, tuottaminen ja
jakaminen on inhimillistä, mutta ei automaattisesti valheellista. Vääristyneeksi se saattaa kuitenkin muodostua, jos tietoja ei säännöllisesti
kyseenalaista ja faktoja tarkista.
2/2016
Tietotyöläisen ja tiedolla johtamisen kannalta tämä kehitys vaatii
todella tarkkaa silmää ja kykyä analysoida lähteiden luotettavuutta.
Edessä on uusi, laaja työkenttä: ihmisten valmentaminen kohtaamaan
erilaisia lähteitä, kanavia ja uutisvirtoja kriittisin mielin. Erityisesti tämä
on aloitettava lapsista ja nuorista, joiden elinaikana datamaailma vain
monimutkaistuu ja tulee yhä vaikeammaksi hahmottaa.

MARJUKKA NYBERG
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA
TIETOJOHTAMINEN RY
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Olipa kerran työpäivä

32. vuosikerta
Aikakausmedian jäsen
ISSN 1795–7338
Päätoimittaja
Helena Berg
lehti@tietoasiantuntijat.fi

Aamulla saavun toiverikkaana töihin. Katselen ympärilleni ja laadin päivän
työsuunnitelman. Yhdellä hyllyllä on vastaanottamattomia kirjoja. Toisella
hyllyllä niteet odottavat luettelointitietoja. Yhdessä kasassa on Celia-äänikirjoja odottamassa käsittelyä. Käyn hakemassa toisen kupin kahvia ja aloitan
päivän työt.

Toimituskunta
Pia Adibe
Janika Asplund
Helena Berg
Virpi Einola-Pekkinen
Harri Jalonen
Leena Kononen
Olli Nylander
Linda Tuominen
Maarit Virta
Sari Järn, kolumnisti

Nide toisensa jälkeen siirtyy hyllystä seuraavaan. Vilkaisen silloin tällöin sähköpostia. Siellä ei odota mitään ennakoimatonta työtä. Syksyn uutuudet soljuvat tasaisena virtana kohti tarroitusta ja asiakkaita. Lounasaikaan mennessä
olen saanut käsiteltyä suurimman osan niteistä. Iltapäivällä aloitan Celian
aineistojen kanssa. Kun on aika sulkea työpisteen ovi, olen saanut tehtyä
suurimman osan niistä töistä, joita aamulla suunnittelin tekeväni.

Julkaisija
Tietojohtaminen ry
info@tietoasiantuntijat.fi
Hallituskatu 2 B, 00170 Helsinki
puh. (09) 5418 138, faksi (09) 5418 167

Hetkinen. Tuo oli fiktiota, kuten useimmat suunnitellut työpäivät. Tai että asiat
menisivät niin kuin työpäivän alkaessa kuvittelit.

Ilmoitusmyynti
Tietojohtaminen ry
Hallituskatu 2 B, 00170 Helsinki
puh. (09) 5418 138
info@tietoasiantuntijat.fi

Aamulla töihin tullessa huomaan, että kahden viikon lomani aikana on tapahtunut ruuhkan purkua. Silti hyllyt notkuvat uutuuksista, jotka pitäisi saada
asiakkaille. Aamun ensimmäinenkin kahvi on puoliksi juomatta työpöydällä
vielä kello 9.30 ja olen tullut jo tunti sitten töihin.

Graafinen suunnittelu ja taitto
Elina Kuismin
www.medialiiteri.fi

Ensimmäinen puolituntinen menee kirjastoa avatessa. Sanomalehtiä viedessä
ajaudun keskusteluun päivän politiikasta ja huonosta säästä. Omatoimiaikana
asiakkaat ovat sisällä jo ennen kuin ovet varsinaiset aukeavat. Enää ei ole
yksinäisiä aamun tunteja.

Kannen kuva: Pixabay
Painopaikka: Forssa Print Oy

Kun vihdoin pääsen omaan työpisteeseen ja otan ensimmäisen niteen käteeni,
kuuluu ovensuusta asiakaspalvelukellon soitto. Nuori mies etsii Ilkka Remeksen kirjaa. Siispä kirjaa etsimään. Asiakkaan iästä päätellen kirja löytyy
nuorten osastolta, mutta käytän samalla tovin kirjastonkäytön opetukseen ja
kerron, että dekkareissahan Remekset aikuisten puolella ovat.
Palaan työpisteeseeni ja otan kirjan uudelleen käteeni. Ehkä jo toisen tunnin
aikana saan yhden niteen eteenpäin. Pling. Plong. Lähikirjastojen rikkaus
on siinä, että siellä on ihmisiä, myös asiakaspalvelussa. Joroisissa meillä on
omatoimikirjasto, mutta on vielä niitä asiakkaita, jotka haluavat lainata ja
palauttaa asiakaspalvelupisteessä. Taas vierähti vartti.
Puoli yhdentoista aikoihin käyn kaatamassa kylmän kahvin kupista pois. Termoskannussa on vielä miltei lämmintä kahvia. Otan kupillisen, jonka kaadan
viemäriin puolen tunnin kuluttua, koska asiakas halusi kopioita ja yksi luokkakin pelmahti kirjastoon.
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• Marjukka Nyberg

04 KOLUMNI: Olipa kerran työpäivä • Sari Järn
06 Wow, mikä reissu! • Harri Jalonen
08 Virtuaalisuus muovaa ihmisten minäkuvaa ja identiteettejä
• Olli Mäkinen

10 Faktaa vai fiktiota – käyttäjän valinta • Reija Helenius ja
Hannele Orjala

12 Faktantarkastajat uurastavat valheiden ja epäselvyyksien
hetteiköissä • Helena Berg

14 Faktasta faktaan – antiikintutkija Laura Nissin puhuu
tieteestä selkokielellä • Linda Tuominen

16 Tiedon suhteellisuus ja totuuden jälkeinen aika
• Antti Hautamäki

18 PUHEENVUORO: Harhaista kuplaelämää • Riitta Auvinen
19 NÄKÖKULMA: Moniulotteinen informaatio avartaa tietoperustaa
• Pia Adibe

21 Kunniamerkki Pirjo Kainulle • Pirkko Taskinen
22 ALAN IHMISIÄ – URAPOLKU: Digijohtaja yhteiskuntatieteilijän

Tilaukset
www.tietojohtaminen.com/Tietoasiantuntija-lehti

26 Perinteinen media etsii paikkaansa digitalisoituvassa

Mediakortti, ilmoitushinnat ja
aineistovaatimukset:
www.tietojohtaminen.com

Sari Järn
kirjastonhoitaja
Toenperä, Joroinen

03 PÄÄKIRJOITUS: Fakta ja fiktio – mihin voi enää luottaa?

Tilaushinnat 2017
105 € Suomi ja Pohjoismaat
115 € muut maat
Tietojohtaminen ry:n jäsenet saavat lehden
jäsenmaksun vastikkeena.

Osoitteenmuutokset
info@tietoasiantuntijat.fi

Kirjastotädillä ehkä oli aamulla lista tekemättömistä töistä, mutta kirjastoon vaivautuneet asiakkaat hoidetaan
aina ensin. Kyllähän niissä takahuoneen hyllyissä tilaa on.
Se on fakta.

TEEMA: Fakta, fiilis & fiktio

Tietojohtaminen ry / vaaka- ja pysty logo

karkkikaupassa • Nina Nissilä

24 Järjestystä monimutkaiseen maailmaan • Jari Karjalainen
maailmassa • Klas Markku & David Kaymaz

28 Organisaatiokulttuurin voima • Sari Kuusela
30 Tilastokeskuksen ja opetushallinnon tietopalvelusopimus – tietoon
perustuvaa päätöksentekoa koulutussektorilla • Jukka Juopperi
2/2016

Tietojohtaminen ry on eri tietoammateissa toimivien asiantuntijoiden yhdistys,
joka edistää jäsentensä ammatillista osaamista ja yhteistyötä alan järjestöjen kesken.
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Matkustan, siis olen

Wow, mikä reissu!
Matka on tehokas vertauskuva, joka sopii toimialalle
kuin toimialalle, kodin hankinnasta hampurilaisaterian valintaan. Kuten lomareissullakin, myös tässä
matkassa olennaista ovat matkantekoon liittyvät
tunnetilat. Mitä paremmin yritys niitä tunnistaa, sitä
vaivattomammaksi matkanteko käy!
TEKSTI: HARRI JALONEN

METAFORALLA tarkoitetaan vertaukseen perustuvaa
kielikuvaa. Metaforan alkuperä on kreikan kielessä, verbissä ’metapherein’, joka tarkoittaa suomeksi
siirtämistä. Metaforassa siirto tarkoittaa sitä, että
kaksi toisiinsa liittymätöntä asiaa samaistetaan
toisiinsa tavalla, joka edellyttää tulkitsijalta
kykyä ymmärtää sitä kontekstia, jossa
Olennaista
vertaus esitetään.
Vertauskuvien käyttö on tehokasta,
ovat
sillä siinä vähennetään välitettävän
matkantekoon
informaation määrää, minkä lisäksi
liittyvät
informaatio kehystetään vastaanottajan kannalta sopivalla tavalla. Monitunnetilat.
mutkaisten asioiden yksinkertaistaminen ja kehystäminen eivät aina tee oikeutta
itse asialle, mutta toimii, kun tavoitteena on

esimerkiksi mielenkiinnon herättäminen tai maaperän valmistelu laajempaan informaatio-operaatioon.
Jazzimprovisointia
liiketoimintaekosysteemissä
Oivallisesti hyödynnettynä vertauskuvat edistävät
uuden oppimista ja vanhan muistamista. Siksi onkin
luontevaa, että niitä käytetään ahkerasti muun
muassa konsultointibisneksessä. Kukapa meistä ei
olisi ollut työpajassa, jossa organisaation luovuutta
houkutellaan esiin jazz-metaforilla. Tiedättehän, kun
jazzille ominainen improvisointi yhdistyy yrityksen
strategiaan, seurauksena on rohkeaa epämukavuusalueelle heittäytymistä ja ennen pitkää myös kuluttajien himoitsemia innovaatioita. Jazz-metaforat otetaan
vakavasti, mistä yhtenä osoituksena se, että organisaatio- ja johtamistutkimuksen eturiviin tiedelehtiin
kuuluva Organization Science pyhitti teemalle erikoisnumeron jo liki kaksikymmentävuotta takaperin.
Liiketoiminta on monimutkaistunut ja metaforat sen mukana. Arvoketjut ovat pilkkoutuneet yhä
pienempiin osiin, mikä on luonut markkinan myös
uusille kielikuville. Jo hyvän aikaa verkostojen johtamista on tarkasteltu ekosysteemin orkestrointina.
Luonnon ekosysteemien tapaan yrityksistä muodostuvat ekosysteemit kuvataan vahvojen keskinäisriippuvuuksien verkostoiksi. Yksittäinen mutterintoimittaja
rinnastuu hyönteiseen – toimijaan, joka on kokoaan
suurempi. Liiketoimintaekosysteemissä pärjää, jos
löytää itselleen sopivan ekologisen lokeron.
Kuva: Rawpixel.

Mukautumiskykyisinkin ekosysteemi on hätää
kärsimässä, ellei se ymmärrä, mikä sen asiakkaita
liikuttaa. Miten vertauskuvat istuvat markkinointiin?
Paljastavatko ne kuluttajista puolia, joiden ymmärtäminen auttaa asiakaskokemusten parantamisessa?
Onko olemassa jopa kaikkien vertauskuvien äitiä, joka
sopii toimialalle kuin toimialalle?
On, jos uskoo Gerald ja Lindsey Zaldmania, joiden
toimittamassa teoksessa Marketing Metaphoria: What
Deep Metaphors Reveal About the Minds of Consumers
(Harvard Business School Publishing, 2008) esitellään
juurimetaforia, joihin yritykset tietoisesti – ja joskus
myös tiedostamattaan – turvautuvat, kun ne yrittävät
puhutella kuluttajia.
Zaldmanien mukaan matkametafora on tehokas
keino, olipa kyseessä kodin hankinta, eläkerahastoon
sijoittaminen, terveydenhoitopalvelujen ostaminen,
kesälomareissukohteesta päättäminen tai vaikkapa
hajuveden ja hampurilaisaterian valinta.
Miksi näin?
Matkametaforan voima perustuu ihmiselle ainutlaatuiseen kykyyn tiedostaa menneen, nykyisyyden ja
tulevan välinen yhteys. Tietoisuus ajasta auttaa meitä
ymmärtämään, mitä ja miksi on tapahtunut, ja miten
tapahtunut vaikuttaa tuleviin tapahtumiin. Kysymys
ei ole asioiden syy–seuraussuhteiden ymmärtämisestä
kirjaimellisesti, vaan eräänlaisesta vaistosta, joka on
sisäänrakennettu ihmisen tietoisuuteen. Vaikkemme
voikaan tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, ja
vaikkemme aina ole perillä edes siitä, mitä on tapahtunut, tulevaisuus ja menneisyys ohjaavat tekemisiämme ajassa, jota elämme. Mahdollisesti jopa niin paljon, että identiteettimme eli se, mitä olemme, riippuu
siitä, mitä olemme tehneet ja mitä aiomme tehdä.
Matkaa voi tehdä monin tavoin
Brändi, joka resonoi kuluttajien identiteetin kanssa,
on vahvoilla. Edelläkävijäbrändit ymmärtävät, että
matkaa voi ja pitää tehdä erilaisin eväin. Aivan kuten
lomareissullakin, myös tässä matkassa olennaista
ovat matkantekoon liittyvät tunnetilat. Mitä paremmin yritys niitä tunnistaa, sitä vaivattomammaksi
matkanteko käy.
Turvallisuushakuinen kuluttaja ei ole kiinnostunut
yllätyksistä, sillä hänen matkantekoaan ohjaa tiedossa
oleva päämäärä. Hän ei ymmärrä vau-kokemuksia,
eikä sorru heräteostoksiin, mutta arvostaa palvelua,
joka täyttää hänen odotuksensa. Ei enempää, eikä
vähempää. Eläkepäiviään suunnitteleva ihminen on
kiinnostunut sijoitustensa tuotto-odotuksista ja kustannuksista, sillä niiden yhdistelmästä riippuu se, millaista matkaa hän elämänsä loppusuoralla taivaltaa.
Toisessa ääripäässä ovat ihmiset, jotka nauttivat
ennakoimattomuudesta ja ovat valmiita myös hulluttelemaan. Hekin haluavat perille, mutta heille sopii,

että matkalla sattuu ja tapahtuu. Määränpäähän
liittyvä epävarmuus tuottaa heille huolta ja pelkoa,
mutta he ovat valmiita siihen, sillä he tietävät, että
perillepääsyn tuoma onnentunne on väkevämpi kokemus. Eksoottiset ravintolat, syvämerisukeltaminen
ja virtuaalitodellisuuslasit ovat esimerkkejä matkanteosta, jossa onnistumisesta ei voi etukäteen pitää
varmana.
Useimmilla matkoilla on mutkia, jotka hidastavat
kulkua. Mitä uskottavammin brändi vakuuttaa asiakkaansa siitä, että se on hyvä kumppani, joka osaa ennakoida pahimmat kapeikot, sitä helpommaksi brändi
itsensä tekee kuluttajille. Esimerkiksi sähköautoihin
panostava autonvalmistaja kommunikoi ympäristötietoisuuttaan ja tavoittelee kuluttajia, jotka uskovat,
että lukuisten maiden ja kaupunkien ilmoitukset
polttomoottoriajoneuvojen kieltämisestä toteutuvat.
Kuluttajan näkökulmasta kysymys on yhden ostopäätökseen liittyvän epävarmuustekijän poistamisesta.
Matkoilla on tyypillisesti myös ylä- ja alamäkiä.
Ylämäkeen on raskasta taivaltaa, mutta huipun
saavuttaminen on palkitsevaa ja tuottaa mielihyvää.
Asuntolainaa kaksikymmentä vuotta maksanut asiakas tietää tunteen, joka syntyy, kun viimeinen lyhennyserä on kuitattu. Fiksu pankki juoksee mukana ja
tarjoaa apuaan, kun sille on tarvetta, mutta huolehtii
kuitenkin siitä, että matka päättyy joskus. Lyhennysvapaat kuukaudet voivat tuntua alamäeltä, mutta liian
pitkään jatkuessaan edessä on helposti tilanne, jossa
huomaa, että ”pää on tullut vetävän käteen”.

TE E MA

Matkustaminen kuuluu kaikille
Yksi tykkää mökkikylästä, toinen kaipaa maailman
metropoleja. Matkustaapa kiirehtien tai nautiskellen,
molemmissa on puolensa. Matkametaforan soveltaminen käytäntöön ei ole helppoa. Yrittää kuitenkin
kannattaa, sillä sen avulla yritys voi päästä käsiksi
kuluttajien mielenmaisemiin tavalla, joka
paljastaa heidän ostokäyttäytymistään uusia puolia.
Kansainvälistyvässä toiminMatkametaforat
taympäristössä matkametaovat käteviä
forat ovat käteviä myös siksi,
myös siksi, että
että ne ylittävät monet kieli- ja
kulttuurierot. Tulevaisuune ylittävät
den kohdistuvat odotukset ja
monet kieli- ja
saavutuksista kumpuava ylpeys
kulttuurierot.
voivat ilmetä eri tavoin, mutta
kokemuksen syvärakenteen näkökulmasta kysymys on universaaleista
tunnetiloista, jotka eivät katso ihonväriä
eikä syntyperää. Parhaimmillaan brändin ankkuroiminen kuluttajan identiteettiin on teko, joka tartuttaa
kuluttajaan matkakuumeen.
Kirjoittaja on tieto- ja innovaatiojohtamiseen perehtynyt filosofian tohtori
ja yliopettaja Turun ammattikorkeakoulussa. Twitter: @Jalonen
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TEKSTI: OLLI MÄKINEN

Virtuaalisuus
muovaa ihmisten
minäkuvaa ja
identiteettejä
Nykyihmisen minäkuvat ja roolit ovat muuttuvia
ja epävakaita. Minäkuvan rakentamisessa
virtuaalimaailma on yhä tärkeämpi. Minäkuvalla
on puolestaan vaikutusta siihen, miten ihmiset
integroituvat ja kelle he ovat lojaaleja, mihin
yhteisöihin he kiinnittyvät.

SE, MILLAISIA olemme, vaikuttaa
moneen asiaan, ja tämän tiedostavat etenkin kaupalliset toimijat
kun he harjoittavat asiakkuuksien
hallintaa ja segmentointia. Mutta
luulisi asian kiinnostavan myös
julkista sektoria ja päättäjiä. Julkinen sektori kun tuottaa palveluita
asiakkaiden (meidän kansalaisten)
tarpeisiin.
Uudet identiteetit
ja julkiset palvelut
Suomessa kansalaisasiakas on
usein unohdettu. Toki eritasoiset julkisten palvelujen tuottajat
hyödyntävät palvelumuotoilua ja
muita erilaisia osallistavia asiakaslähtöisiä lähestymistapoja,
mutta metatasolla ei haluta pohtia,
minkälaisia ihmisiä me olemme
nyt ja lähitulevaisuudessa, mikä on
muuttunut ja mikä tulee muuttumaan. Esimerkkinä voisi olla
sote-uudistus. Hallitus puhuu
erilaisista organisaatiokuvioista ja
vaihtoehtoisista palvelumalleista
kuulematta laisinkaan kansalaista,
jonka rooli on sekä käyttää näitä
palveluja että kustantaa ne.
8
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Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa pitäisi huomioida tulevaisuus: minkälaisessa maailmassa
elämme 15–20 vuoden kuluttua,
minkälaisia ihmiset ovat silloin?
Tai vielä arkisemmin ilmaistuna,
miten tämän päivän nuoret tai
keski-ikäiset eroavat suurten ikäluokkien jo eläköityneistä?
Muutoksen ajurit
Englannissa

Vaikka 2013 ilmestynyt
raportti on tänään jo vanha, on
mielenkiintoista tarkastella sitä,
miten brittimieli on muuttunut.
Tutkimusprojekti tuotti 20 erillistä
raporttia.
Tulevaisuudentutkimuksessa
muutokseen vaikuttavia tekijöitä
ovat muun muassa ajurit (drivers)
ja megatrendit. Kun brittitutkimus pohtii identiteetin muutoksen syitä, sitä miten yksilöt nyt
näkevät itsensä ja kanssaihmisensä, esille nostetaan etenkin
pitkään jatkunut lama (tutkimusdata kerättiin ennen vuotta
2013), globalisaatio ja maahanmuutto mutta ennen kaikkea
sosiaalisen median ja uudenlaisen
viestintäteknologian esiinmarssi.
Raportissa korostetaan eritoten
uuden viestinnän ja kaikkialla
läsnä olevan internetin aikaansaamaa äärimmäistä tavoitettavuutta (hyper-connectivity), jolla

Englannissa asiat ovat toisin.
Brittihallitus on tilannut tulevaisuudentutkijoilta pohdintoja siitä,
miten kansalaisten persoonallisuus muuttuu ja miten julkisten
palvelujen tulisi tämä huomioida.
Goverment Office for Science julkaisi vuonna 2013 laajaan tutkimusaineistoon perustuvan raportin
Future Identities – Changing identities
in the UK: the next 10 years. Vaikka
näkökanta ja metodologia raportissa on tulevaisuudentutkimuksellinen, kyseessä on
Identiteettiä vaihdetaan
poikkitieteelinen tutkimus,
johon osallistui yli 100 eri
kuin kausimuotivaatteita.
alan tutkijaa ja sidosryhmien edustajaa.

on suoraa vaikutusta ihmisenä
olemiseen.

vaa. Samoin työajan ja vapaa-ajan
rajat hämärtyvät.

Ihmisellä useita kulttuuri
sidonnaisia identiteettejä

Kaikki data identiteeteistä
on hyödynnettävissä

Äärimmäinen tavoitettavuus on
tietenkin mahdollisuus ja positiivinen seikka, mutta monelle
työ- ja yksityiselämän yhteen
nivoutuminen on stressin syy.
Raportissa korostetaan, että
internet ei ole sinällään muuttanut
ihmisten identiteettiä vaan tuonut
selvemmin esille sen, että ihmisillä on useita identiteettejä jotka
ovat myös kulttuurisidonnaisia.
Raportin julkaisemisen jälkeen
on noussut esille se, miten kuka
tahansa voi tuottaa verkkoon
valeuutisia ja disinformaatiota – ja
toimijoina eivät ole aina yksityiset
ihmiset ja heidän yhteenliittymänsä vaan propagandamielessä myös
hallitukset.
Ottaessaan esille yhteiskunnan
moninaisuuden brittitutkimus
selvittää, miten eri kohortit tai
ikäryhmät pikkuhiljaa katoavat
ja toisia hyvin erilailla ajattelevia nousee taasen esille. Suurille
ikäluokille oli Englannissa kuten
Suomessakin yhteistä sodan
jälkeisen niukkuuden ja toisaalta
nopea elintason ja kulutuksen
nousu 1960-luvulla. Tämän päivän
nuoret aikuiset eivät ole sitä koskaan kokeneet, he ovat syntyneet
keskelle kulutusyhteiskuntaa ja
virtuaalimaailmaa. Kaikenlainen
monimuotoisuus ja moniarvoisuus
ovat tätä päivää, emme elä enää
yhtenäiskulttuurissa, ja tämä tulisi
ottaa huomioon palveluja suunniteltaessa. Etninen monimuotoisuus
lisääntyy ja ihmiset maallistuvat
kaikkialla Länsi-Euroopassa.
Ero julkisen ja yksityisen
välillä heikkenee, ja tämä koskee
etenkin nuorempaa ikäluokkaa.
Kun yksityiselämää viedään yhä
enemmän verkkoon ja kun erilaiset valvontatekniikat edistyvät
(kasvojentunnistus, seuranta- ja
vakoilusovellukset), anonymiteetin alue pienenee ja esimerkiksi
työnantajan mahdollisuus valvoa
työntekijää myös privaatisti kas-

Virtuaalisuuden myötä ihmisten
identiteetti ei ole enää aina heidän
omissa käsissään: työnantajat,
läheiset, ystävät mutta myös
vastustajat pystyvät nyt muokkaamaan ja muuttamaan yksilön
identiteettiä, joka ilmenee yhä
enemmän verkossa.
Kun ihmisillä on yhä erilaisempia identiteettejä (etninen, uskonnollinen, kansalaisuuteen, ikään
tai perheeseen liittyvä, taloudellinen identiteetti ja sitten tietenkin
lukematon määrä virtuaalirooleja),
hän voi tuoda ja korostaa näistä
yhtä tai useampaa virtuaaliympäristöissä tai sitten yrittää kätkeä
joitakin muita osaidentiteettejään.
Internet ja virtuaalisuus luovat
toisaalta vapautta ja mahdollisuudet samaistua ja toimia sellaisissa
pienryhmissä tavalla, joka ei ole
ennen ollut mahdollista. Tällä saattaa olla vaikutus ihmisen persoonallisuuteen ja minäkuvaan.
Yksilöiden identiteeteillä on
arvoa sekä julkiselle että kaupalliselle sektorille. Kaikki data mitä
eri identiteeteistä on tarjolla, on
hyödynnettävissä. Kun dataa
on koko ajan enemmän tarjolla,
mahdollistaa tämä myös rikollisen
toiminnan. Jotta kansalaisten ja
poliittisen tai kaupallisen tahon
välille syntyisi kanssakäymistä,
tarvitaan luottamusta. Englantilaisissa internetaikakautta peilaavissa pitkittäistutkimuksissa on
kuitenkin selvinnyt, että kansalaisten luottamus julkiseen sektoriin on romahtanut. Luottamuksen
saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi
on siis tehtävä töitä.
Luottamuksen
rakentaminen tärkeää
Englanti kuten myös kaikki Pohjoismaat ovat vapaita yhteiskuntia,
joissa jokaisella on mahdollisuus
tuoda esille oma identiteettinsä.
Vapaus mahdollistaa myös verkko-

rikollisuuden, koska yhä suurempi
TE E MA
osa meistä ja meidän identiteetistämme ilmenee verkossa. Siksi
julkisen vallan tulisi panostaa
verkkorikollisuuden kitkemiseen.
Tällä rakennettaisiin samalla
luottamusta.
Pluralismi ja vähentynyt viranomaisluottamus ovat aikaansaaneet radikalisoitumista, mikä on
ollut selvästi nähtävissä kaikkialla
Euroopassa raportin julkaisemisen jälkeen. Sosiaalisessa integraatiossa
Kansalaisilla
yhteiskunta onkin
haasteiden edessä. Kun
on monia
erilaisia yhden asian
identiteettejä ja
yhteenliittymiä syntyy
he samaistuvat
kuin sieniä sateella,
erilaisiin
julkisella vallalla pitää
olla herkät tuntosarvet,
ryhmittymiin.
muuten vuoropuhelu
kansalaisten kanssa ei
onnistu. Kansalaisilla on monia
identiteettejä ja he samaistuvat
erilaisiin ryhmittymiin. Julkiselta
vallalta vaaditaan proaktiivisuutta
ja osallistavaa työotetta, sillä eriarvoistuminen toimii pontimena radiaalien ryhmien muodostumiselle
ja niihin samaistumiselle; toisaalta
teknologia aukaisee virtuaalisia
oppimisympäristöjä, jotka ehkäisevät syrjäytymistä ja aukaisevat
uusia mahdollisuuksia.
Muutoksen nopeus asettaa
haasteita yhteiskunnalle: vaikka
tekniikka antaa paremmat työkalut ja tuntosarvet kehityksen ja
kansalaisten seurantaan, uusien
trendien haistelemiseen ja siihen
miten kansalaisten identiteetit
muuttuvat, on tässä kaikessa helppo epäonnistuakin, koska perinteiset rakenteet ovat usein jäykkiä ja
vanhakantaisia. Hyviä esimerkkejä
ovat Brexit-äänestys ja Ranskan
presidentinvaalit. Reagoinnin
erilaisiin haasteisiin tulisi olla yhtä
ketterää ja nopeaa kuin virtuaaliyhteisöjen liike.
Kirjoittaja toimii yliopettajana Turun
ammattikorkeakoulussa.

LÄHDE
https://www.gov.uk/government/collections/future-of-identity
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9

TE E M A

Faktaa vai fiktiota – käyttäjän valinta
Tiedon luotettavuuden arvioinnissa on puntaroitava monia tekijöitä ja
esimerkiksi tilastoilla on omat laatukriteerinsä. Faktalle löytyvät perusteet.
Tiedon lukutaito on opittava.
TEKSTI: REIJA HELENIUS JA HANNELE ORJALA

MARRASKUUSSA 2016 Oxfordin sanakirjojen
toimitus1 valitsi vuoden 2016 sanaksi post-truth eli
totuudenjälkeinen. Totuudenjälkeisellä ajalla viitataan
siihen, että tunteet ja suoranaiset valheet ovat syrjäyttäneet faktat politiikanteossa. Erityisesti totuudenjälkeinen aika ja siihen liittyvä keskustelu nousivat esiin
Brexitin ja Donald Trumpin vaalivoittojen myötä.
Jälkikäteen monelle kansalaiselle on tullut yllätyksenä, ettei kaikilla esiin tuoduilla argumenteilla ollut
esitettyä totuuspohjaa. Omalta osaltaan keskusteluun
vaikuttavat median, uutisten ja muiden viestintäorganisaatioiden jatkuva näkyvyys sekä lisääntyvä
sosiaalisen median käyttö
Sinällään asia ei ole uusi. Jo antiikissa tiedettiin,
kuinka faktat esitetään itselle mieluisassa valossa2. Myös tilastotoimessa ilmiö on ollut tuttu mm.
Kreikan valtion alijäämää ja velkaa koskevien mittausongelmien selvittelyssä. Huomionarvioista on,
kuinka paljon julkisuutta ns. vaihtoehtoiset totuudet
saavat ja miten vähän valheuutiset lopulta vahingoittavat niiden esittäjää. Päinvastoin, totuus voi olla jopa
vaarallista. Tästä vakavana esimerkkinä toimii entistä
Kreikan tilastoviraston pääjohtajaa vastaan käyty
oikeusprosessi, jossa luotettavan tiedon tuottaminen
on johtanut syytetoimien lisäksi kansallisen tuomioistuimen langettavaan päätökseen.
Tilastoilla on laatukriteerit
Valeuutinen voi sisältää erilaisia tiedon käyttäjää
harhauttavia ominaisuuksia. Se voi sisältää virheitä,
olla muutoin harhaanjohtava, liittää tietoa vääriin
yhteyksiin tai tuoda esiin riippuvuuksia, joita ei esiinny. Sisältö voi olla myös täysin tekaistua tai manipuloitua, se voi sisältää satiiria tai parodiaa. Lähde voi
myös olla virheellinen tai toimia valheellisesti toisen
nimissä.
Hyvät käytänteet helpottavat tunnistamaan
faktat. Useimmille nopein väylä tiedon lähteille on
Internet. Haut tarjoavat usein tiedot ilman laatuselosteita ja mahdollisuutta arvioida tiedon oikeellisuutta.
10
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Käyttäjän pohdittavaksi jää, miten tähän puutteeseen
suhtautuu.
Suomessa virallisille tilastoille (SVT) on asetettu
laatukriteerit4*, joiden perusteella tilastojulkaisuissa
tulee olla laatuseloste. Sen avulla tiedonkäyttäjä voi
arvioida tilaston käyttökelpoisuutta. Suomen virallisen

TARKISTA TAUSTAT

LUE KOKO JUTTU

Tutki jutun julkaissut sivusto.
Mikä on sen tarkoitus ja kuka ylläpitäjä?

KUKA ON TEKIJÄ?

Hae tietoa tekijästä. Onko tekijä
luotettava, onko häntä edes olemassa?

Klikkiotsikot hämäävät.
Mikä on koko tarina?

MIHIN JUTTU PERUSTUU?
Avaa linkit. Tukeeko esitetty
taustatieto tarinaa?

TARKISTA PÄIVÄMÄÄRÄ

ONKO SE PILA?

Milloin uutinen on julkaistu?
Onko se enää ajankohtainen?

TARKISTA ASENTEESI

Mieti, voivatko omat ennakkoluulosi
vaikuttaa arvioosi uutisesta.

Erikoinen uutinen voi olla pila.
Tarkista sivusto ja kirjoittaja.

KYSY ASIANTUNTIJALTA
Kysy kirjastonhoitajalta ja tarkista
muut uutissivustot.

tilaston neuvottelukunta valvoo
Median lukutaidosta
TE E MA
Jo antiikissa
laatukriteerien noudattamista. Sen
tiedon lukutaitoon
tiedettiin, kuinka
tehtävänä on myös kehittää tilasfaktat esitetään
Vastapainona vaihtoehtoisille
tojärjestelmää ja tilastojen jakelua.
faktoille kansalaisliikehdintä
SVT-laatukriteereitä tulee noudatitselle mieluisassa
on voimistunut myös evidenssitaa kaikissa Suomen virallisen tilasvalossa.
pohjaisen tiedon puolesta. Muun
ton tilastoissa.
muassa kesäkuussa 2017 yli sata
Kriteerit muodostavat myös
EU maiden kansalaista vieraili Eutilastojen laadun raportoinnin
roopan parlamentissa. Tilaisuudessa kuultiin kansaja arvioinnin perustan. Ne pohjautuvat Euroopan
laispuheenvuoroja ja käytiin dialogia siitä mitä faktat,
tilastojen käytännesääntöihin (CoP)5. Käytännesääntötosiasiaperusteiset tiedot merkitsevät kansalaisille.8
jen mukaisesti tilastoviranomaisten tulee varmistaa
että virallisia tilastoja käytetään yhteiskunnallisessa
Mitä laadukkaan tiedon tuottajat voivat tehdä?
keskustelussa asianmukaisella tavalla.
Lääkkeeksi totuudenjälkeisen ajan haasteisiin Maija
Laatua ja käytännesääntöjen toteutumista seuMetsä siteeraa Tieto&trendit blogissaan 24.7.2017 Enrataan vertaisarvioinneilla. Toteutumista edistää,
rico Giovanninia, tunnettua italialaista ekonomistia
European Statistical Governance Advisory Board,
ja tilastotieteilijää sekä muun muassa Rooman klubin
(ESGAB) joka on perustettu parantamaan Euroopan
jäsentä seuraavasti: ”Tilastoalan on oltava valetotuuktilastojärjestelmän ammatillista riippumattomuutta,
sien ja totuuksien välisen kuilun ’nöyrä sillanrakentakoskemattomuutta ja vastuullisuutta sekä tilastojen
ja’, jonka on pärjätäkseen
laatua. Suomella on työssä vahva panos ja valtiosihtee- puhuteltava tavallista
Hyvät käytänteet
ri Martti Hetemäki toimii ryhmän puheenjohtajana.
ihmistä ja maailmaa. On
helpottavat
Myös tieteellisen tutkimuksen hyvän tieteellisen
yhdisteltävä lukuja ja
käytännön periaatteet ja vertaisarvioinnit takaavat
tarkasteltava niitä kansatunnistamaan faktat.
tutkimustiedolle luotettavat laatukriteerit 6.
laisten näkökulmasta.
Tilastotarinoissa on
rohkeasti
kerrottava myös virheistä ja tiedon rajoitTietojen luotettavuuden
teista
sekä
korjattava virallisten tilastojen väärintularvioinnin nyrkkisääntöjä
9
kintoja.”
Miten sitten arvioida tietojen luotettavuutta, mitä
Tähän työhön on panostettava. Sen ovat huomankriittisen tiedon käyttäjän tulee huomioida? Voidakneet tilastovirastojen ohella myös yritykset.10 Tiedon
seen arvioida tiedon luotettavuutta on puntaroitava
lukutaito on opittava.
7
useita eri asioita .
Tiedon käyttäjälle lähdekriittisyys on keskeinen
Kirjoittajat: kehittämispäällikkö, ISLP Director Reija Helenius, Tilastokeskus
taito. On hyvä kysyä, kuka tai mikä taho on tiedon
ja Hannele Orjala Tietopalvelujohtaja, Tilastokeskus. Reija Helenius on myös
tuottaja tai julkaisija. Onko kyseessä tilastovirasto
Tietojohtaminen ry:n hallituksen jäsen.
tai muu toimintatavoiltaan arvostettu ja luotettu
organisaatio?
Jos kysymyksessä on tilastollinen tutkimus, kannattaa arvioida käytettyä tutkimusmenetelmää ja sen
sopivuutta kuvatun ilmiön tutkimiseen. Jos kyseessä
LÄHTEET
1) https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016 (viitattu 25.9.2017)
on otantatutkimus, on tärkeä kiinnittää huomiota
2) http://politiikasta.fi/elaneet-faktojen-jalkeista-aikaa/ (viitattu 27.9.2017)
esim. otoksen kokoon ja kattavuuteen.
3) https://blogs.ifla.org/lpa/files/2017/01/How-to-Spot-Fake-News-1.jpg (viitattu 25.9.2017)
Myös tiedon esittämistapa vaikuttaa. Esimerkiksi
4) tilastokeskus.fi/meta/svt/svt-laatukriteerit.html (viitattu 27.9.2017)
tilastografiikan keinoin voidaan sama asia saada näyt- 5) http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/european-statistics-code-of-practice (viitattu
28.9.2017)
tämään hyvinkin erilaiselta.
6) http://www.tenk.fi/ (viitattu 28.9.2017)
Erityisesti tilastojen käytössä on hallittava tilas7) tilastokoulu.stat.fi (viitattu 27.9.2017)
8) http://senseaboutscience.org/wp-content/uploads/2017/06/evidence-matters-eu-parliament.pdf
totieteen perusteita. On tunnettava muun muassa
(viitattu 27.9.2017)
mihin keskeisiä tunnuslukuja voi käyttää ja mitä
9) http://tietotrenditblogi.stat.fi/totuudenjalkeisia-tilastoja-tarinankertojien-torilla-historiallinentarkoittavat yleisimmät yhteiskuntakäsitteet esimesihevonen-hopealle/ (viitattu 27.9.2017)
merkiksi talous-, sosiaali- ja ympäristötieteiden osalta. 10) https://www.ihatestatistics.com/ (viitattu 28.9.2017)

Käännös: Suomen kirjastoseura

International Federation of Library Associations and Institutions
With thanks to www.FactCheck.org

Kansainvälinen kirjastojen kattojärjestö International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) julkaisi yhteenvedon, joka voi auttaa tunnistamaan
väärennettyjä uutisia3.

*Laatukriteerit ovat: Puolueettomuus ja läpinäkyvyys,
laadun hallinta, tietosuoja, tehokkuus, relevanssi,
tarkkuus ja luotettavuus, ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus,
yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus, saatavuus ja selkeys.
TIETOASIANTUNTIJA 4 / 2017
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Faktantarkastajat uurastavat
valheiden ja epäselvyyksien hetteiköissä

Valokuvien ja videoiden
paikantaminen on yksi
faktantarkistuksen taidoista.

Totta vai puutaheinää? Tätä selvittävät faktantarkastajat.
Toimintamallin heikkous on kuitenkin hitaus – valheet
ovat totuutta paljon nopeampia. Siksi jokaisen kannattaa
harjoitella kriittistä ajattelua ja lähdekritiikkiä.
Teksti: Helena Berg

TOIMITTAJA Johanna Vehkoo on ollut aktiivinen faktantarkistusliikkeessä ja kuuluu alan kansainväliseen
verkostoon IFCN:ään. Hän kertoo, että valeuutissivustot ovat globaali ilmiö. Euroopassa valeuutiset tulevat
pääosin sivustoilta, joilla on poliittiset motiivit,
Yhdysvalloissa sen sijaan on paljon mainosrahaa metsästäviä valeuutistehtailijoita.
Suomalainen faktantarkistuspalelu, Faktabaari, on
toiminut kansainvälisten esikuvien mukaisesti. Kuka

Kolme perustaitoa faktojen tarkistukseen
(Johanna Vehkoo)
1. Lue lähdekriittisellä mielellä.
Jokaiselle faktaväitteelle pitää löytyä lähde. Etene esimerkiksi
näin: Perustuuko tämä johonkin? Kerrotaanko tässä, mihin se
perustuu? Voinko itse päätellä, mihin se perustuu? Onko jossain
muualla kirjoitettu tästä? Onko jossain luotettavassa uutislähteessä kerrottu tästä ja mitä?
2. Opettele käyttämään Googlen kuvahakua.
Se on nopeata ja yksinkertaista. Valokuvat ovat verkossa ehkä
tyypillisintä harhauttavaa aineistoa. Kuvahaku on siis jokaisen
netinkäyttäjän perustaito.
3. Kun törmäät netissä johonkin, mihin haluat vaistomaisesti
uskoa: Epäile sitä.
Kukaan ei ole immuuni vahvistusharhalle: Haluamme uskoa
niihin asioihin, jotka sopivat omaan maailmankuvaamme. Tämän
tiedostaminen on ensimmäinen askel siinä, että voi vastustaa
vahvistusharhaa.

12
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tahansa voi lähettää poliittisesti sitoutumattoman
Faktabaarin tarkistettavaksi väitteen verkossa olevalla
lomakkeella. Tietojen tarkistamisessa Faktabaari on
käyttänyt apunaan asiantuntijoita. Mukana on ollut
noin sadan ihmisen joukko professoreista virkamiehiin. Faktabaari tuli monille tutuksi kevään 2015
eduskuntavaalien alla poliitikkojen puheiden tarkastamisesta – ja töitä riitti tarkastajille! Työstään
Faktabaari sai Suuren journalistipalkinnon vuoden
journalistisesta teosta vuonna 2015.
Johanna Vehkoon tavoitteena on tehdä verkon
faktantarkistuksen työkaluista ja -tavoista uusia kansalaistaitoja. Hänellä on YLEn verkkosivuilla osiossa
Oppiminen (www.yle.fi/oppiminen) Valheenpaljastajaniminen materiaalikokonaisuus. Täällä keskitytään
sosiaalisen median ja verkon sisältöihin. Esimerkiksi
valokuvien ja videoiden paikantaminen on yksi faktantarkistuksen taidoista. Kuvantunnistusvisassa voi
testata omia taitojaan ja oppia uutta.

katteettomasti, se ei erotu tarpeeksi hyvin valeuutistoiminnasta.”
Faktantarkistuksen tarpeellisuudesta käydyssä
keskustelussa Debattibaarin sivuilla tutkija Heikki Kuutti muistutti, että toimituksissa voi syntyä
virheellisiä uutisia vahingossakin: siksi, että toimitus
valitsee lähteensä puutteellisesti, juttuun valitut
tiedot ovat epätarkkoja, riittämättömiä tai asioiden
keskinäiset painotukset ko. asiayhteyksissä luovat
epäselvän tai virheellisen kokonaiskuvan. Toimittajat
voivat myös tulkita väärin sinällään paikkansapitäviä faktoja. Keskusteluun osallistunut lehtori Sampo
Mielityinen penäsi medialta myös napakkuutta, jolla
epämääräisiä ilmaisuja käyttävät poliitikot laitettaisiin tiukoille. Keskuteluissa muistuteltiin myös, että
journalistikoulutuksessa asiaan tulee keskittyä entistä
huolellisemmin.

Ryhtiliikettä myös perinteiseen mediaan

Nopeat valheet ja hidas totuus

Johanna Vehkoon mukaan faktantarkistus nousi
Suomessa ajankohtaiseksi hieman jälkijunassa, sillä
täällä sitä on pidetty itsestäänselvyytenä perinteisessä
mediassa. Faktantarkistuksen esiin nostaminen herättikin ristiriitaisia tunteita.
Perinteinen mediakin tarvitsee ryhti- ja laadunparannusliikkeen, arvioi Vehkoo. ”Tietynlaisella
klikkijournalismilla – joka esimerkiksi antaa otsikossa
katteettomia lupauksia sisällöstä – on aivan sama
taloudellinen motivaatio kuin valeuutisilla. Tavoitteena on saada mahdollisimman paljon jakoja ja klikkauksia ja sitä kautta mainosrahaa. Tämä on vaikea
ongelmavyyhti, koska uutismedian ansaintalogiikka
on kriisissä. Mutta niin kauan kuin media uutisoi

Joulukuussa 2016 Facebook ilmoitti, että se ryhtyy
yhteistyöhön riippumattomien faktantarkistajien
kanssa. Facebookissa surffaavat käyttäjät saattavat
saada valeuutiseen törmätessään ilmoituksen, että
kyseisen linkin sisältö on kiistanalaista.
Facebook on ryhtynyt toimenpiteisiin myös valeprofiilien sulkemiseksi. Ranskassa Facebook sulki
presidentinvaalien alla keväällä 2017 noin 30 000 valeprofiiliksi tunnistamaansa tiliä. Yhtiö katsoi näiden
tilien jakavan spämmiä, disinformaatiota tai muuten
petollista sisältöä. Myös Saksassa Facebook kertoo
poistaneensa palvelustaan jopa kymmeniätuhansia
valeprofiileja, joiden avulla pyrittiin vaikuttamaan
Saksan parlamenttivaaleihin.

Yhteistyöllä
faktan
tarkastajien
kanssa Facebook
koettaa pestä
kasvojaan.

Asia on Facebookille herkkä sen
jälkeen, kun Venäjälle rekisteröityjen Facebook-profiilien kerrottiin ostaneen palveluun tuhansia
poliittisia mainoksia Yhdysvaltain
presidentinvaalikampanjan aikana.
Mainoksissa levitettiin valeuutisia. Presidentinvaalien jälkeen Facebook sai runsaasti kärkevää kritiikkiä
osallisuudestaan valeuutisten kasvualustana. Yhteistyöllä faktantarkastajien kanssa Facebook koettaa
pestä kasvojaan.
Toinen jätti Google on luvannut karsia taloudellisia kannusteita, niin että valeuutissivustoilla ei olisi
pääsyä Googlen mainosverkostoon.
Faktantarkistus on usein hidasta ja vaativaa työtä,
mutta huhut leviävät nopeasti. Ennen kuin kaksi riippumatonta faktantarkistajaa saa tarkistuksensa valmiiksi ja syöttää sen Facebookiin, alkuperäinen huhu
on jo levinnyt niin kauas, ettei totuus saa sitä kiinni.
Faktantarkastajien merkkien vaikutusta on myös
epäilty. Erään yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan
jotkut uskoivat valeuutisiin entistä enemmän, kun
merkinnät kiistanalaisuudesta oli otettu käyttöön. Ja
ettei kuvio olisi liian yksinkertainen, on näyttämölle
ilmaantunut myös valefaktantarkastusta!

LÄHTEITÄ
www.faktabaari.fi
www.debattibaari.fi
Hakkarainen Kaisa: Facebook kertoo poistaneensa Saksan vaalien alla kymmeniätuhansia vale
profiileja – Tavoitteena oli estää valeuutisten syöttämistä äänestäjille, 27.9.2017. Helsingin
Sanomat
Solla Katja: Johanna Vehkoo: En arvannut, kuinka isoksi ilmiöksi valeuutiset paisuvat. www.yle.fi,
20.01. 2017/ Valheenpaljastaja
Vehkoo Johanna: Valheet leviävät faktoja nopeammin – Facebookin faktantarkistus ei toimi. www.
yle.fi, 21.4. 2017/Valheenpaljastaja
TIETOASIANTUNTIJA 4 / 2017
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Faktasta faktaan –
antiikintutkija Laura Nissin puhuu tieteestä selkokielellä
Olet hiljattain väitellyt tohtoriksi. Miten olet välittänyt
tietoa tutkimuksestasi (tai tieteestä yleensä) yleiseen
tietouteen?

– Toistaiseksi olen välittänyt tietoa somekanavilla,
yleisöluennoilla sekä omassa blogissani. Vietin vuoden
Roomassa väitöskirjaa tehden ja tuolloin bloggasin
ahkerasti ja kirjoitin yleistajuisen julkaisun työstäni rahoittajatahon julkaisuun. Suomessa tehdään
ansiokasta unikulttuurien tutkimusta myös Lapin
yliopistossa. Löimme hynttyyt yhteen ja perustimme
tutkijaverkoston nukkumiskulttuuria tutkivien tutkijoiden kesken ja suunnitelmissamme on mm. näyttelyn järjestäminen. Omissa suunnitelmissani on myös
laajemman yleistajuisen julkaisun kirjoittaminen
tutkimusaiheestani, mutta tämä on jäänyt toistaiseksi
muiden kiireiden jalkoihin.
– Muuten vietän aikaani aika lailla sosiaalisen
median skeptikkopiireissä ja jaan yleistä tiedeaiheista
materiaalia. Oman koiraharrastuksen myötä olen
myös päätynyt keskustelemaan vilkkaasti koiratutkimuksen uusista käänteistä ja tällä hetkellä toimitan
myös rotujärjestön jäsenlehteä.
Millaista mediatalojen tiedeuutisointi mielestäsi on
laadultaan? Miten tasoa voisi nostaa?

– Suurien mediatalojen tiedeuutisointi on mielestäni kohtalaisen hyvää, mutta olen huomannut että
etenkin HS.fi on mennyt mukaan klikkikalasteluun.
Yksinkertainen tapa parantaa tasoa olisi muistaa aineja esseekirjoituksen ohje, jonka mukaan otsikon tulee
vastata sisältöä. Sensaatiohakuiset otsikot harmittavat
ja yksittäisiä tutkimuksia raflaavasti uutisoivat jutut
antavat tieteestä helposti vinoutunen kuvan. Ymmärrän, että juttuja tehdään kiireessä, mutta toivoisin silti
parempaa paneutumista aiheeseen. Linkki tai vähintäänkin kunnon lähdeviite alkuperäiseen tutkimukseen pitäisi aina olla mukana ja toimittajan olisi hyvä
perehtyä itse tutkimukseen, ei pelkästään lehdistötie-

14

TIETOASIANTUNTIJA 4 / 2017

dotteeseen tai vielä vähemmän pelkän sekundäärisen
lähteen uutisointiin aiheesta. Yksittäisten tutkimusjulkaisujen sijaan toivoisin pikemminkin uutisointeja
vaikkapa tarkoin laadituista meta-analyyseistä.
Mitkä asiat pitää erityisesti ottaa huomioon, kun
tieteestä kerrotaan maallikoille heitä kiinnostavalla tavalla? Millaista osaamista tieteen popularisointi vaatii?

– Oma tutkimusaiheeni on siitä mukava ja yleisöystävällinen, että yleensä kaikilla on jotain sanottavaa
aiheeseen. Pyrin itse tuomaan esiin tiivistetysti tärkeimmät kohdat ja sisällyttää joka luentoon tai yleistajuiseen kirjoitukseen muutaman humoristisen pätkän
pitääkseni kuulijat / lukijat hereillä. Makuuhuonetutkimuksesta riittääkin helposti myös vitsiä väännettäväksi. Tieteen ei tarvitse olla ryppyotsaista ja vakavaa.
Hyvät kuvat auttavat myös asian esiintuomisessa. En
ole itse erityisen lahjakas valokuvaaja, mutta olen aina
kenttäkausilla Italiassa pyrkinyt ottamaan valokuvia
myös käytettäväksi esitelmiin ja somejulkaisuihin.
Ketkä akateemisen maailman henkilöt osaavat
mielestäsi tuoda tutkimukseen perustuvaa tietoa
yleiseen keskusteluun? Miten he tekevät sen?

– Ihailen tiedeviestijöistä etenkin Tiina Raevaaraa ja
olen jakanut hänen blogijuttujaan ahkerasti. Mielestäni Raevaara onnistuu hyvin kiihkottomasti ja selkeäsanaisesti tuomaan esiin hyvin monipuolisia tiedeaiheita (https://suomenkuvalehti.fi/tarinoitatieteesta/).
Myös terveysbloggari Pauli Ohukainen on erittäin
hyvä kirjoittaja ja hänen blogipostauksiaan jaan
myös usein (http://www.tervettaskeptisyytta.net/).
Mielestäni kaikkien pitäisi lukea etenkin tuon blogin
”Skeptisen mielipiteen muodostaminen” -otsikon alla
kulkevat tekstit! Pidän erittäin paljon myös Yliopistolehdestä, mielestäni yksi maan parhaista lehdistä,
jollei peräti paras.
– Raevaara etenkin on jo varsin tuttu nimi suurelle
yleisölle, muuten uutiskynnyksen ylittävät lähinnä
tieteen vakikommentaattorit Kari Enqvist ja Esko

Valtaoja, jotka kutsutaan paikalle kommentoimaan
asiaa kuin asiaa.
– Omalta alaltani mainitsen dos. Maijastina Kahloksen, joka bloggaa ja kirjoittaa mm. Kanava-lehteen.
Kahlos toi vastikään suomalaisyleisölle tiedoksi kesällä antiikintutkijapiirejä kuohuttaneet somemyrskyt,
jossa alt-rightina tunnettu uusi äärioikeisto masinoi
vihakampanjan kahta antiikintutkijaa kohtaan.
Äärioikeistolla on halu omia antiikin Rooma itselleen,
etenkin sen patriarkaalisessa ja sotaisessa muodossa.
Nykytutkimus on kuitenkin keskittynyt tuomaan
esiin antiikin monimuotoisuutta ja kyseenalaistanut
vanhat, äärioikeiston hellimät käsitykset antiikista. Tämähän on omiaan nostattamaan nettivihaa,
etenkin kun julkisessa keskustelussa on mukana
naispuolisia tutkijoita. Tästä lisää jutussa ”Some
kiehahti ja nettiviha yltyi: Antiikin eriväriset ihmispatsaat
ja tummaihoinen perheenisä olivat liikaa”, joka julkaistiin
myös Suomen Kuvalehdessä.
– Tiedeviestinnässä kiinnostavana ilmiönä pidän
myös etenkin tiedeviestintään keskittyneitä viestintätoimistoja ja -verkostoja, kuten Kaskas Mediaa ja
Allegra Labia.
Mitä Suomessa ja maailmalla pitäisi tehdä, jotta
saataisiin tieteellisesti perusteltua tietoa nykyistä
paremmin liikkeelle ja hyötykäyttöön?

– Erinomainen kysymys, johon tuskin on tyhjentävää
vastausta. Tuntuu oikeastaan siltä, että tällä hetkellä
tiedetään vain mikä ei toimi. Pelkät kylmät faktat eivät
tehoa, etenkin jos halutaan muuttaa käsityksiä, jotka
ovat tiiviisti linkittyneitä ihmisten identiteettiin. Esimerkkejä löytyy niin rokotevastaisuudesta, kreationismista kuin vaikka ruokavalioiden terveysväittämistä.
Myös ylimielisyys tiedeviestinnässä toimii lähinnä
itseään vastaan. Onneksi Suomessa tiedettä edelleen
arvostetaan (Tiedebarometri 2016), vaikka ”totuudenjälkeinen aika” ja ”vaihtoehtofaktat” ovat juurtuneet
myös meikäläiseen keskusteluun, ja näkyvästi jopa
varsin keskeisillä poliittisilla paikoilla.
– Tässä onkin haasteen paikka kaikille tietoasiantuntijoille! Mikä onkaan paras keino saada tutkimustulokset ja tieteellisesti perustellut väitteet takaisin
ansaitsemalleen paikalle? Voisiko kerronnallisuudesta
olla apua, ainakin taistelussa mutu-pohjaisia väitteitä
vastaan, jotka usein vetoavat suureen yleisöön juuri yksittäisten kertomusten kautta. Tämän lähestymistavan
haittapuolena voi mahdollisesti olla se, että näin tiede
muuttuu vain tarinaksi tarinoiden joukkoon. Mahdollisesti toimivampi keino voisi ollakin tieteen metodien
tarkempi avaaminen tiedeviestinnässä ja yleisen lähde-

Laura Nissin on hiljattain tohtoriksi väitellyt latinisti, joka lukee YLEn latinankielisiä
uutisia (Nuntii Latini) ja opettaa latinaa kouluissa ja yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Hän työskentelee myös Villa Lantessa toimivan Suomen Rooman-instituutin
apulaisasiamiehenä.
Väitös käsittelee antiikin roomalaisten nukkumisjärjestelyjä. Tutkimukseensa hän etsi kirjallisuudesta tietoa kulttuurisista ja historiallisista syistä, jotka ohjasivat roomalaisia nukkumistapoja. Nukkuminenhan ei ole pelkkää biologiaa, vaan sitä ohjaavat monet
kulttuuriset käsitykset. Roomalaisessa yhteiskunnassa oli myös tarve kontrolloida yöllistä tilaa, niin kodeissa kuin kaduillakin. Niin pimeyteen kuin nukkumiseenkin suhtauduttiin
hyvin negatiivisesti: lyhyillä yöunilla pärjäämistä arvostettiin jo muinaisessa Roomassa.

kritiikin opettaminen, eli popularisoidaan tutkimustulosten lisäksi sitä miten tulokseen on päädytty. Jos
uutisointiin ujuttaisi mukaan keskeiset seikat metodista ja lähteistä? Tai mitä ovat ajatusvinoumat ja kuinka
niiltä voi välttyä? Entä mitä tarkoitetaan vertaisarvioinnilla saati meta-analyysillä? Mitä eroa on tuotekehittelyllä ja tieteellisellä tutkimuksella? jne.
– Myös korkeatasoisesta koulutuksesta tulee pitää
huolta ja kouluissa opettaa lähdekritiikkiä ja kriittistä
ajattelua!
Kysymykset: Linda Tuominen, Tietoasiantuntija-lehden toimituskunnan jäsen.
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Tiedon suhteellisuus
ja totuuden jälkeinen aika
Totuuden jälkeisessä ajassa tarvitaan
kriittistä relativismia, joka punnitsee ja
vertaa kriittisesti erilaisia näkökulmia.
Tämä koskee myös erilaisia tieteen
nimissä esitettyjä näkökulmia.
Teksti: Antti Hautamäki

Miksi tieto on suhteellista?
Tietorelativismin mukaan tieto ja totuus ovat suhteelli
sia. Jokin on tietoa tai totta suhteessa käytettyihin
viitekehyksiin tai tietoyhteisöön. Tämän mukaisesti
voisimme ajatella, että antiikin viitekehyksessä aurinko
kiersi maata, mutta nykytieteen viitekehyksessä maa
kiertää aurinkoa. Absoluuttisen totuuskäsitteen puolus
taja ei mitenkään halua hyväksyä ajatusta, että väite ”au
rinko kiertää maata” olisi totta antiikin viitekehyksessä.
Hänen mukaansa väite on yksinkertaisesti epätosi.
Absolutisti tekee tässä kuitenkin virhepäätelmän.
Hän katsoo, että se mitä me pidämme totena, on
ehdottomasti totta mutta kaikki aikaisemmat tai
erilaiset uskomukset ovat epätotta, jos ne ovat ristiriidassa nykyisten uskomustemme kanssa. Relativisti
puolestaan ajattelee, että jokainen uskomusjärjestelmä
perustuu joihinkin oletuksiin, jotka eivät ole ehdottomia. Nykytieteenkin uskomusjärjestelmä on historiallinen muodostelma ja se tulee muuttumaan vielä
moneen kertaan, kuten tieteen historiasta voimme
päätellä (vrt. Newtonin fysiikka tai flogiston teoria).
Tieto riippuu käytetyistä näkökulmista
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KESKUSTELU totuuden jälkeisestä ajasta on saanut
monet puolustamaan absoluuttista totuuskäsitettä.
Sen mukaan meillä olisi ehdottomia ja kiistattomia
totuuksia, joihin voidaan suoraviivaisesti vedota, kun
meillä on erilaisia käsityksiä samoista asioita. Usein
tässä yhteydessä viitataan tieteellisiin faktoihin.
Absoluuttisten totuuksien kiistämiselle on kuitenkin
hyviä perusteita, kuten relativismia puolustavat filo
sofit ovat osoittaneet.

Itse olen kehittänyt näkökulmarelativismia, jonka ideana on tiedon riippuvuus käytetyistä näkökulmista tai
perspektiiveistä. Näkökulma antaa aina rajoittuneen
ja osittaisen kuvan asioista. Mikään näkökulma ei
tavoita kaikkia asioiden puolia. On kiinnostavaa, että
tieteestä annetaan usein sellainen kuva, että se olisi
näkökulmavapaata (”a view from nowhere”). Näkökulmat tulevat hyvin selvästi esiin humanistisissa ja
yhteiskuntatieteissä. Mutta jos tieteellisen tutkimuksen perusteita tarkastellaan huolella, niin huomataan,
että kaikessa tieteellisessä tutkimuksessa tehdään
valintoja, jotka liittyvät esimerkiksi havaintoihin,
mittauksiin ja niiden tulkintaan.
Jos hyväksymme tiedon suhteellisuuden, niin kaivammeko pohjaa tieteeltä ja avaammeko ovet kaikille
mielipiteille jolloin ”anything goes”. Tämä johtopäätös
unohtaa sen, että uskomukset ovat enemmän tai
vähemmän perusteltuja. Jotkut uskomukset ovat
hyödyllisempiä kuin toiset joidenkin meille tärkeiden
kriteerien suhteen. Jos esimerkiksi haluamme hoitaa
verenpainetta, luotamme lääkäreihin enemmän kuin
kokemusasiantuntijoihin, koska lääketiede on testannut lääkkeiden ja hoitojen vaikutuksia.

Tässä ei tarvitse vedota siihen, että lääketiede
olisi absoluuttisesti totta. Sen sijaan lääketiedettä voi
pitää objektiivisena tietona siinä mielessä, että sen
menetelmät ja tulokset on hyväksytty tiedeyhteisössä.
Subjektiiviset käsitykset ovat henkilön omia ja alttiita
muiden taholta tulevalle kritiikille. Totuuden jälkeisen ajan ongelma on siinä, että niin moni pitää subjektiivisia käsityksiään (”musta tuntuu”) yhtä varmoina
tai hyödyllisinä kuin niitä käsityksiä, jotka ovat hyvin
perusteltuja ja asiantuntijoiden yhteisön hyväksymiä.
Määrittelenkin objektiivisen tiedon tietyn yhteisön
hyväksymäksi ja perustelemaksi tiedoksi. Tieto on siis
yhteisöllinen käsite.

TE E MA

Objektiivinen tieto muuttuu
En ole vielä puhunut mitään todellisuudesta. Tietorealismi on oppi siitä, että todellisuus on tietomme kohde
ja ratkaisee sen mikä on totta. Realismi pitää todellisuutta ihmisistä rippumattomana maailmana, joka on
tietyn lainen. Realistin mukaan hevoset ja puut ovat
sellaisenaan olemassa ja kielessä me vain nimeämme
ne. Relativistien mukaan emme voi tietää minkälainen maailma on itsessään riippumatta käyttämistämme käsitteistä. Vaikka emme luokaan maailmaa käsitteellisellä viitekehyksellämme, viitekehys kuitenkin
jäsentää maailman tietynlaiseksi. Käsitteillä kuten
”hevonen” tai ”puu” määrittelemme ja ryhmittelemme
asioita. Ilmiöiden samanlaisuus ja erilaisuus evät ole
absoluuttia piirteitä, vaan ne riippuvat tarkastelunäkökulmasta.
Totuuden määrittely väitteiden ja
maailman yhtäpitävyydeksi vaatii
siis tarkentamista. Totuus on
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Asiaa yksinkertaistaen, totta on
se, mikä on yhtäpitävää objektiivisen tiedon kanssa, ja epätotta on se,
mikä on ristiriidassa objektiivisen tiedon
kanssa. Tästä seuraa se, että totuus ei ole absoluuttista, koska objektiivinen tieto muuttuu.
Relativismi ei tarkoita, että kaikki mielipiteet
olisivat yhtä hyviä. Ne ovat hyvin eriarvoisia perustelujensa ja vaikutustensa suhteen. Totuuden jälkeisessä ajassa tarvitsemme kriittistä relativismia, joka
punnitsee ja vertaa kriittisesti erilaisia näkökulmia.
Tämä koskee myös erilaisia tieteen nimissä esitettyjä
näkökulmia. Tiedettä ei voi tarjota absoluuttisena totuutena, johon vetoamalla ”totuudet” ja ”epätotuudet”
voidaan yksinkertaisesti erotella.
Kirjoittaja on dosentti ja professori (emeritus).
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HARHAISTA
KUPLAELÄMÄÄ
INTERNET. Sen piti aikojen alussa
olla sähköinen valtatie, joka tuo
maailmassa olevan tiedon kaikkien
saataville. Mitä tahansa haluaisimme
selvittää, se löytyisi muutamalla
klikkauksella. Tämä mahdollisuus
oli kuitenkin rajallisen kapasiteetin
omaavalle homo sapiensille liikaa.
Sen sijaan, että olisimme pystyneet
nauttimaan rajat ylittävästä informaatiosta, ryhdyimme suodattamaan tietoa. Tuloksena seuraan nyt
ainoastaan minun rajallisen piirini
asioita. Ei mitään mielenkiintoista,
opettavaa, kasvattavaa saati avartavaa tietoa oman hiekkalaatikkoni
ulkopuolelta.
Nyt ainoastaan valitsemani uutiskanavat ja vielä niiltäkin suodatetut
osa-alueet tavoittavat minut. Facebook, Twitter ja LinkedIn esittelevät minulle juuri omaa yhteisöäni
kiinnostavaa sisältöä. Myös Netflix
helpottaa elämääni ja ehdottaa
seuraavaan katseluun tismalleen jo
katsotun kaltaisia elokuvia ja sarjoja.
Matkailukin on helpompaa, kun
Booking.com toivottaa minut tervetulleeksi prikulleen siihen samaan
Nizzan hotelliin, jossa olin viimeksi.
Ah, miten elämä onkaan ihanaa,
helppoa, käsiteltävää ja suloisen
pientä. Eikös? Vai onnistuinko rakentamaan itselleni harhaisen kuplan?
Kuplan, josta pikkuhiljaa muodostuu
oma totuuteni nykyhetken maailmanmenosta.
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Ratkaisuksi ei kelpaa se, että palaamme internetin alkuaikoihin ja
hallitsemattomaan tietomassaan.
Ratkaisun avaimet ovat meidän
jokaisen ulottuvilla ja täysin omissa
käsissä. Omatekemät rajat pystyy
myös itse ylittämään. Liikkeelle
pääsee jo sillä, että kerran päivässä
lukee, tai ainakin vilkaisee, mediaa,
joka ei ole päivittäisessä omassa
uutisvirrassa. Hallaa tuskin syntyy,
vaikka umpikaupunkilainen lukisi silloin tällöin Maaseudun Tulevaisuutta.
Tai kokoomuslainen Demokraattilehteä. Fyysistä pahoinvointia ei
todennäköisesti ole odotettavissa
siinäkään tilanteessa, kun vannoutunut elokuvafriikki poikkeaa välillä
teatteriin. Ja voihan sitä ruokaostoksillakin käydä vähän ventovieraammassa paikassa. Mistä sitä tietää
vaikka uudesta kaupasta löytyisi
kokeiltavaksi vähän eri ketsuppia.
Innovaatiot ja muutos tarvitsevat
kitkaa. Kitkaa syntyy ainoastaan,
jos kohtaamme uusia, vieraita, erilaisia ja osin jopa pelottavia asioita.
Vaikka tuntematon aiheuttaa kipua,
se on eteenpäin vievä voima. Ilman
kokeilua ei voi tietää mitä merkillistä
ja mielenkiintoista nurkan takana
saattaa piileskellä. Rohkean piipahduksen jälkeen saattaa se oma kupla
hieman muuttaa muotoaan, tai jopa
laajentua.
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TEKSTI: PIA ADIBE

Moniulotteinen informaatio
avartaa tietoperustaa
FT Martin Stenberg on tietojohtamisen väitöksessään syventänyt aineettoman pääoman
käsitettä erityisesti sosiaalisen ulottuvuuden osalta. Moniulotteinen ja täsmennetty
informaatio on hänen mukaansa kaiken olevaisen tietoperusta. Kuinka kaikki on saanut
alkunsa? Mitä ylipäätään voidaan tietää: uskonko tietäväni vai tiedänkö uskovani?

TIEDE on edennyt harppauksin viime vuosisatoina ja kiivaan teknologisen kehityksen myötä olemme
uuden aikakauden kynnyksellä.
Moni on pysähtynyt pohtimaan,
mikä määrittelee tulevaisuutemme
suunnan ja voimmeko luottaa saatuun tietoon. Organisaatioiden johtamisessa tulee katsoa nykytilanteen ja tulevaisuuden lisäksi myös
menneeseen. Martin Stenberg on
tutkinut laaja-alaisesti tietoperusteita ja informaation syntyä.
Evoluutio vai
älykäs suunnittelu?
– Kaiken tulkinnan ja päättelyn
takana on erilaiset maailmankatsomukset ja lopulta usko johonkin
– uskonnottomaksi julistautuminen on vain retoriikkaa, sanoo
Martin Stenberg.
– Nykyisin johtava tieteenfilosofia, naturalismi,
tukeutuu materialismiin ja evoluutioon, joka on jo
antiikin aikana syntynyt myytti. Sen perustana on
tyhjästä (’kvanttityhjyydestä’) syntyneet materia,
energia ja luonnonlait, hän jatkaa.
– Se, että naturalismissa ei huomioida todellisuuden perimmäistä järjellisyyttä, vie perustan tieteeltä
ja johtaa uskon varaisiin todistamattomiin oletuksiin.
Elämälle hienosäädetty universumi ja luonnonlait,
elottomasta syntynyt elämä ja kaikkialla havaittava
moniulotteinen informaatio sekä tietoisuus ja älykkyys, puhumattakaan arvoista ja eettis-moraalisesta
tiedosta, eivät Stenbergin mukaan selity naturalismilla, sillä niiden synty edellyttää älykkyyttä.

FT Martin Stenberg on toiminut koulutus-, kehittämis- ja tutkimustehtävissä
ammatillisissa ja ammattikorkeakouluissa sekä yliopistoissa. Hän on toiminut
myös tietojohtajana useissa yrityksissä. Nykyisin hän toimii johtamisen yli
opettajana Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa. Hän on myös Tietojohtaminen
ry:n hallituksen jäsen.

Informaatiota on kaikkialla luomakunnassa
Stenberg on koordinoinut tieteenfilosofista tutkijafoorumia, joka on pohtinut naturalistisen tieteen kehitystä ja ongelmia erityisesti moniulotteisen informaation
näkökulmasta. Hänen mukaansa moniulotteinen
informaatio ja älykäs suunnittelu (Intelligent Design,
ID) antavat universumin synnylle ja systeemiselle
järjestykselle selityksen. Systemaattisen alkulaajenemisen (Big Bang) mukaan mikään aineellinen ei ole
ikuista. Kaikella on alku, hän toteaa.

JATKUU >>
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– Koska on olemassa universaali rakenne ja järjestys sekä systemaattinen elämän kannalta merkityksellinen hienosäätö, myös tiede on mahdollista.
Maailmankaikkeus on luonnonlakeineen täynnä
informaatiota ja järjestystä jättimäisistä galaksiryhmistä aina monimutkaisiin pieneliöihin. Informaatio,
aistihavainnot ja älykkyys sekä niiden luotettavuus
eivät ole perusteltavissa naturalismista, Stenberg
selittää. Naturalismi onkin ajautunut fundamentalistiseen taikauskoon selittäessään universumin, aineen,
energian ja luonnonlakien ilmaantuneen tyhjästä – ei
mistään, ilman toimijaa ja syytä – tai tukeutuessaan
niiden ikuiseen olemassaoloon, sanoo Stenberg.
Vakavana tieteellisenä haasteena Stenberg pitääkin sitä, miten spontaani ymmärrystä vailla oleva
satunnaisten voimien kohteena oleva aines pystyisi
seuraavaan: ohjaamattomasti luomaan moniulotteista
täsmennettyä informaatiota, käsittelemään merkityksellisiä symboleja, luomaan tietoista älykkyyttä ja
ylläpitämään äärimmäisen holistisia elämälle hienosäädettyjä systeemejä, jotka kaikkiaan ovat vastoin
epäjärjestystä.
Kehitymmekö ihmiskuntana?
Kirjassaan hän antaa lukuisia esimerkkejä siitä,
kuinka nykyinen evolutionismin perusteeton valta-

asema on vastoin tieteen kriittistä, avointa ja itseään
korjaavaa periaatetta.
– Lisäksi psykologiassa enenevästi ilmenevät harhaiset oletukset ihmisestä sosiaalisena eläimenä johtavat kestämättömiin käyttäytymisteemoihin ’uhkatutkan’ käytöstä: ’pakene tai taistele’, hän puuskahtaa.
– Tällaiset käsitykset ovat jopa organisaatio- ja
kasvatustieteiden sekä tietojohtamisen periaatteiden
vastaisia. Juuri älykäs ja vapaan tahdon omaava sekä
motivoitunut ja sitoutunut ihminen on kehittämisen
’primus motor’, jonka kehittämistyötä hyödyntäen
voidaan tuottaa uutta informaatiota, tuotteita ja
palveluja sekä toiminta- ja laatujärjestelmiä Stenberg
kiteyttää.
Stenberg harmittelee, että jo peruskoulujen opintosuunnitelmassa eriytetään usko ja tiede.
– Äärimmillään ne kuvataan vastakkaisina käsityksinä kaiken synnystä ja kehityksestä, vaikka molemmat ovat välttämättömiä niin tutkimuksessa kuin
elämässäkin, hän sanoo ja toteaa, että koulutukseen
integroitu yksipuolinen naturalistinen maailmankatsomus estää kriittistä ja luovaa ajattelua sekä johtaa
kritiikittömyyteen ja auktoriteettien valtaan.
– Tästä ikävänä ääriesimerkkinä oli mm. Pirkkalan
koulukokeilu 1973–1975, jossa yritettiin vaivihkaa
tuoda opetukseen täysin perusteettomasti marxilaista
ideologiaa. Lukuisine kehäpäätelmineen naturalismi

Terminologiaa  
Fysiikassa ja kemiassa on tiedetty jo
pitkään, että aine koostuu molekyyleistä, jotka muodostuvat kemiallisesti toisiinsa liittyneistä atomeista.
Atomien rakenne, hiukkasten massat,
sähkövaraukset ja niihin kohdistuvat
luonnonlakien voimat ovat äärimmäisen hienosäädetyt sisältäen valtavasti energiaa. Informaatio ei edellytä ainetta, mutta aineen, energian
ja luonnonlakien sisältö sekä toiminta perustuvat täysin informaatioon.
Sivistyksemme perustana pidetyn
alkuaineiden jaksollinen järjestystaulukkokin määrittyy alkuaineiden informaatiosisällön avulla. Täten informaation synty on naturalistisen tieteen
ulottumattomissa, ja sen alkuperä
on tieteen suurimpia haasteita, kuten
nobelisti Manfred Eigen on todennut.

TEKSTI: MARTIN STENBERG
Täsmennetty moniulotteinen informaatio tarkoittaa usealle tasolle ”levittäytyvää” tietoa. Esimerkiksi tämä
lukemasi sivu ja siinä oleva muste
ei määrää sivun sisältöä. Näkemäsi
teksti noudattaa sääntöjä, joilla mustehiukkasista muodostetaan suomalaiset aakkoset (koodatut symbolit).
Tämän ”päälle” tekstissä on sisäänrakennettuna suomen kielioppi (syntaksi) ja seuraavalla tasolla tekstin
merkitys (semantiikka). Vasta tämän

tason yläpuolella tulee vastaan informaation toteuttamistapa (pragmatiikka) – sivun informaation voi tallettaa mm. paperille, sähköttää morsen
aakkosin, siirtää elektroniselle muistitikulle tai koodata DNA:ssa esiintyvällä geneettisellä koodilla6. Kaikkien
näiden tasojen yläpuolella oleva ylin
taso informaatiossa on tarkoitus (apobetiikka). Sitä ei synny ilman älykkyyttä ja esimerkissämme sen on luonut
artikkelin kirjoittaja.

LÄHTEET:
Gitt, W. (2007) In the Beginning Was Information, Master Books. ISBN 978-0-89051-461-0.
Leisola, M. (2013) Evoluutiouskon ihmemaassa, Datakirjat Oy. ISBN 978-952-68258-2-3. 8.
Puolimatka, T (2007) Usko, tiede ja evoluutio. Kustannus Oy Uusi Tie, Ryttylä, 2008.
ISBN 978-951-619-498-4.
Sanford, J.C. (2015) , Eliömaailma rappeutuu. Geneettinen entropia ja perimän salaisuus.
ISBN 978-952-68258-1-6.
Statham, D. Hätkähdyttävä DNA-kieli, Luominen 16:34-37.
(http://luominen.fi/hatkahdyttavan-nerokas-dna-kieli).

ei tavoita kehittämisen edellyttämää uutta innovatiivisuutta sulkiessaan pois selitysvaihtoehtoja,
jotka saattaisivat tuoda uutta suuntaa ihmisyyden
ja moniulotteisen informaation tutkimukseen,
Stenberg huokaa.
Hukkaamme tietoa ja osaamista
Haaga-Heliassa yliopettajana toimiva Martin Stenberg on huolissaan siitä, että hukkaamme tietoa ja
osaamista pitkin työuraa, koska emme tunne moniulotteisen informaation syntyä ja roolia. Organisaatiossa olisi arvostettava itsessään korvaamatonta
ihmistä, sillä kaikilla on jotakin annettavaa.
– Osaamisen pitkäaikainen kehittäminen
organisaatiossa edellyttää tieto- ja ihmiskäsitysten
uudelleenarviointia, sillä toiminnan kehittäminen
edellyttää inhimillisen älykkyyden syvällisempää
huomioimista. Tällöin saataisiin uusia selitysmalleja ja vaihtoehtoja nykyisiin reduktionistisiin,
pelkistäviin malleihin, hän vakuuttaa.
Myös musiikki ja taide avaavat mielenkiintoisia
näköaloja ihmisyyteen ja älykkyyteen, Stenberg
toteaa ja jatkaa, että musiikki saa aikaan moninaisia tunteita ja vaatii suurta tallennus- ja prosessointikykyä aivoiltamme.
– Taiteen tekeminen puolestaan osoittaa,
kuinka teokseen käytetty materia ei itsessään
tuota kuulijassaan tai katsojassaan elämyksiä tai
kokemuksia. Musiikin ja taiteen vaikutukset ja
informaatiosisältö herättävät kokijan mielessä syntyviä näkemyksiä, joita ei vielä tieteellisesti osata
laajamittaisesti selittää, hän muistuttaa.
Stenbergin mukaan informaation alku ja syy
viittaa älykkääseen Suunnittelijaan. Elämä on lahja.
Kirjoittaja on Tietoasiantuntija-lehden toimituskunnan
jäsen. Twitter: @piadibe

LÄHTEET:
Stenberg, M (2012) Tiedon ja osaamisen jakaminen organisaatiossa
– kuinka Aineetonta Pääomaa kasvatetaan. Acta Universitas
Tamperensis 1740. ISBN 978-951-44-8830-6.
Stenberg, M (2015) Moniulotteinen Informaatio teoksessa ’Usko ja
tiede’. ISBN 978-952-93-4913-5.

Kunniamerkki
Pirjo Kainulle
PIRJO KAINULLE luovutettiin Suomen Valkoisen Ruusun ansioristiin
kuuluva kunniakirja Tietojohtaminen ry:n jäsenkokouksessa 30.5.2017.
Varsinaisen 6.12.2016 myönnetyn kunniamerkin oli yhdistyksen hallitus
luovuttanut aikaisemmin.
Pirjo Kainu on toiminut Tietojohtaminen ry:ssä ja sitä edeltävissä Tietoasiantuntijat ry:ssä sekä Tietopalveluseura ry:ssä monissa eri tehtävissä,
joista toiminnanjohtajana vuodesta 2005 lähtien. Pirjo on luonut perustan
yhdistyksen ensimmäisenä toiminnanjohtajana tänä vuonna 70 vuotta
täyttäneen yhdistyksen toimintaan.
Pirjo Kainu pyrki kaudellaan, että tietojohtamisen alan yleinen vaikuttavuus, tiedon hallinta ja käytännön hyödyt alan ammattilaisten keskuudessa sekä yrityksissä, julkisessa hallinnossa ja yhteisöissä otettaisiin
entistä tehokkaammin huomioon. Pirjo Kainun työ näkyy myös sillanrakentajana tietoteknologian ja tietosisällön välillä. Hän on terävöittänyt
Tietojohtaminen ry:n toimintaa keskittymällä tarjoamaan koulutusta ja
käytännön työkaluja ja menetelmiä tietojohtamisen kokonaisuudessa niin
henkilö- kuin yhteisöjäsenillekin. Edelleen hän on laajentanut yhdistyksen
toimintaa yritysten ja yhteisöjen asiantuntijakonsultointiin.
Ennen toiminnanjohtajakauttaan Pirjo Kainu on toiminut Tietopalveluseura ry:n hallituksen jäsenenä vuosina 1990–1993, varapuheenjohtajana
1994–1996 ja puheenjohtajana 1997–2000. Lisäksi hän on toiminut
lukuisissa kansainvälisissä ja pohjoismaisissa tehtävissä yhdistyksen
edustajana, joista mainittakoon mm. Member of FID (The International
Federation for Information and Dokumentation) Working Group focusing
on Quality Issues of Information Services jäsenenä vuosina 1996–1998.
Lisäksi Pirjo Kainu toimi European Council of Information Accociations
ECIA:n puheenjohtajana vuosina 2001–2002.
Pirjo Kainu on edelleen tiiviisti mukana Tietojohtaminen ry:n toiminnassa. Toiminnanjohtajan tehtävät hän jätti joulukuussa 2016.
Tietojohtaminen ry:n 70-vuotinen toiminta kiinnittyy vankasti itsenäisen Suomen historiaan. Yhdistyksen perustaminen ajoittuu sotavuosien
jälkeiseen aikaan, jolloin teollisuus tarvitsi kipeästi tietoa sotakorvausteollisuuden tuotekehittelyyn
ja tutkimukseen. Näin
alkoi tie tietopalveluista kokonaisvaltaiseen
tiedonhallintaan.
Kunniamerkki on merkittävä huomionosoitus
paitsi kunniamerkin
saajalle myös Tietojohtaminen ry:lle
vuosikymmeniä tehdystä työstä tieto
toimialalla.
Onnea Pirjolle!

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

Digijohtaja yhteiskuntatieteilijän
karkkikaupassa
OLEN LUULTAVASTI syntynyt yhteiskuntatieteilijäksi.
Kun luokkatoverini noin kymmenen vanhoina leikkivät
nukeilla, minä pidin kotona vaalitoimistoa. Minua kiinnosti
nimenomaan se, miten Oy Suomi Ab toimii. Tällä taustalla
ei voinut lukion jälkeen muuta kuin ajautua opiskelemaan
yhteiskuntatieteitä Tampereen yliopistoon. Opiskelin
kansainvälistä politiikkaa sekä rauhan ja konfliktin tutkimusta. Jotta en vaikuttaisi täysin epänormaalilta, toki
minullakin oli se vaihe ennen vaalitoimistoleikkejä, kun
halusin lentoemännäksi. Se oli hienoin ammatti, jonka
ikäiseni tytöt 70-luvulla tiesivät.
Opintojen kuluessa ja välittömästi niiden jälkeen
minulle ei ollut itsestään selvää, millä alalla tarkalleen
ottaen tulisin työskentelemään. Itsestään selvää oli
kuitenkin, että työn tulisi olla merkityksellistä ja mieluiten
yhteiskunnallisesti merkityksellisellä alalla.
Olen käytännössä lähes koko työurani, kesätyöt mukaan lukien, ollut aina aika lähellä rahaa. Yksi kesätyöpaikoistani oli Suomen Pankissa, rahan käsittelytehtävissä.
Voin rehellisesti sanoa, että en enää koskaan urallani tule
näkemään yhtä paljon rahaa kuin silloin. 90-luvun alkuun
verrattuna raha on nykyään paljon enemmän digitaalisessa muodossa. Useimpien lompakoissa on enemmän
kauppakuitteja ja kanta-asiakaskortteja kuin käteistä.

Uranuurtajana digitaalisia
palveluja kehittämässä

Paljon positiivista
pöhinää ja hienoja
asioita on käynnissä.

Aloitin varsinaisen työurani Kopiostossa, joka on tekijänoikeusjärjestö.
Kahden ja puolen vuoden jälkeen
siirryin sieltä Ilmariseen ja eläkevakuuttamisen pariin. Kopiostossa vastuullani oli muun muassa tekijänoikeuskorvausten
jakoon liittyvät tehtävät. Ilmarisessa minulla oli useita
eri tehtäviä eläkkeiden maksamisen kehittämisestä henkilöasiakkaiden palvelujen kehittämiseen. Siellä ollessani
altistuin myös työhyvinvointiasioille ja se onkin kulkenut
kiinnostuksen kohteena mukanani aina näihin päiviin
asti. Ilmarisessa ollessani digitalisoin myös ensimmäisen
kerran. Tosin kyseistä termiä ei silloin vielä tunnettu.
Ensimmäisenä työeläkeyhtiönä Ilmarinen tarjosi tunnistamista vaativia verkkopalveluja myös eläkkeensaajille.
Ikäihmiset teknologian parissa tuli tutuksi.
Ottaen nykyiset tehtäväni huomioon, voisi melkein sanoa, että minkä olen taakseni jättänyt, olen jälleen edestäni löytänyt. Asiakaskokemus-käsitettä ei myöskään
viljelty yhtä laajasti kuin tänä päivänä, mutta käytettävyys oli jo silloinkin tärkeää. Asiointipalvelut kokemusten
tuottajana tuntui kaiken kaikkiaan aika vieraalta ajatukselta. Elettiin siis 2000-luvun alkuvuosia. Ei siitä ole kuin
hieman reilut 10 vuotta, mutta maailma on muuttunut
aivan valtavasti tänä aikana. Nykyään on jo melkein
normaalia puhua viranomaisasioinnin tuottamasta kokemuksesta ja asioinnin aiheuttamasta wau-elämyksestä.
Toki kaikissa tapauksissa emme vielä onnistu asiakkaitamme positiivisesti yllättämään palveluillamme, mutta
suunta on oikea ja yritys on kova.

Pääsin toteuttamaan kutsumustani
KUKA?
Nina Nissilä
Digijohtaja, D9-digitiimi Valtiokonttorissa.
Perheeseen kuuluvat mies ja kaksi aikuista lasta.
Harrastukset: veneily ja veneen kunnostus,
matkustelu ja kulttuuri eri muodoissaan.
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Ilmarisen jälkeen työskentelin ensin viisi ja puoli vuotta
CGIllä ja sen jälkeen hieman vajaat kolme vuotta Tiedolla, finanssialueella kummassakin yhtiössä. Kiinnostukseni
kohteina kummassakin työpaikassa ovat olleet ennen
kaikkea ihmisten ja IT:n yhteensovittaminen, innovaatiot,
asiakaskokemus ja muutosten johtaminen. Asiointitarpeet ovat muuttuneet, odotukset teknologialle ja sen
suomille mahdollisuuksille ovat muuttuneet. Se näkyi
myös arjessani, joskus aika raskainakin työtehtävinä, toisinaan taas mahdollisuutena päästä innovoimaan uusia
hienoja palveluja yhdessä asiakkaiden kanssa.
Joulukuun alussa 2016 aloitin nykyisissä tehtävissäni
Valtiokonttorin D9-digitiimin vetäjänä ja digijohtajana.

Nyt pääsen toteuttamaan yhteiskunnallista kutsumustani oikein
kunnolla. Voisi melkein sanoa, että
olen päässyt yhteiskuntatieteilijän
karkkikauppaan. Hyllymetreittäin
kiehtovia hankkeita, uudistuksia,
disruptioita ja sadoittain ja tuhansittain
innostuneita ja sitoutuneita virkamiehiä,
joiden näkemyksellisyys ja ammattitaito vetävät nöyräksi. Yllyttävät yrittämään parastani, jotta olisin
tässä mahtavassa joukossa arvoinen.

Digiloikka hyvässä vauhdissa
Minulta on usein kysytty, että mikä on yllättänyt eniten.
Jos jotain on tullut yllätyksenä, niin se, miten paljon on
jo tehty asiakaskokemuksen kehittämiseksi ja palvelujen
digitalisoimiseksi. 70 prosenttia veroilmoituksista ei enää
vaadi kansalaisilta lainkaan toimenpiteitä, sähköinen rajavalvonta nopeuttaa jonottamista lentokentällä, poliisin
passihakemuspalvelu, autonomisen autoilun hankkeet ja
paikkatietopalveluiden laserskannerit tai vaikkapa maahanmuuttoprosessin digitalisointi ja Senaatin monitoimitilahankkeet vain muutamia mainitakseni. Kaikki edellä
mainituista ovat omilla toimialoillaan globaalistikin
tarkasteltuna edelläkävijöiden joukossa. Vaikka digiloikasta puhutaan nyt paljon ja loikattavaa on vielä jäljellä,
on vauhdinotto aloitettu jo kauan sitten.
Tiimimme tarjoaa digitalisaation tuen palveluja koko
valtionhallinnolle. Tarkastelemme toimintaprosesseja
asiakkaiden maailmasta ja elämäntapahtumista käsin.
Autamme ja neuvomme apua tarvitsevia valtionhallinnon
toimijoita asiakaskokemuksen kehittämisessä ja kenties
joskus jopa aivan uudenlaisten palvelujen luomisessakin. Tontti on iso ja työsarkaa on edelleen riittämiin.
Työkaluna meillä on muun muassa palvelumuotoilu. Se
tarkoittaa asiakkaiden ohjattua osallistamista palvelujen
kehittämiseen jo silloin, kun vasta identifioimme kehittämiskohdetta. Varhaisella asiakkaiden osallistamisella
varmistetaan parhaiten valtion palveluiden mahdollisimman hyvä vastaavuus asiakkaidemme tarpeisiin.
Jos joskus elämässään on ajatellut olevansa valtiolla töissä, nyt on kyllä kaikkien aikojen paras aika juuri
siihen. Niin paljon positiivista pöhinää ja hienoja asioita
on käynnissä. Tiimimme taival on vasta alussa, mutta
odotan innolla yhdessä tekemistä. Mahtavaa päästä
tekemään satavuotiasta digitaalista Suomea!
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Tulevaisuutta ei kannata pelätä vaan
strategisen ennakoinnin avulla etsiä
hyötyjä ja uusia mahdollisuuksia.
Teksti: Jari Karjalainen

Professori John E.Casti puhumassa Futures of Complex World -konferenssissa
kesäkuussa 2017.

TURUN YLIOPISTON tulevaisuuden tutkimuskeskus
ja Kansallinen ennakointiverkosto järjestivät kansainvälisen Futures of a Complex World -konferenssin.
Samalla juhlittiin tulevaisuuden tutkimuskeskuksen
25-vuotista taivalta.
Konferenssin pääteemana oli kompleksisuus. Sekä
tulevaisuudentutkija, professori Markku Wilenius
että yhdysvaltalainen John E.Casti korostivat, että
kyky hallita monimutkaistuvaa maailmaa määrittää tulevaisuuttamme. Kompleksisuus näkyy sekä
maailmanlaajuisella että paikallisella tasolla. Kaupunkirakenteet tai vaikkapa EU vaikuttavat muuttuvan
yhä monimutkaisempaan suuntaan. Wilenuksen
mukaan jopa 80 % organisaatioiden toiminnasta ei tue
enää niiden perustehtävää. Keskeisenä kysymyksenä
konferenssissa olikin miten systemaattisten tulevaisuudentutkimuksen teorian ja menetelmien avulla
voidaan hallita tätä kompleksisuutta. Kompleksisessa
toimintaympäristössä päättäjillä on taipumus korostaa lyhyen tähtäimen ratkaisuja pidemmän tähtäimen
tavoitteiden kustannuksella.
Seminaarin yhden pääpuhujan John E. Castin
pääviesteinä oli, että kehitys nähdään usein lineaarisena ja trendien jatkuvuuteen luotetaan liiaksi.
Kollektiiviset uskomukset tulevaisuudesta ovat usein
liian hallitsevia. Tässä yhteydessä mieleen tulee ekonomistien viljelemä markkinoiden ”sentimentti”, joka
tuntuu ohjaavan hyvin usein myös päätöksentekoa.
Pitkällä aikavälillä kaikki trendit päättyvät - olennainen kysymys on milloin.
Industry 4.0 – teollisuus siirtyy digiaikaan
Ajankohtainen teema konferenssissa oli myös Industry 4.0 -teema, josta Suomessa on lähinnä käytetty
termiä teollinen internet. Aiheesta on myös puhuttu
neljäntenä teollisena vallankumouksena. Aiheesta
puhui professori Kristel Van der Elst, jonka mukaan
Industry 4.0. mullistaa valmistavan teollisuuden
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tuotannon, mutta mahdollistaa samalla asiakaslähtöisemmän toiminnan.
Lyhyesti ilmaistuna Industry 4.0 -teemassa on
kyse valmistavan teollisuuden digiloikasta. Tuotanto muuttuu perustavanlaatuisella tavalla ihmisten,
koneiden ja virtuaalimaailmojen rajojen hämärtyessä.
Suurin osa aiheen investoinneista kohdistuu erilaisiin
teknologisiin uudistuksiin, kuten datan keräämiseen
käytettäviin sensoreihin ja verkkoon kytkettyihin laitteisiin. Käytännössä näkyviä tuloksia tästä teemasta
olisi luvassa eri teollisuuden alojen kytkeytyessä
yhteen ”älyteollisuudeksi”, esimerkiksi autoilussa tai
energiateollisuudessa.
Kuvaavaa Industry 4.0/teollinen internet -teemalle
on kotimaassamme, ettei kummallekaan löydy edes
suomenkielistä wikipedia-artikkelia, vaikka useiden
tutkijoiden mukaan teema mullistaa teollisuuden
toimintatavat samaan tapaan kuin verkkokauppa
kuluttajakäyttäytymisen. Teollinen internet vaatii
kuitenkin paljon investointeja, koska teknologian on
oltavan riittävän kypsällä tasolla. Hyvä kysymys on
myös, olemmeko itse valmiita elinympäristömme
digitalisoitumiseen.
Monimutkaisuutta ei tarvitse pelätä
Vaikka konferenssin teemana oli kompleksisuus,
monen puhujan pääviesti oli, ettei arvaamatonta
maailmaa kuitenkaan kannata pelätä. Uhkien ja ääriilmiöiden esittely on usein paljon helpompaa kuin
positiivisten tulevaisuuskuvien. Usein kannattaakin
huomata, että moni asia on perustavanlaatuisella
tavalla paremmalla tolalla kuin ennen.
Tällä hetkellä on hyvin muodikasta esittää arvioita
työn murroksesta ja tiettyjen ammattikuntien tuhoutumisesta tulevaisuudesta. Tässäkin yhteydessä hedelmällisempää olisi suunnata katse kohti tulevaisuutta
ja pohtia miten muutoksesta voidaan hyötyä ja miten
työn murros voi parantaa ihmisten elämää. Komplek-

sistakaan tulevaisuutta ei kannata nähdä peikkona,
vaan miettiä mitä mahdollisuuksia se tuo tullessaan ja
mitkä edellytykset esimerkiksi omalla organisaatiolla
on hyötyä muutoksesta. Tästä yhtenä esimerkkinä on
piakkoin käyttöön tuleva EU:n uusi tietosuojadirektiivi, joka lisää organisaatioiden velvoitteita, mutta
samalla luo mahdollisuuksia entistä asiakaslähtöisempään toimintaan.
Ennakointi auttaa tulevaisuuden
hahmottamisessa
Monimutkaistuva maailma ja tulevaisuus saattavat tuntua pelottavilta, mutta yllättävät tapahtumat
ovat edellytys uuden syntymiselle.
Jos katsomme historiaa hieman
taaksepäin, löydämme esimerkiksi finanssikriisin ja New Yorkin
terrori-iskut. Voidaan varmaan
sanoa, että tieto näiden kriisien
ennakointiin oli olemassa, mutta
silti ne tulivat yllätyksenä ja johtivat kauaskantoisiin seurauksiin.
Voimme olla varmoja, että myös
lähitulevaisuus tuo tullessaan
poikkeuksellisia ilmiöitä ja syytä
on varautua toimintaympäristön
jatkuvaan muutokseen.
Maailma monimutkaistuu ja
tietoa on tarjolla enemmän kuin
koskaan. Arvaamattoman epävarmassa toimintaympäristössä strategisen ennakoinnin avulla voimme luoda näkymiä vaihtoehtoisiin
tulevaisuuksiin ja parannamme
edellytyksiä uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen.
Strategisen ennakoinnin hyötyjä ovat mahdollisuus tunnistaa
uusia mahdollisuuksia, vastata
erilaisiin uhkiin ja kokonaisuu
tena vähentää toimintaympäris
tön muutoksiin liittyvää epävar
muutta.

Tulevaisuutta ei kannata nähdä yhtenä valmiiksi
määrättynä todellisuuden tilana, vaan aktiivisesti
etsiä useita ja erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.
Usein kannattaa olla suurin piirtein oikeassa kuin
täysin väärässä.
Paljon on kuitenkin vielä tehtävää. Ennakoinnin
näkökulmasta meillä on kaikki maailman tieto taskussamme, mutta myös Donald Trump Yhdysvaltojen
presidenttinä.
Kirjoittaja työskentelee tietoasiantuntijana
LähiTapiola-ryhmän strategiatoiminnossa.

Tulevaisuutta ei
kannata nähdä
yhtenä valmiiksi
määrättynä.

TE E M A

Perinteinen media etsii paikkaansa
digitalisoituvassa maailmassa
Sosiaalisen median viihdesisällöt ja vaihtoehtoiset faktat päätyvät uutisiksi,
painettujen lehtien ja digitaalisten näköispainosten merkitys vähenee,
jakelutiet pirstaloituvat. Haasteena on, miten löytää ja erottaa oleellinen
tieto toimitetun ja sosiaalisen median seasta. Millaista mediaa, kanavia ja
mediaseurantaa tarvitaan, kun diginatiivit nykynuoret astuvat työelämään
paperisanomalehtisukupolven jälkeen?
Teksti: Klas Markku & David Kaymaz

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN opintoprojektina tehtiin
kyselytutkimus mediatalojen
johdon haastatteluilla ja kyselyillä.
Selvitettiin, mikä on median ja
sen seurannan tila vuonna 2017 ja
tulevaisuuden näkymät. Projekti
toteutettiin touko-kesäkuussa
2017.
Median tuottamisen ja julkaisemisen kynnys on madaltunut:
kuka tahansa yksilö, ryhmä tai
organisaatio voi nyt helposti tuottaa sisältöä. Tuotanto polarisoituu:
päätuottajina ovat yksittäiset ihmiset ja toisaalta suuret kansainväliset toimijat. Pienet ja keskisuuret
toimijat, joilla ei ole varaa tuottaa
laadukasta sisältöä, ovat puristuksissa.
Varmaa on vain
epävarmuus
Perinteiselle laatujournalismille on jatkossakin tilausta; jopa
aiempaa enemmän informaatiokuplien vahvistuessa ja valeuutisten lisääntyessä. Mediaa
ja omaa näkyvyyttä seurataan
järjestelmällisesti organisaatioissa, joissa seurannan tuloksia
hyödynnetään eniten johdossa
sekä viestinnässä ja markkinoin26
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nissa. Vaikka medialähteen uskottavuus ja luotettavuus koettiin
tärkeiksi, ei puolet vastaajista
olleet halukkaita maksamaan siitä
mahdollisesti aiheutuvista tekijänja käyttöoikeuskustannuksista.
Yhtenä keskeisimmistä vaikutelmista oli, että media on kaiken
kaikkiaan suurten ja yhtäkkisten
muutosten kourissa eikä kukaan
oikein tiedä, mitä huominen
tuo tullessaan. Niin median
tuottajat, jakelijat, seuraajat ja
yksittäiskäyttäjätkin elävät murroskautta muun muassa teknologian ja ansaintalogiikan muutosten
siivittämänä.
Teknologia vauhdittaa
kehitystä kohti yksittäisten
ihmisten medioita
Tulevaisuudessa teknologian
kehitys, uudet laitteet sekä trendit
ajavat vastaajien mukaan kuluttajan käytöstä. Median syklisyys
voimistuu ja nopeutuu. Erilaiset ”henkilöhahmot” ovat yhä
enemmän osa mediaa. Kuluttajalle
syntyy loputon määrä vaihtoehtoja. Mainittiin myös ”Oma kuvan
tyyppinen media”. Tällä tarkoitetaan, että kuluttajat seuraavat
ja jakavat vain tyyliinsä ja ajatus-

maailmaansa sopivaa mediaa.
Samaan tyyliin kuin yritykset
yhä enemmissä määrin haluavat
markkinoida itse tuotteen sijasta
elämäntyylejä, jotka sopivat yritysErilaiset
kuvaan ja tuovat
”henkilöhahmot”
siten imagolle
lisäarvoa.
ovat yhä enemmän
Vastaajat
osa mediaa.
pitivät teknologian
tuomaa murrosta
keskeisenä median käyttämisen
vaikuttajana. Yleisöllä on rajattomasti vaihtoehtoja käyttää eri
medioita erilaisiin tarkoituksiin.
Esimerkiksi ihmisten ajan käyttö
saattaa muuttua robotiikan ja
sen mahdollistaman työviikon
lyhenemisen johdosta. Robotiikka
taas nähtiin hyvänä työvälineenä,
mutta lähinnä vielä yksinkertaisten uutisten, kuten urheilutulosten
ilmoittamisessa.
Kuka tuottaa sisällöt?
Mediasisältöjä tuottavat vastaajien
mukaan jatkossakin journalistit.
Myös tuotantoyhtiöt ja perinteiset
mediat nähtiin jatkossakin tuottajien roolissa.
Ihmiset janoavat yhä enemmän
tiedon oikeellisuuden tarkistamis-

ta, faktoja sekä taustatutkimuksia.
Siksi parempi yhteistyö median ja
eri alojen asiantuntijoiden kesken koettiin hyvänä kehityksen
suuntana.
Yksittäiset ihmiset tuottavat
mediaa joko omaksi ilokseen tai
saadakseen lisätuloja. Myös tekoäly
tai robotit tuottavat mediaa.
Vanhat jakelukanavat
säilyvät ja uusia syntyy
rinnalle
Haastateltavien mukaan
mediasisältöä jaetaan kuluttajalle
minkä tahansa pinnalla olevan
digitaalisen kanavan kautta;
Facebook ja Snapchat ovat vain osa
”kakkua”.
Silti tulevaisuudessakin on ns.
pääkanavia. Haastateltavat pitävät
kiinnostavana ja haastavana sitä,
kuinka sivukanavista saadaan
tuotto pääkanavalle, esimerkiksi mediatalolle. Räätälöinti luo
uudenlaisia mahdollisuuksia saada
kiireisiä kuluttajia houkuteltua
pääkanavan asiakkaaksi.
Digitaalisten jakelutapojen
lisäksi paperista mediaa käytetään jatkossakin: ”Paperi on
premium versio” eli paperiseen
mediaan sisällytetään todellista
laatusisältöä”, totesi eräs haastateltava.
You share it
with your friend
Media personoituu entisestään,
mutta ei ilman mahdollisia haittavaikutuksia, kuten henkilökohtaisten perspektiivien kaventumista.
Trendinä voi olla: ”you share it
with your friend”. Samanhenkiset
ihmiset jakavat samanhenkistä informaatiota. Nämä erkaannuttavat
ihmisryhmiä, luoden jopa syvempiä ääriajattelujen kuiluja.
Haastattelujen pohjalta
syntyi käsitys, että perinteinen
mediakenttä on todellisessa turbulenssissa. Haastateltavat edustivat ns. perinteisiä mediataloja,
eivätkä esimerkiksi uusia jakelijoita kuten teleoperaattoreita. Vaikka
tutkivalle, luotettavalle journa-

Tulevina liiketalouden ammattilaisina median tila ja kehitys pohdituttivat meitä, joten päätimme ottaa
selvää, sanovat Klas Markku ja David Kaymaz.

lismille nähtiin edelleen olevan
tilausta, median rahoituksen ja
jakelun muodot tuntuivat olevan
avoinna. Valeuutisia on mahdotonta hillitä, joten mediakriittisyys ja
faktojen tarkastaminen ovat yhä
tärkeämpiä.
Mediayritysten ansaintalogiikkaan voivat jatkossa sisältyä tiedon
eri laatuiset ja hintaiset tasot:
faktatarkastettua ja ammattimaisesti taustoitettua ja analysoitua
tietoa voidaan myydä kalliimmalla
kuin suodattamatonta ja tarkastamatonta tietoa. Tämä voi johtaa
tiedon kuluttajien ja seuraajien
eriarvoistumiseen.
Kaiken kaikkiaan vastausten ja kommenttien perusteella
perinteikkäille median tuottamiseen, seuraamiseen ja analysoimi-

seen liittyville ratkaisuille toivotaan uutta “Sitä jotain”. Se jokin
syntynee yhdessä tehden: kaikkien
mediakentän toimijoiden vuoropuhelulla, myös hiljaisia signaaleja
vastaanottaen. Todellista lisäarvoa
voitaneen tuottaa vain synkronoimalla oma, asiakkaiden ja median
käyttäjien arvonluonti proaktiivisesti, eikä reaktiivisesti ulkoisiin
muutoksiin vastaamalla.

LÄHTEET
”Median ja sen seurannan tutkimus 2017”, Laurea-ammattikorkeakoulu.
Luettavissa osoitteessa: https://www.laurea.fi/dokumentit/Documents/
MediaTutkimusraportti.pdf
Projektitiimin jäsenet: Arttu Juvakka, David Kaymaz, Roni Kärki ja Klas
Markku. Kohtia tutkimuksesta ovat tähän artikkeliin nostaneet David
Kaymaz ja Klas Markku.
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Organisaatiokulttuurin voima
Muutos ei tapahdu sattumalta tai toivomalla, vaan vaatii systemaattisia
askeleita ja kaikkien organisaation jäsenten kytkemistä mukaan. Kulttuuri on
ratkaiseva organisaation menestymisen kannalta. Siksi jokaisen kannattaa
lisätä kulttuuriosaamistaan.
Teksti: Sari Kuusela

ORGANISAATIOIDEN elämä on muuttunut selvästi
viimeisten vuosikymmenien aikana. Erityisesti tietotyössä suunta on ollut monipuolisimpiin tehtäviin,
lisääntyneisiin vastuisiin ja jaettuun johtajuuteen.
Myös vaatimukset ovat kasvaneet: on oltava entistä ammattitaitoisempi ja syvennettävä osaamista
jatkuvasti. Jaettava tietoa muulle tiimille ja opittava
päivittäin uutta. Oltava aiempaa taitavampi ihmisten
kanssa, riittävän itseohjautuva ja tuotettava lisäarvoa
omalle organisaatiolle. Asiantuntija on tuloksentekijä,
joka yhdistää työssään yrityksen ja asiakkaan tarpeet,
usein uudella ja luovalla tavalla.
Työn luonteen muutos edellyttää myös organisaation kulttuurin uudistumista. Jos kulttuuri jää paikoilleen, heikentää se vahvojenkin ammattilaisten osaamista, sillä kulttuuri sekä mahdollistaa että rajoittaa.
28
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Kulttuuri ohjaa sitä mitä teemme, mihin kiinnitämme
huomiota ja mitä pidämme tärkeänä, tiedostamme
sitä tai emme.
Kulttuuri on organisaatioelämän ydin
Kulttuuri on jotain enemmän kuin ilmapiiri, säännöt
tai tapa johtaa. Se on organisaatioelämän sielu, joka
imaisee mukaansa kaikissa sosiaalisissa tilanteissa.
Opimme ja opetamme kulttuurin mukaisia tapoja lähes huomaamatta toisillemme. Tavat ohjaavat
käyttäytymistä ja muuttuvat vähitellen työyhteisön
tunnusmerkiksi. Vahva ja yhtenäinen kulttuuri tekee
ryhmästä tuottavan ja tehokkaan. Toisaalta vahvan
kulttuurin vaarana on, että se muodostuu niin jäykäksi ja sisäänpäin kääntyneeksi, ettei organisaatio pysty

Siksi, että kulttuuri
tarvittaessa joustamaan
on ratkaiseva organija toimimaan uudella
Vahva ja yhtenäinen
saation menestymisen
tavalla.
kannalta. Kulttuurissa
Jos kulttuuria pitäisi
kulttuuri tekee ryhmästä
ei ole kyse juhlapuheesluonnehtia vain yhdellä
tuottavan ja tehokkaan.
ta vaan käytännöistä.
sanalla, se on miten. Se,
Henkilöstöä on mahdomiten työyhteisössä
ton sitouttaa kulttuutoimitaan ja ihmisiä kohriin, jota ei käytännössä harjoiteta johdon toimesta.
dellaan, on organisaation kulttuurin ydin. Kulttuuri
Esimerkin voima on ratkaiseva, joten ylimmän johdon
ruokkii itseään yhteisön teoilla ja puheilla. Teot antavat esimerkin, tarinat kertovat kulttuurin sisäistäneis- ja esimiesten sitoutuminen ja halutun kulttuurin
mukainen toiminta on välttämätöntä. Sitä tehdään,
tä ja kulttuurihäiriköistä. Niistä syntyy organisaation
luonne. Se, mitä organisaatiominämme ajattelevat, mihin mitä nähdään. Kulttuuri ratkaisee organisaation
onnistumisen. Tunnettu kulttuurin ja tiimien tutkija
uskovat ja millaiseksi maailmankuvamme on muoJon Katzenbach (2011) sanoo sen hyvin: it can make or
toutunut yhdistettynä organisaation rakenteeseen,
prosesseihin ja käytäntöihin. Kulttuuri ei ole vain ajat- break your company.
telutapa vaan myös keino luoda selkeyttä työyhteisön
päivittäisten tilanteiden ratkaisemiseen. Se kertoo,
Tiedon jakaminen on osa kulttuuria
mihin pyrkiä ja keinot tavoitteiden saavuttamiseen.
Mikä on ratkaisevaa työyhteisön toiminnan ja kulttuurin kannalta? Katzenbachin mukaan ihmissuhKulttuuri on arkipäivän tekoja
teet, päätöksenteko, tiedon jakaminen ja johtaminen.
Ihmissuhteet ovat työyhteisön perusta. Hyvät suhteet
Kaikkialla missä on yhteisiä kokemuksia, on oma
edistävät, huonot vaikeuttavat yhteistyötä ja tunkulttuuri. Organisaatio muokkaa siinä toimivia
nelmia. Päätöksenteon avulla tehdään organisaation
ihmisiä näköisekseen, ja jokainen tuo siihen oman
valinnat. Mitä laajempaa osaamista hyödynnetään,
mausteensa. Kulttuurin ydin on siinä, että ihmisten
sitä viisaammat päätökset. Tiedon jakaminen on edelpitää pystyä sovittamaan oma toimintansa organilytys organisaation ja ihmisten kehittymiselle. Se ei
saatioon tapaan. Jos siinä on ristiriitoja, kisan voittaa
ole vain esimiesten, vaan jokaisen tehtävä. Johtamisen
organisaatio. Kulttuuri on vahvempi kuin yksittäinen
avulla suunnataan toimintaa tavoitteiden mukaiseksi.
ihminen.
Organisaatiokulttuuri on itse asiassa hyvin käytän- Keskeistä kulttuurin kannalta onkin, mitä johto odotnöllinen asia. Se muodostuu yhdessä opituista tavoista, taa esimiesten tekevän, eli millainen on organisaation
tapa johtaa. Kuinka paljon valtaa ja vastuuta johto on
joilla pyritään sekä sopeutumaan ympäristön haasantanut esimiehille ja henkilöstölle. Millaista itsenäiteisiin että pitämään ryhmä yhtenäisenä. Yhteinen
syyttä ja itseohjautuvuutta odotetaan – voiko esimies
organisaatioelämä saa aikaan työn tulosten lisäksi
tehdä päätöksen kysymättä omalta esimieheltään,
tunteita ja ilmiöitä, jotka toivottavasti energisoivat
saako työntekijä tehdä itsenäisiä ratkaisuja hakematta
ja auttavat mutta joskus myös latistavat yhteistyötä.
vahvistusta tiimin vetäjältä?
Siksi kulttuurin uudistaminen voi joskus olla tarpeen.
Kulttuurin uudistamisessa
tarvitaan
tietoa ja osaamista. Ne
Kulttuuri ratkaisee onnistumisen
ovat sekä osa työyhteisön kultJokaisen kannattaa lisätä kulttuuriosaamistaan. Kaikil- tuuria että keinoja uudistaa sitä.
Kulttuuri on
Parhaimmillaan tiedon jakamisen
la tiimeillä on oma kulttuurinsa, joka lähtee perusvahvempi kuin
käytännöt ovat mukana sekä yhtehtävästä. Väitetään, että työ muuttaa kaltaisekseen.
teisön virallisissa prosesseissa että
Toistamme helposti sitä mitä työssä teemme: opetamyksittäinen
jokaisen omissa tavoissa toimia.
me, ohjaamme, organisoimme, tutkimme, huolehdimihminen.
Siten kulttuuri vahvistuu samalla
me, autamme ja palvelemme. Se näkyy myös tiimin
kuin töitä tehdään. Saamme kultkulttuurissa. Kun tunnistaa työyhteisönsä kulttuurin
tuurin, joka tekee meistä entistä
luonteen, pystyy auttamaan sen muokkaamisessa.
vahvempia ammattilaisia.
Kulttuuriosaaminen on tärkeää varsinkin esimiehelle, sillä se voi herättää näkemään tarpeen
uudistua. Muutos ei yleensä tapahdu sattumalta tai
KIRJALLISUUTTA
toivomalla, vaan vaatii systemaattisia askeleita ja
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Tilastokeskuksen ja opetushallinnon tietopalvelusopimus

TIETOON PERUSTUVAA PÄÄTÖKSEN
TEKOA KOULUTUSSEKTORILLA
Tietoon perustuva päätöksenteko vaatii yhä enemmän ja
tarkempaa tietoa myös koulutussektorilla. Tilastokeskuksen ja
opetushallinnon tietopalvelusopimus takaa, että päätöksentekoa
varten saadaan juuri sellaista tietoa jota tarvitaan ja sellaisessa
muodossa, jota on helppo hyödyntää.
Teksti: Jukka Juopperi

TIEDON JA TIETOJOHTAMISEN
korostaminen päätösten ja seurannan perusteena on osa kehitystä,
jossa valtionhallinnon normiohjauksen merkitys on vähentynyt ja
tulos-ja tavoiteohjauksen merkitys
lisääntynyt.
Koulutus on yksi julkisen
hallinnon suurimpia menoeriä,
siksi siihen liittyvä tiedon tarve on
merkittävässä roolissa. Tilastokeskus tarjoaa yhteiskunnan käytettäväksi koulutukseen liittyvää
tilastotietoa ja -asiantuntemusta,
jota voidaan käyttää tietoon perustuvan päätöksenteon ja suunnittelun pohjana.
Koulutuspolitiikan tulos-ja
tavoiteohjaus edellyttää indikaattoreiden ja tunnuslukujen
laskemista, jonka vuoksi tiedon
tuotannon, hankinnan, tallennuksen ja käyttöön saattamisen tulee
olla korkeatasoista ja kattavaa.
Tietopalvelusopimuksella
monipuolista tietoa
Opetushallinnon (OKM/OPH) tietopalvelusopimus kokoaa vuoden
aikana Tilastokeskuksesta (TK)
opetushallintoon toimitettavat
30
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tilastoaineistot ja luokitukset sekä
opetushallinnon toimeksiannosta
TK:n tekemät tiedonkeruut yhteen
sopimukseen. Ensimmäinen TK:n
ja opetushallinnon välinen useita
aineistoja käsittävä tietopalvelusopimus laadittiin 1990-luvulla.
Aineistoista tuotettuja tilastoja ja
indikaattoreita käytetään muun
muassa hallitusohjelman toimeenpanon seurannassa ja korkeakoulujen sopimusindikaattoreina.
Opetushallinnon virkamiehet
määrittelevät tiedot, joita tarvitaan
koulutuspolitiikan ohjauksessa.
Tiedonantajat (mm. oppilaitokset
ja koulutuksen järjestäjät) poimivat lähdejärjestelmistään TK:n
ja asiakkaan tarvitsemat tiedot
tiedonkeruuohjeiden mukaisesti
ja toimittavat ne TK:een, joka tarkistaa, korjaa ja täydentää keruuaineistoja luokituksilla ja muilla
tilastoaineistoilla, esim. väestö- ja
työssäkäyntitilastoaineistoilla.
Sopimus jakautuu seuraaviin aineistokokonaisuuksiin: 1. Valtionosuusjärjestelmän ja rahoituksen
aineistot, 2. Opiskelija-, opinto-ja
tutkintoaineistot, 3. Tehokkuus-,
tuloksellisuus-ja laatuaineistot, 4.
Väestö-ja työmarkkina-aineistot, 5.

Tiede-ja teknologia-aineistot ja 6.
Luokitukset ja muut aineistot.
Opetushallinto saa
tarpeidenmukaista tietoa
kattavasti
Opetushallinnon tietopalvelu
sopimusta on uudistettu suurelta
osin vuodesta 2011 alkaen. Tähän
mennessä uudistushankkeessa on
koottu ja määritelty perusindikaattorit, uudistettu tietopalvelusopimus, luotu aineistoista tietokanta
sekä julkaistu opetushallinnon
Vipunen-tilastopalvelu.
Vuoden 2010 tietopalvelusopimus sisälsi noin 470 erillistä aineistoa. Useiden tiedostomuotojen
(mm. Excel, PC-exis, SAS, SPSS) ja
aineistojen runsauden takia niiden
hyödyntäminen ei ollut optimaalisimmillaan. Tietopalvelusopimuksen aineistot on nyt koottu
kokonaisuuksiin, jotka sisälsivät
vuonna 2016 noin 100 aineistoa.
Vuosina 2011–2015 aineistot
siirrettiin CSV-tiedostoina, mutta
maaliskuusta 2015 alkaen TK on
toimittanut CSC:n kautta opetushallinnolle aineistot kootusti tietokantakopiona. TK:lla aineistojen

tekijät kirjoittavat SAS-ohjelmalla
tehdyt tietoaineistot SQL-serverillä olevaan tietokantaan.
Tietokanta lähetetään kaksi kertaa
kuukaudessa suojatun yhteyden
kautta CSC:n SFTP-palvelimelle.
Toimitetuista aineistoista CSC
rakentaa opetushallinnon tarpeidenmukaisia aineistokuutioita
Vipunen-tilastopalvelua varten.
Vuoden 2017 aikana selvitetään
teknisen rajapinnan (API) käyttöä
tietopalvelusopimusaineistojen
luovuttamisessa. Tätä ennen
automatisoidaan sopimuksen
tiedonsiirtoa ja tietokannan tarkistusprosesseja. Uudistukset tulevat
parantamaan Tilastokeskuksesta
toimitettavan tiedon laatua ja automatisoivat tiedon toimittamista
asiakkaalle. Kuviossa on esitetty
tiedonsiirron muutokset vuosien
2011–2017 aikana.
Vipunen-tilastopalvelu tarjoaa
kattavasti koko koulutusjärjestel-2
män osalta keskeiset tilastotiedot.
Tilastopalvelu on saanut nimensä
Kalevalan 17. runossa mainitusta tietäjästä, jolla on hallussaan
arvokkaita ikiaikaisia loitsuja ja
tietoa.
Vipunen-tilastopalvelun
päätietolähteenä ovat olleet tähän
mennessä TK:n aineistot, mutta
tulevaisuudessa tullaan käyttämään myös muun muassa kansallisista tietovarannoista saatavaa
tietoa.
Vipusesta saatava tieto on osin
päällekkäistä ja osin täydentävää
verrattuna TK:n tarjoamaan tietoon. Tilaston valmistuttua TK julkaisee niin sanotun perusjulkaisun
nettisivuillaan ja maksuttomassa
StatFin-tilastotietokannassaan.
Myöhemmin sama data voidaan
julkaista Vipusessa erilaisia ryhmittelyjä ja luokitteluita käyttäen.
Koulutustilastot opetus
hallinnon ja kansalaisten
käytettävissä
Sopimuksen osapuolet ovat olleet
pääosin tyytyväisiä nyt tehtyihin
uudistuksiin. Tietovarastoon ladattaviin aineistoihin siirtyminen on

Sopimusvuosi

Toimitus
• Aineistomäärä: 470
• Muoto: Excel, PC-Axis, tekstimuoto, SAS- ja SPSS
• Toimitustapa: useita

- 2010

2011-2014

• Aineistomäärä: 100
• Muoto: CSV
• Toimitustapa: suojattu etäkäyttö (WinSCP)

• Aineistomäärä: 100
• Muoto: tietokantakopio (bak.)
• Toimitustapa: suojattu etäkäyttö (DWI-ympäristö)

2015 -

2016-2017

• Automatisoidaan tiedonsiirtoa ja tietokannan
tarkistusprosessia. Selvitetään teknisen rajapinnan
(API) käyttöä tietopalvelusopimuksen toimituksessa
CSC:lle.

KuvioTilastokeskuksen
2. Tilastokeskuksen
ja opetushallinnon
tietopalvelusopimuksen
tiedonsiirto
vuosina
2010-2017.
KUVIO.
ja opetushallinnon
tietopalvelusopimuksen
tiedonsiirto
vuosina
2010–2017.
5.10.2017

Jukka Juopperi

Tarpeet ja vaatimukset tiedon
digitaaliseen saatavuuteen ovat
lisääntymässä.

mahdollistanut aineistojen jatkojalostamisen ja tuonut tilastoraportit
laajasti kansalaisten saavutettavaksi Vipunen-tilastopalvelusta.
Uuden sopimuksen myötä
tietosisällöt ovat merkittävästi
monipuolistuneet, joten ne ovat
osaltaan vahvistamassa tietoon
perustuvaa päätöksentekoa koulutussektorilla.
Tietopalvelusopimuksen tulevaisuuden haasteisiin ja kehittämiseen liittyen on huhtikuussa 2017
asetettu työryhmä, jonka tavoitteena on selkiyttää tietosuojan
asettamia vaatimuksia ja tilastoaineistojen jatkokäytön edellytyksiä
ja rajoja.
TK:lla on virallisena tilastoviranomaisena koordinointivastuu
tilastotiedon tuotannossa ja julkai-

sussa. Opetushallinnolla puolestaan on suunnitteluvastuunsa ja
tietoon perustuva päätöksenteko
vaatii yhä enemmän ja tarkempaa
tietoa. Myös kansalaisten tarpeet
ja vaatimukset tiedon digitaaliseen
saatavuuteen ovat lisääntymässä.
Erilaisten tiedonjakamistapojen kehittymisen myötä TK:n ja
opetushallinnon välillä pohditaan
jatkossa yhä enemmän myös
tiedon julkaisemisen työnjakoa, eli
sitä kenellä on parhaat edellytykset, vastuu- ja resurssit julkaista
ja edelleen jakaa koulutukseen
liittyvää tilastoaineistoa.
Kirjoittaja on yliaktuaari ja opetushallinnon tietopalvelusopimuksen
koordinaattori Väestö- ja elinolotilastoissa Tilastokeskuksessa.
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Tietojohtaminen ry / vaaka- ja pysty logo

Data ja tieto pääomaksi
10.11.2017 klo 8.15–17.00
Paikka: Laurea, Tikkurilan toimipiste, Ratatie 22, 01300 Vantaa
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Aamupäivän teema: Avoin data ja alustatalous

Tietoa avataan – mutta mitä avataan ja mistä liiketoimintaa?
Toiminnanjohtaja Teemu Ropponen, Open Knowledge Finland
Alustatalous uusien liiketoimintamallien mahdollistajana
CEO Jukka Viitanen, Resolute HQ Inc

UPM Metsäni -sovellus – hahmota metsäsi arvo sekunneissa!
Kehityspäällikkö Tapani Juuti, UPM Metsä, markkinointi

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoitteet ja kuinka niihin pitää valmistautua?
Tietosuojavastaava Ari Andreasson, Tampereen kaupunki

Iltapäivän teema: Asiakastiedolla johtaminen

Tutkimuskatsaus: Suomalaisen tietojohtamisen tutkimus tänään ja huomenna
Tutkimusjohtaja Harri Laihonen, Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu
Suomen paras asiakkuusindeksi – miten se saavutetaan?
Insight Manager Pauliina Hanhinen, S-Pankki

Yrityscase: Asiakkaiden kehittämisideoiden luotaaminen verkkoaivoriihellä
Asiakasvastaava Maarit Wiik-Kajander, Fountain Park
Tietoa päätöksenteon tueksi
Enterprise Sales Executive Sami Toivonen, Vainu Oy
Miten hyödynnän paikkatietoaineistoja?
Tietopalvelusuunnittelija Mia Huomo, Tilastokeskus
Asiakas ensin – asiakaslähtöisyys julkishallinnossa
Toimialajohtaja Mia Nykopp, Trafi
Yrityscase: Musti ja Mirri – Data to Actionable Insights
Marketing Director Henri Mäkinen, Musti Group Nordic
Yrityscase: Asiakastiedon hyödyntäminen
M-Brain Insight Oy
After Work -verkostoitumistilaisuus

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: info@tietoasiantuntijat.fi; www.tietojohtamisenteemapaiva.fi
Osallistumismaksu: koko päivä jäsenille 375 € (sis. tarjoilut), muille 475 €

