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Digitaalinen Suomi 2017 on kaksiosainen artikkelikokoelma,
jonka ensimmäinen osa käsittelee Suomen digitalisointia vuosina 1995–2015 ja toinen Suomen digitaalista tulevaisuutta.
Julkaisu liittyy Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaan.
Osan I artikkelien kirjoittajat ovat digitaalisen infrastruktuurin
rakentamisvaiheen avaintehtävissä toimineita henkilöitä.
Osan I artikkelit on julkaistu hankkeen verkkosivuilla keväällä
2016. Osan II artikkelit tulevat sivustolle maaliskuussa 2017. Kirjoittajat ovat aihealueen asiantuntijoita ja tutkijoita.

JOHDANTO

”

Teolliseen vallankumouksen historia on tieteellisten läpimurtojen, uusien
yleiskäyttöisten teknologioiden ja elinkeinorakenteen muutoksen historiaa.
Tietotekniikan ja tietoliikenteen suuret läpimurrot viime vuosisadalla ja yhdentyminen vuosisadan lopussa avasivat eteemme näkymän digitalisoinnista uutena suurena yleiskäyttöisenä teknologiana, joka muuttaa perusteellisesti tavan tehdä työtä ja tuottaa hyödykkeitä. Ensimmäiset arviot siitä, että
palvelimista, päätelaitteista ja niitä yhdistävistä verkoista olisi tulossa yhteiskuntamme tärkein tuotantokoneisto ja jakelutie tai että pääosa kaikesta arvonmuodostuksesta tapahtuisi digitaalisessa muodossa tietoverkoissa,
herättivät suurta epäilyä ja jopa pilkallista arvostelua. Kuluneet kaksikymmentä vuotta ovat osoittaneet, että digitalisaatio on höyryvoiman ja sähköistyksen kaltainen suuri yleiskäyttöinen teknologia. Digitalisoinnin etenemistä
on seurattu ja mitattu useilla erilaisilla indikaattoreilla ja myös kokonaisvaltaisia osoittimia on pyritty kehittämään, mutta esimerkiksi digitaalisen
tuotannon bruttokansantuoteosuuksia ei ole kyetty mittaamaan. Eräs digitalisoinnin etenemistä seuraamaan tarkoitettu indikaattori on Digibarometri.
Digibarometri julkaistiin Suomessa ensimmäisen kerran helmikuussa 2014.
Mittauksella pyritään selvittämään sekä digitaalisen tuotannon ja jakelun
edellytyksiä että digitaalisten tuotteiden ja palvelujen käyttöä suhteutettuna
tärkeisiin verrokkimaihin. Barometrin tilaajina toimivat Digile Oy, Teknologiateollisuus ry sekä Verkkoteollisuus ry ja mittaus kohdistettiin sekä yrityksiin,
kansalaisiin että julkiseen sektoriin. Mittauksen keskeisten tulosten mukaan
Suomi sijoittuu kansainvälisessä vertailussa aivan kärkeen digitalisaation
edellytyksissä ja jää melko kauas kärjestä digiratkaisujen hyödyntämisessä.
Tulokset lisäsivät huolta siitä, että Suomen asema oli muuttumassa digitaalisen infrastruktuurin rakentamisvaiheen edelläkävijästä infrastruktuurin
rakentamista tärkeämmän eli hyödyntämisvaiheen perässätulijaksi. Barometrin julkistustilaisuuden yhteydessä käydyssä keskustelussa syntyi ajatus
kuvata ja ymmärtää nopeasti, mitä Suomen digitalisoitumisessa oli tapahtunut ja tapahtumassa. Ajatus sai vastakaikua Teknologiateollisuudessa ja
Aalto-yliopistossa.
Pyrkimykseen analysoida digitaalista murrosta ja oppia siitä mahdollisimman paljon jo murroksen kestäessä on useita syitä. Tärkein niistä on digitaalisen murroksen suuruus ja vaikuttavuus koko yhteiskunnassa. Muutoksen
ymmärtäminen auttaa sopeutumisessa siihen. Digitalisointi on ensimmäinen
suuri yleiskäyttöinen teknologia, joka voitiin tunnistaa sellaiseksi jo kehityk-
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sen varhaisessa vaiheessa. Höyryvoiman ja sähköistyksen merkitys ymmärrettiin hitaasti ja kehitys Suomessa dokumentoitiin heikosti. Varhainen oppiminen on tärkeätä myös siksi, että digitalisointi ei varmasti ole viimeinen
suuri yleiskäyttöinen teknologia. Päinvastoin uusien teknologioiden syntyminen ja läpimenoajat näyttävät nopeutuvan. Digitalisointi läpäisee yhteiskuntamme noin puolessa sähköistyksen vaatimasta ajasta ja kiihdyttää itsekin
mm. suurien tietokantojen, tekoälyn ja päätelaiteautomaation avulla uusien
innovaatioiden läpimurtoja.
Hyvä syy digitalisoinnin varhaiseen dokumentointiin on myös kehitykseen
vaikuttaneiden avainhenkilöiden osallistuminen siihen. Heidän näkemyksensä ja kokemuksensa tapahtumien kulusta ei ole perinteistä tutkimuksellista
historiankirjoitusta, mutta tuo paljon valaistusta siihen, miten digitaalisessa
murroksessa toimittiin. Lähes kaikki julkaisun kirjoittajiksi pyydetyt henkilöt
vastasivat kutsuun myöntävästi. Julkaisu on samalla kunnianosoitus digitalisoinnin pioneereille, jotka eivät enää ole keskuudessamme. Yksi heistä on
Matti Makkonen, jonka työ SMS-viestien kehittämisessä on saanut maailmanlaajuista merkitystä. Hän kirjoitti SMS-viestien läpimurtoa käsittelevän artikkelinsa ensimmäisenä ja menehtyi vaikeaan sairauteen kesällä 2015.
Digitaalinen Suomi 2017-artikkelikokoelma koostuu kahdesta osasta. Osa
I kuvaa Suomen digitalisointia lähinnä vuosina 1995-2015 ja tärkeiden edellytysten muodostumista jo sitä ennen. Päähuomio kohdistuu digitaalisen
infrastruktuurin rakentamiseen vuosituhannen vaihteen molemmin puolin
ja ennen kaikkea digitaalisten palvelujen syntymiseen. Infrastruktuurin rakentamisessa kysymys on lähinnä palvelimien, päätelaitteiden ja verkkojen
kehityksestä. Palvelujen kehittymistä kuvataan sektori- ja palvelukohtaisesti
aloilla, joilla digitaalinen murros on muuttanut voimakkaimmin rakenteita,
työntekoa ja kuluttajakäyttäytymistä. Osaan I sisältyy 32 artikkelia, jotka on
julkaistu digitaalisessa muodossa hankkeen verkkosivuilla suomidigi.fi keväällä 2016.
Osa II katsoo tulevaisuuteen ja sisältää niinikään 32 artikkelia. Se pyrkii
edelleen oppimaan digitalisoinnin varhaisista vaiheista ja koettaa kuvata
Suomen digitaalista tulevaisuutta erityisesti siellä, missä työn, tuotannon
ja yhteiskuntapolitiikan pelisäännöt muuttuvat eniten. Artikkeleissa hahmotetaan digitalisaation vaikutuksia alueilla, joita ei ole perinteisesti nähty Suomessa keskeisinä muutoksen kohteina tai toimijoina, eli kuluttaja- ja
julkisessa taloudessa. Osan ensimmäisessä luvussa käsitellään uudenlaista

kuluttajakäyttäytymistä ja sitä, kuinka käyttäjät itse luovat palveluja ja lisäarvoa. Toinen luku kuvaa suuria työn ja elinkeinorakenteen muutoksia, jotka
ovat nähtävissä jo nyt, mutta tulevat voimistumaan seuraavien kymmenen
vuoden aikana, kun merkittävä osa työstä siirtyy älykkäiden ja liikkuvien robottien tehtäväksi. Kolmas luku käsittelee julkisen sektorin muuttuvaa roolia
ja haasteita, jotka johtuvat digitalisaation aiheuttamasta kyvykkyyksien ja
varallisuuden polarisaatiosta. Neljännessä luvussa käsitellään nousevia teknologioita ja palveluja. Osan II keskeinen viesti on, että olemme siirtymässä
todelliseen palveluyhteiskuntaan, jossa suurin osa uudesta vauraudesta, lisäarvosta ja hyvinvoinnista luodaan sinänsä edelleen tärkeän valmistavan
teollisuuden sijasta nopeasti kasvavilla palvelualoilla. Osan II artikkelit julkaistaan verkkosivuilla suomidigi.fi maaliskuussa 2017.
Julkaisuhankkeen toteuttamisesta on vastannut julkaisutoimikunta, johon
ovat kuuluneet Aarno Airaksinen, Rauli Kohvakka, Jyrki Koskinen, Pyry Lautsuo, Matti Lehti, Riikka Pellikka, Noora Pinjamaa, Matti Rossi ja Jukka Viitasaari. Julkaisun editoinnista on vastannut Risto Pennanen. Suurin kiitos hankkeen toteutumisesta kuuluu artikkelien kirjoittajille, joiden sydäntä lähellä
on Suomen tulevaisuus ja selviytyminen digitaalisesta murroksesta. Yleishyödyllisenä talkootyönä toteutetun hankkeen yhteistyökumppaneina ovat
toimineet Aalto-yliopiston ja Teknologiateollisuuden lisäksi Tilastokeskus,
Valtionvarainministeriö ja Viestintäalan tutkimussäätiö. Haluamme esittää
lämpimät kiitokset kaikesta hankkeen saamasta tuesta.
Digitaalinen Suomi 2017 -julkaisu on yksi Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 2017 hankkeista. Juhlavuoden teemana on yhdessä tekeminen ja eri
hankkeiden tarkoituksena käsitellä sekä maamme lähimenneisyyttä että sen
tulevaisuutta. Määrittely vastaa hyvin käsillä olevan julkaisun tarkoitusta ja
sisältöä.

Helsingissä 24.2.2017
Matti Lehti ja Matti Rossi
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DIGITAALISEN
TUOTANNON
JA JAKELUN
EDELLYTYSET

TIETOTEKNIIKAN
JA TIETOLIIKENTEEN
LÄPIMURROT
ARTO KARILA

”

Suomi oli aikanaan Euroopan
nopein telekilpailun avaaja
ja vahva peluri ensimmäisen
matkapuhelinjärjestelmän
kehittämisessä. Nyt Suomella on
enemmänkin soveltajan rooli.

Suomen nopeaa nousua tieto- ja tietoliikennetekniikan kärkimaaksi 1990-luvulla on mahdotonta ymmärtää tuntematta historiallista kehitystä, joka oli
luonut edellytykset nousulle.
1980-luvulla Suomessa toimi tietoliikenneklusteri, johon kuuluivat muun
muassa puhelinoperaattorit, Nokia sekä valtioenemmistöinen tietoliikenneyhtiö Televa, jonka osake-enemmistön Nokia hankki vuonna 1981. Televasta syntyi myöhemmin Telenokia.
Operaattorit toimivat kahdessa leirissä, joita olivat yksityiset puhelinyhdistykset sekä valtiollinen Tele. Koska operaattoreille oli toimiluvissa määritelty selvät toiminta-alueet (paikallismonopolit ja kaukoliikenteen monopoli), ei niiden välillä ollut suoranaista kilpailua eikä yhteistyölle näin ollen
ollut estettä.
Tekesin perustaminen vuonna 1983 antoi yhteiselle kehitystyölle lisäpotkua. Juhani Kuusi käynnisti Tekesin toiminnan ripeästi, ja ensimmäisessä
tietotekniikan kehittämisohjelmassa (Finprit 1984-1987) luotiin paljon sitä
teknistä osaamista ja perustaa, jonka varaan myöhempi nousu rakentui. Ohjelmaan osallistuivat laajasti sekä yritykset että tutkimusmaailma.

TELEKILPAILU AVAUTUI NOPEIMMIN EUROOPASSA
Suomeen perustettiin vuonna 1882 alkaen suuri joukko puhelinyhdistyksiä.
Maassa oli vielä 1990-luvun alussa yli 50 teleoperaattoria, mikä oli enemmän
kuin muissa Länsi-Euroopan maissa yhteensä.
Suurissa kaupungeissa toimivat paikalliset puhelinyhdistykset ja osuuskunnat. Posti- ja telelaitoksella puolestaan oli yksinoikeus kaukoliikenteeseen sekä paikallinen toimilupa alueilla, joilla ei ollut paikallisia toimilupalaitoksia (pääasiassa Itä- ja Pohjois-Suomessa).
Vaikka operaattoreiden välillä ei ollutkaan aluksi suoranaista kilpailua, oli
alalla kuitenkin suuri joukko erillisiä toimijoita ja näiden välillä vähintään
jonkinlainen kilvoittelu.
Teletoimintalakia oltiin uusimassa 1980-luvun puolivälissä ja uuden lain
sisällön ja tulkinnan suhteen tilanne oli jossain määrin epäselvä.
Tässä tilanteessa perustettiin vuonna 1985 Helsingin Puhelinyhdistyksen
aloitteesta ja ilman toimilupaa Datatie Oy, jonka muut perustajaosakkaat olivat Tampereen Puhelinosuuskunta, Hämeen Puhelin, Päijät-Hämeen Puhelinyhdistys ja Kansallis-Osake-Pankki. Mukaan liittyi pian joukko muita tele- ja
asiakasyhtiöitä.

Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot

Paikallisten toimilupalaitosten verkot lähes koskettivat toisiaan, ja rakentamalla muutamia lyhyitä yhteyksiä voitiin PTL:n kaukoverkko ohittaa kaukoliikenteessä. Valinnaisen puhelinliikenteen ohjaaminen PTL:n kaukoverkon
ohi olisi ollut selvästi lain vastaista, mutta Datatien liiketoiminta-ajatus oli
tarjota nopeita digitaalisia yhteyksiä yritysten toimipisteiden yhdistämiseen
(pääasiassa näiden digitaalisten puhelinvaihteiden).
PTL valitti Datatien toiminnasta – tuloksetta. Niinpä se perusti vuonna
1987, heti uuden teletoimintalain tultua voimaan, Yritysverkot Oy:n, joka alkoi
tarjota yritysten toimipisteiden välisiä yhteyksiä paikallisten teleoperaattoreiden toimilupa-alueilla. Asia ratkesi siten, että huhtikuussa 1988 hallitus
myönsi sekä Datatie Oy:lle että Yritysverkot Oy:lle luvan toimittaa vähintään
kahden megabitin digitaalisia yhteyksiä toimipisteiden välille.
Datatie teki hyvää voittoa tarjoamalla yhteyksiä noin puoleen hintaan PTL:ään verrattuna, ja sen asiakkaat saivat investointinsa maksettua takaisin
tyypillisesti jo muutamassa kuukaudessa. Yritysverkot Oy taas voitti vuonna
1988 Valtioneuvoston kanslian järjestämän tarjouskilpailun ja toimitti ministeriöiden ja eräiden muiden julkishallinnon yksiköiden välisen nopean optisen verkon keskelle Helsinkiä.
Helsingin Puhelinyhdistyksen aloitteesta perustettiin vuonna 1988 Radiolinja Oy, jonka tarkoituksena oli Datatie Oy:n runkoverkkoa hyödyntäen
rakentaa GSM-verkko, joka ryhtyisi toimimaan heti Euroopan poliitikkojen
asettamana määräpäivänä 1.7.1991.
Tuolloin oli jo tehty laskelmat, joiden mukaan toiminta näytti kannattavalta. Todennäköisesti nämä laskelmat olivat hyvin varovaisia koska Radiolinja
antoi alkuvaiheessa nelinumeroisia mobiilinumeroita (tyyliin: 050-1234). Arvioitiin siis, ettei tilaajamäärä ainakaan kovin pian saavuttaisi 10.000:tta.
Telekilpailu oli siis jo vuonna 1988 Suomessa hyvässä alussa. Asiakkaat
voivat hankkia vähintään kahden megabitin digitaalisia yhteyksiä sekä paikallisesti että kaupunkien välillä kahdelta eri operaattorilta. Muissa Euroopan maissa ei ollut telekilpailusta vielä ajatustakaan, ja nopeiden yhteyksien
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saatavuus oli huono. Myös matkaviestinnässä kilpailun avautuminen oli enää
lyhyen ajan kysymys. Kilpailun avautumisesta huolimatta yhteistyö kehityshankkeissa kuitenkin jatkui.

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ VAUHDITTI MATKAVIESTINTÄÄ
Telepuolella merkittävä tekijä oli pohjoismainen yhteistyö, jonka kirkkain

saavutus oli NMT-matkapuhelinjärjestelmä. Kyseessä oli maailman ensimmäinen matkapuhelinjärjestelmä, joka kattoi useita kokonaisia maita (Ruotsi, Norja ja Tanska 1981, Suomi 1982, Islanti 1986) ja jossa alusta asti toimi
kansainvälinen roaming.
Käyttäjämäärän kasvaessa 450 MHz järjestelmän rinnalle rakennettiin 900
MHz järjestelmä, johon myös Sveitsi liittyi 1987. Pohjoismaiden NMT:stä muodostui hyvin toimiva ja melko kattava yhtenäinen verkko, jonka tilaajamäärä
ylitti pian miljoonan.
Vaikka NMT analogisena (ns. ensimmäisen sukupolven tai 1G-) järjestelmänä oli vain lyhyt välivaihe siirryttäessä digitaalisiin matkapuhelinjärjestelmiin, sillä oli suuri merkitys sekä suomalaisille operaattoreille että alan
teollisuudelle. NMT:n myötä Suomeen syntyi matkaviestinnän kulttuuri, joka
suurista maista puuttui.
Alun perin matkapuhelimet olivat autoon asennettavia tai ”raahattavia”,
suuria ja painavia laitteita. Nokian ja Saloran yhdessä perustama Mobira kehitti ensimmäisen NMT-autopuhelimensa vuonna 1982 ja tästä eteenpäin puhelimien kehitys oli ripeää.
Vuonna 1984 Mobiran toimitusjohtaja Jorma ”Jori” Nieminen visioi julkisesti taskuun sopivasta ”kännykästä”, jollaisia käytettäisiin yleisesti kymmenen vuoden kuluttua. Tämä visio toteutui täydellisesti.
Vuonna 1987 valmistui Nokian ensimmäinen varsinainen kännykkä Nokia/
Mobira Cityman 900. Lokakuussa 1987 Neuvostoliiton tuolloinen johtaja Mihail Gorbatšov sai lehdistötilaisuudessa käteensä kännykän, jolla hän saman
tien soitti Moskovaan. Kuva neuvostojohtajasta ja kenkäpuhelimesta levisi
nopeasti maailman lehdistöön ja puhelinmalli sai lempinimen Gorbatšov.
Lopullisesti kännykkä löi itsensä läpi vuonna 1994 kun Nokia julkisti GSM-puhelinmallinsa 2110. Tämä oli jo aidosti taskuun sopiva, kaunis ja helppokäyttöinen matkapuhelin, joka mahdollisti myös SMS-lyhytsanomien käytön.
Matkaviestinnän digitalisoituminen oli merkittävä murros, joka muutti syvällisesti koko verkko- ja päätelaiteteknologian. Perinteisestä signaloinnista
siirryttiin digitaalisiin tietoliikenneprotokolliin, joiden kaltaisia oli jo käytössä
langallisella puolella. Digitaalinen, toisen sukupolven (2G-) GSM-matkapuhelinjärjestelmä standardoitiin laajana eurooppalaisena yhteistyönä 1980-luvun
loppupuolella ensin eurooppalaisten teleoperaattoreiden standardointielimessä CEPTissä ja myöhemmin ETSIssä (European Telecommunications Standards Institute), joka julkaisi ensimmäisen version standardista vuonna 1990.
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Vuonna 1994 standardiin lisättiin, Pohjoismaiden tuella ja Matti Makkosen aloitteesta SMS-lyhytsanomapalvelu, joka mahdollisti uudentyyppiset
palvelut ja liiketoiminnat varsin pienillä investoinneilla olevaan GSM-infrastruktuuriin (joskin saksalaiset ja ranskalaiset ovat myöhemmin omineet
SMS-innovaation). Suomessa SMS:stä tuli välittömästi suurmenestys, joka
pian generoi kymmenen prosenttia matkapuhelinoperaattoreiden tuloista,
kun taas esimerkiksi USA:ssa palvelu alkoi yleistyä vasta 2000-luvulla.
Kun GSM-standardi valmistui, sitä pidettiin yleisesti erittäin monimutkaisena ja vaikeana. Eräs syy tähän oli se, että valmistajilla oli kokemusta pääasiassa analogisista järjestelmistä. Nokialla oli jo 1980-luvun loppupuolella
kaikki tarvittavat komponentit uudentyyppisen digitaalisen matkaviestinverkon kehittämiseksi (digitaalinen keskustekniikka, radiotekniikka, sulautetut
ohjelmistot sekä digitaalisten tietoliikenneprotokollien ohjelmistot).
Protokollaohjelmistojen tutkimus ja -kehitys perustui Tekes-projektiin,
jonka spinoffina oli perustettu kaksi osastoa Nokian tutkimuskeskukseen.
Mitään vastaavaa ei tuolloin ollut yhdelläkään Nokian kilpailijalla.
GSM-standardoinnin valmistuessa 1980-luvun lopulla Nokialla oli jo toimiva GSM-järjestelmän laboratorio-prototyyppi, jossa radiotien virkaa toimitti
Ethernet–lähiverkko, puhelimina toimivat PC-tietokoneet ja kaikkien verkon
komponenttien välillä toimivat todelliset GSM-protokollat. Tästä oli vain lyhyt askel siirtää järjestelmä todellisiin laitteistoihin. Tuolloin kilpailijat vielä
epäilivät, olisiko GSM edes toteutettavissa tuolloisella tekniikalla.
Neuvostoliiton hajoaminen romahdutti Suomen itäviennin ja pakotti kehittämään uusia tuotteita sekä palveluita länsimarkkinoille. Idänkaupan
kuihtuessa vapautuvia resursseja voitiin nyt suunnata uusiin hankkeisiin.
Tuolloin Nokian korkein johto teetti selvityksen siitä, olisiko GSM:ssä liiketoimintapotentiaalia. Timo H. A. Kosken ja Sari Baldaufin johdolla tehty
selvitys antoi positiivisen suosituksen ja johti päätökseen, joka oli ratkaiseva
Nokian myöhemmälle menestykselle. Radiolinja oli Nokialle valmis pilot-asiakas, jonka kanssa tuote voitiin kehittää kaupallisesti valmiiksi.
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Radiolinja Oy:n verkko valmistui tiukassa määräajassa ja Harri Holkeri otti
tiedotusvälineiden edessä maailman ensimmäisen virallisen GSM-puhelun
1.7.1991. Suomalainen tietoliikennetoimittaja oli ensimmäisenä kehittänyt ja
suomalainen operaattori ottanut käyttöön kansainvälisesti standardoidun,
digitaalisen matkapuhelinjärjestelmän.

INTERNETIN KEHITYS
Suomen yliopistoverkko Funet kehitettiin 1980-luvulla ja liitettiin 1988 lopulla Pohjois-Amerikan internetiin. Funetin sielu oli professori Juha Heinänen,
joka hankki USA:ssa tarvittavan käytännön osaamisen ja kontaktit sekä alkoi
tuoda internetiä Suomen korkeakoulumaailmaan. 1990-luvulla Heinäsellä oli
ratkaiseva merkitys internet-palveluiden kehittäjänä Telessä.
Funetin pohjalta kehitettiin 1988 Telessä DataNet-palvelu maailman
ensimmäisenä perinteisen teleoperaattorin tarjoamana intranet/internetpalveluna. Pian puhelinlaitosleiri kehitti vastaavan LanLink-palvelun.
Puhelinpuolella jo laajassa käytössä olevien nopeiden (yli 2 Mbit/s) digitaalisten yhteyksien hyvä saatavuus nopeutti internet-teknologian leviämistä.
DataNet ja LanLink olivat eräitä maailman ensimmäisiä julkisia intranet-palveluita ja johtavat suomalaiset teollisuusyritykset ottivat ne ensimmäisinä
käyttöön. DataNetin pilot-asiakkaana toimi vuonna 1998 Kone Oy ja pian sen
ottivat käyttöönsä myös muut johtavat yritykset useilla toimialoilla. Kahden
operaattorileirin välinen kilpailu piti kehityksen ripeänä ja Suomessa otettiin
ensimmäisenä käyttöön uudet verkkoteknologiat kuten Frame Relay (1991) ja
ATM (1993).
Funet sai rahoitusta oikeaan tarkoitukseen, mutta osin väärillä perusteilla.
CSC Tieteellinen Laskenta kehitti ja ylläpiti Otaniemessä tietokonekeskusta,
johon hankittiin yhä tehokkaampia supertietokoneita, joita käytti suppeahko joukko tutkijoita ympäri Suomea. Supertietokone oli jotain konkreettista,
minkä korkeatkin päättäjät ymmärsivät.
Sen sijaan tietoliikenneverkko oli niin abstrakti asia, että sitä oli vaikea
perustella ymmärrettävästi. Tärkeä perustelu Funetin rakentamiselle oli se,
että tutkijoiden kaikkialla Suomessa pitää päästä käyttämään supertietokonetta. Tietenkin Funet täytti myös tämän tehtävän, mutta sen paljon suurempi merkitys oli siinä, että se avasi tuhansille tutkijoille ja kymmenille tuhansille opiskelijoille uuden, kansainvälisen kommunikointikanavan. Äkkiä olikin
helpompi pitää yhteyttä internetiä käyttävään kollegaan toisella puolella
Suomea, Ruotsissa tai vaikka Kaliforniassa kuin internetiä käyttämättömään
kollegaan naapuritalossa.
Suomessa on kehitetty monia loistavia innovaatioita internetuolelle. Näistä ehkä tunnetuimpia ovat Jarkko Oikarisen kehittämä IRC (Internet Relay
Chat), maailman ensimmäinen internetissä toimiva keskustelujärjestelmä,
sekä Tatu Ylösen kehittämä SSH (Secure Shell), maailmanlaajuisesti käytetty
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turvallinen yhteyskäytäntö etähallintaan ja moniin muihin tarpeisiin. Linus
Torvaldsin alulle panema Linux on ensimmäinen avoimen lähdekoodin vapaasti käytettävä käyttöjärjestelmän ydin, jonka merkitys on viime aikoina
vain kasvanut (mm. kasvava joukko internetin palvelimia sekä työasemia, mukaan lukien Android).
Suomessa on siis tehty merkittävää teknologiakehitystä mobiilipuolella,
mutta lähinnä soveltavaa työtä internetin parissa. Edellä mainitussa Tekesin
Finprint-tutkimusohjelmassa kehitettiin muun muassa Nokian GSM-kehityksessä käytettyjen protokollaohjelmistojen lisäksi myös varhainen reitittimen
prototyyppi.
Jo vuonna 1984 VTT:llä toimi Suomessa kehitetty reititin, johon projektiin
osallistuneilla yrityksillä oli täydet oikeudet. Cisco Systems vasta aloitteli
toimintaansa Len Bosackin autotallissa tuolloin. Todennäköisesti telecom
(operaattorimaailma) ja datacom (internet) –kulttuurien välinen suuri ero oli
syynä siihen, ettei tätä aihiota koskaan lähdetty kehittämään eteenpäin.

PERUSTA VALMIINA EU-JÄSENEKSI
Suomen liittyessä EU:hun 1.1.1995, meillä jo oli kaikki edellytykset ottaa asema tieto- ja tietoliikennetekniikan eturivin maana, kun esteet lähempään
integroitumiseen kansainväliseen digitaaliseen talouteen olivat poistuneet.
Olimme sekä matkaviestin- että internet-tiheydessä maailman huippua, ja
matkaviestinpuolella meillä oli maailman johtavaa omaa teollisuutta tuotekehityksineen.
Pankkikriisi iski Suomeen 1990-luvun alkupuolella ja vuonna 1995 merkittävät saneeraukset oli jo tehty. Konttorien ja henkilöstön vähentäminen oli
edellyttänyt itsepalveluiden kehittämistä ja vuonna 1995 kaikilla merkittävillä pankeilla jo oli internet-palvelut.
Julkisuudessa on jäänyt vähälle huomiolle se, että Osuuspankkiryhmä,
jota pankkikriisi ei edes ollut suuremmin koskettanut, oli internet-pohjaisten
palveluiden edelläkävijä. Pankki kehitti Sirpa Liukkosen johdolla monia uusia
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palveluita. Tietoverkkojen hyödyntäminen pankkitoiminnassa on erittäin positiivinen esimerkki, jota voitaisiin soveltaa monella muulla toimialalla.
Aina vuosituhannen vaihteeseen asti pystyimme pitämään aseman tietoja tietoliikennetekniikan kärkimaana. Kuitenkin huolestuttavia merkkejä oli
jo tuolloin näkyvissä. 1980-luvun tietoliikenneklusteri ja laaja kansallinen yhteistyö olivat lähes kadonneet. Vanhoilla (erityisesti GSM:ään liittyvillä) pa-

tenteilla oli vielä mahdollista rahastaa, mutta nekin alkaisivat pian vanheta.
Aiemmin tehdyn työn ja aiemmin tehtyjen hyvien päätösten hedelmiä voitiin
vielä korjata, mutta oli liian vähän uusia aihioita, joista kehittyisi uutta liiketoimintaa. Kaiken järjen mukaan suomalaisten (eikä amerikkalaisten) olisi
esimerkiksi pitänyt kehittää ja tuoda markkinoille Linux-pohjaiset älypuhelimet, jotka toimivat paitsi puhelimina myös taskutietokoneina.
Lupaavia tietotekniikka-alan yrityksiä Suomessa on ollut ja jotkin niistä
ovat myös tuottaneet kohtuullista menestystä. Tietoturvapuolella on syntynyt ja kasvanut joukko päteviä yrityksiä, jotka kuitenkaan eivät ole kasvaneet kansainvälisesti merkittäviksi. Peliteollisuudessa on viime vuosina ollut
joitain huomattavia menestystarinoita, mutta näille on ollut vaikea löytää
jatkoa. Tyypillisesti menestyvätkin yritykset kasvavat korkeintaan n. 100 miljoonan euron liikevaihtoon ennen kuin ne ostetaan ulkomaille.

TÄSTÄ ETEENPÄIN
Perusteknologian kehittämiseen tarvittavat panostukset ovat niin suuria, ettei meillä ole niihin erityisiä edellytyksiä. Sen sijaan olemme perinteisesti
olleet hyviä uusien asioiden nopeina omaksujina, innovatiivisina yhdistäjinä
ja ketterinä soveltajina. Merkittävä uusi tietotekniikan soveltamisalue on Internet of Things (IoT), jossa yhdistyvät laitteistot, ohjelmistot, langallinen ja
langaton tietoliikenne, tietoturva ja monet muut asiat, joissa meillä on kovaa
kansainvälisen tason osaamista.
Esimerkkejä luovasta tietotekniikan soveltamisesta ovat Ponssen metsäkoneet, jotka hyödyntävät tietotekniikkaa muun muassa ennakoivaan kunnossapitoon, sekä Enevon älykkäät roskasäiliöt, jotka mahdollistavat tyhjennyksen optimoinnin. Suurista yhtiöistä ainakin Kone satsaa merkittävästi
tietotekniikan soveltamiseen ihmisvirtojen optimoinnissa.
Vastaavanlaisia tietotekniikan soveltamismahdollisuuksia löytyy lähes
miltä tahansa toimialalta eikä niiden hyödyntäminen edellytä mainittavaa
uuden teknologian kehittämistä, vaan lähes pelkästään olevan teknologian
luovaa hyödyntämistä. Tässä nousee ratkaisevaan asemaan toimialan sekä
tietotekniikan eri osa-alueiden asiantuntijoiden kyky kommunikoida ja tehdä
yhteistyötä. Myös käyttöliittymien ja kognitiotieteen merkitys korostuu tietotekniikan arkipäiväistyessä ja tullessa keskeiseksi osaksi kaikkien ihmisten
päivittäistä toimintaa.
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Tiiviisti
• 1980-luvulla teleoperaattorit ja muut
alan yritykset tekivät merkittävää yhteistyötä etenkin Tekesin tietotekniikkaohjelmassa, jossa kehitettiin merkittävää
osaamista, jonka varaan alan nousu myöhemmin perustui.
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• Teletoimintalain uudistus 1980-luvun
puolivälissä antoi tilaa kilpailulle, joka oli
hyvässä vauhdissa vuosikymmenen loppupuolella, vaikka muissa Euroopan maissa ei
ollut ajatustakaan alan kilpailusta.
• Pohjoismaisena yhteistyönä syntynyt
NMT-matkapuhelinjärjestelmä antoi etulyöntiaseman alan yrityksille kansainvälisessä kilpailussa. Osin tämän ansiosta
Nokialla oli kaukana kilpailijoiden edellä
GSM-puhelinkisassa.

• 1980-luvulla kehitetty Suomen yliopistoverkko Funet loi pohjan internet-palveluiden kehittämiseen. Samoin hyvät
digitaaliset yhteydet nopeuttivat internet-teknologian leviämistä. Suomessa onkin kehitetty monia internet-innovaatioita
kuten IRC-keskustelujärjestelmä ja Linux.
• Tällä vuosituhannella suomalaisten
asema alan kärkimaana on alkanut hiipua. Uutta liiketoimintaa on syntynyt liian
vähän. Nyt suomalaisilla on parhaat kasvuedellytykset perusteknologian sijaan
teollisen internetin kaltaisen osaamisen
soveltajana.
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Tietointensiivisen
työn määrä kasvaa
moninkertaisesti
varsinaista ICT-alaa
nopeammin.

ICT-ALAN MERKITYS ON MUUTTUNUT SUURILLA LOIKKAUKSILLA
VUOSIKYMMENITTÄIN
• 1960-luvun puolivälissä perustettiin ensimmäiset tietotekniikan professuurit Suomessa Tampereelle ja Helsinkiin, mikä nosti alan korkeakoulujen
oppiaineeksi.
• 1970-luvun puolivälissä valtionhallinto otti ensimmäiset tietoyhteiskuntapoliittiset askeleensa ATK-alan neuvottelukunnan perustamisella, joka
edisti tietotekniikan soveltamista niin kunnissa, ministeriöissä kuin elinkeinoelämässäkin.
• 1980-luvun ”kiihdytysjaksolla” luotiin kansallinen innovaatiopolitiikka ja
ensimmäiset suurprojektit, kuten yleinen tietoverkko, sekä synnytettiin
teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes.
• 1990-luvulla kirjattiin ensimmäiset varsinaiset Suomen ICT-alaa ja tietoyhteiskuntaa koskevat kansalliset elinkeino- ja koulutuspoliittiset linjaukset
Yhdysvaltojen NII-raportin (National Information Infrastructure) innoittamana. Linjausten ensimmäisinä ilmentyminä voi pitää vuosien vuosina
1993 ja 1994 TIKAS-projektin eli ”tietotekniikan kansallisen strategian” yhteydessä tehtyä työtä. ICT-sektorin yritysten vaikutus kansalliseen koulutuspolitiikkaan oli1990-luvulla huomattava, mistä hyvänä esimerkkinä on
opetusministeriön 1998 aloittama strategiaohjelma. Vuonna 2003 tietoyhteiskuntalinjaukset kirjattiin jo eksplisiittisesti omana kokonaisuutenaan
hallitusohjelmaan.
• 2000-luvulla ICT-alan strategiatyö vähentyi ja Suomi tuntui tuudittautuvan
uneen Nokian menestyksen seurauksena. Yritysten ja yliopistojen yhteistyö
pieneni ja yritys- ja tutkimussektorit tulivat 1990-lukua itsenäisemmiksi.
• 2010-luvulle tultaessa digitalisaatio on terminä ja ilmiönä nostanut päätään ja on esimerkiksi yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Teknologian
nopea kehitys on tuonut uutta virtaa myös koulutus- ja elinkeinopoliittisiin
linjauksiin. Erona aikaisempaan ICT-alan kapeahkosti määriteltyjen asiantuntijoiden sijaan puhutaan kokonaisvaltaisesti kansalaisten tietoteknisten taitojen tärkeydestä, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön ”älystrategiassa” ja koko yhteiskunnan läpileikkaavasta digitalisaatiosta.
Digitalisaation edetessä raja-aidat ICT-alan työpaikkojen ja muiden välillä hälvenevät. Tietotekniset taidot ovat yhä enenevissä määrin kasvava
osa kaikkien ammattien työnkuvaa. Kun työelämässä ei voida vetää selkei-
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tä rajoja ICT-alan ja muiden työpaikkojen välillä, ei tietoteknisen osaamisen
kehittäminenkään voi rajoittua pelkästään viralliseen koululaitokseen vaan
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rinnalla on korostettava verkkokoulutusmateriaaleja ja harrastuneisuutta.
Digitalisaatio ja tietotekniikan nopea kehittyminen tarkoittaa myös
ICT-alalle kouluttautuneiden ammattitaitojen jatkuvaa päivitystarvetta. CEPIS:in (Council of European Professional Informatics Societies) toteuttaman
kyselyn mukaan ainoastaan 24 prosenttia suomalaisista ICT-alan työntekijöistä vastaa osaamistasoltaan tehtävänkuvaansa. Suomalaiset ICT-alan
työntekijät ovat myös eurooppalaisia kollegojaan vanhempia. CEPIS:in kyselytutkimuksen valossa on siis selvää, että digitalisoituvassa Suomessa on
panostettava entistä enemmän ICT-alan osaamiseen.
Valtiovarainministeriön #digihaaste-kampanja on yksi kuvaava esimerkki
aikaisempaa osallistavammasta ja laaja-alaisemmasta otteesta. Kirjoitushetkellä mittavin ohjelmatyö tulee oletettavasti toteutumaan Suomen Akatemian ja Tekes:in ICT2023-hankkeen piirissä. Mutta miten edellä mainittu
yhteiskunnallinen panostus ICT-alaan näyttäytyy tilastojen valossa? Tämä artikkeli pyrkii piirtämään suuntaviivoja ICT-alan koulutuksen ja työpaikkojen
kehityksessä historiallisesti, keskittyen erityisesti ajanjaksoon vuodesta 1995
vuoteen 2013.

ICT-ALAN KOULUTUS MONINKERTAISTUNUT
ICT-alan koulutuksen määrittelyssä käytetään kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED 2011 mukaista rajausta, jota Tilastokeskus on soveltanut suomalaisiin tutkintoihin. Luokitukseen sisältyy esimerkiksi tietokoneasentajan
ammattitutkinto, tietojärjestelmätieteen KTM, sekä tietotekniikan insinööri.
ICT-alan painoarvo on koulutuksen kokonaiskuvassa kasvanut monin-
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kertaiseksi viimeisten neljän vuosikymmenen aikana. 1970-luvulla puhuttiin vuosittain muutamista sadoista alalle valmistuneista, kun 2010-luvulla
määrä on pyörinyt 4 000 ja 5 500 välissä. Alan koulutusmäärien kehitys ei
kuitenkaan ole ollut tasaista, eikä ICT-alan tutkinnon suorittaneiden osuus
valmistuneiden määrästä ole suinkaan kasvanut mikäli nykyhetkeä verrataan
1990-luvun loppuun.
Ennen 1990-lukua on havaittavissa oikeastaan kaksi vahvaa kasvun kautta.
1970-luvun ensimmäiset viisi vuotta osuus kasvoi tasaantuen noin kahden
prosentin tasolle aina 1980-luvun jälkipuoliskolle saakka. 1980-luvun puoli-

välistä 1990-luvun puoliväliin ala oli kovassa
nosteessa ensimmäisten isojen tietotekniikkaprojektien ilmeisesti houkutellessa uusia
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ICT-alan tutkintojen vahvana kasvuna vuodesta 1999 alkaen, jolloin ICT-alan tutkintoja
myönnettiin lähes 3 000.
Samaan aikaan osui myös ammattikou-
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lu-uudistus, joka lisäsi huomattavasti alan
koulutuspaikkoja. IT-kuplan puhkeaminen 2000-luvun alkuvuosina näkyi selkeänä käänteenä ICT-alan tutkintojen suhteellisen osuuden kääntymisenä
jyrkkään laskuun huippuvuoden 2003 jälkeen.

ALAN VETOVOIMA KASVANUT JÄLLEEN
Aivan viime vuosina on nähtävissä pieni liikahdus ylöspäin ja onkin oletettavissa, että digitalisaation, big datan ja teollisen internetin myötä alan vetovoima kasvaa ja vetää uusia opiskelijoita yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Suhteellisen osuuden laskusta huolimatta on huomioitava, että
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ICT-alalta valmistui vuonna 2013 enemmän opiskelijoita kuin koskaan aikaisemmin, mutta suomalaisten yleinen koulutustaso on noussut 20 vuoden aikana vielä ICT-alaakin nopeammin.
Suoritettujen ICT-tutkintojen koulutusasteessa on tapahtunut selkeitä
muutoksia viime vuosikymmeninä. 1980–90-luvun ICT-alan tutkintomäärien
kasvun vetomoottorina olleet opistotasoiset alimman korkea-asteen tutkinnot ovat käytännössä hävinneet ammattikorkeakoulu-uudistuksen myötä.
1970-luvulla yleisten keskiasteen ammattikoulututkintojen osuus nousi uudestaan vuodesta 1997 alkaen vuoteen 2005, jolloin noin 40 prosenttia kaikista alan suoritetuista tutkinnoista oli toisen asteen tutkintoja.
2010-luvulla ICT-alan ammattikoulututkintojen määrä kasvoi rajusti. Koska
ammattikoulutason tutkintojen määrä reagoi nopeimmin yhteiskunnallisiin
trendeihin koulutuksen lyhyen keston vuoksi, tätä toisen asteen tutkintojen
määrän kasvua voidaan pitää ensimmäisenä koulutusalalla näkyvänä viitteenä alan viimeaikaisesta vetovoiman kasvusta. Toisaalta ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen uusien opiskelijoiden osuus ei ole kasvanut ja on pysynyt
noin 8–9 prosentissa kaikista aloittaneista.
Huomattavin muutos ICT-alan koulutuksessa on ammattikorkeakoulu-uudistuksesta seurannut alemman korkeakouluasteen tutkintojen raju
kasvu 2000-luvun yleisimmäksi tutkintomuodoksi. Maisterin- ja ylempien
ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi pitkään tasaisesti, mutta 2003
alkaen vauhti kiihtyi. Yliopistolain uudistukset näkyvät rajuna piikkinä vuonna 2008 ja uudestaan 2010. Vuosittain valmistuneiden tohtorien määrässä
ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vaan määrä on kasvanut tasaisesti,
lukumäärän ollessa 2000-luvulla noin sata suoritettua tutkintoa vuodessa.

NAISTEN OSUUS ON VÄHENTYNYT VOIMAKKAASTI
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ICT-alan tutkinnon suorittaneiden sukupuolijakaumassa on nähtävissä selkeä trendi. 1980–90-lukujen vaihteessa naisten osuus ICT-alan tutkinnon
suorittaneista kääntyi laskuun. Kun tutkintojen määrä kasvoi voimakkaasti
1990-luvun lopulla, naisten osuus ICT-alalta valmistuneista kasvoi selvästi.
Kun ICT-alan painoarvo kääntyi 2003 alkaen laskuun, niin myös naiset
alkoivat kadota alalta. 2013 ICT-alan tutkinnon saaneista enää vain noin 15
prosenttia oli naisia. Oletettavaa on, että 1980-luvun suuret projektit ja tietoyhteiskunnan sekä 1990-luvun IT-buumi houkuttelivat naisia kouluttautumaan ICT-alalle, mutta 2000-luvun alun IT-kuplan puhkeamisen jälkeen alal-

le hakeutui enemmän vain intohimoisempia harrastelijoita, jotka syystä tai
toisesta ovat perinteisesti olleet enemmän miehiä.
ICT-alan koulutuksessa on kuitenkin virheellistä tarkastella ainoastaan
suoritettujen tutkintojen määrää. Alan yliopisto-opiskelijoista noin 40
prosenttia valmistuu koulutuksestaan 10 vuodessa, mikä on 20 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin kaikilla aloilla yhteensä. Ammattikorkeakouluopiskelijoilla tilanne on jonkin verran parempi, hieman yli 50 prosentin
valmistuessa alalta.

Naisten osuus ICT-alan tutkinnon suorittaneista, %

Tomi Jaakkolan (2012) mukaan alan opiskelijoista 90 prosenttia työskentelee opiskellessaan, minkä ansiosta työelämään siirtyminen ennen virallista valmistumista on helppoa. ICT-alan työpaikkojen kulttuuri ei korosta
tutkintotodistusten merkitystä, vaan työelämässä tai harrastuneisuuden
kautta hankittu käytännön osaaminen on virallista tutkintoa tärkeämpää.
ICT-alan koulutusta ei voi myöskään pelkistää viralliseen koulu- ja yliopistoinstituutioon. Alan oppia voi saada kouluttautumalla itse hyödyntäen esimerkiksi Codecademyn kaltaisia itseoppimisen tueksi suunniteltuja
resursseja tai suorittaen esimerkiksi ”nettiyliopistojen” kuten Courseran
tai Udacityn tarjoamia verkkokursseja, ns. MOOC:eja (Massive Open Online
Course).
Myös Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos tarjoaa avoimen ohjelmoinnin MOOC:in, joka toimii myös pääsykokeelle vaihtoehtoisena tapana saada opiskelupaikka tietojenkäsittelytieteen oppiaineesta.
Linda Liukkaan perustama Rails Girls tarjoaa naisille ohjelmointityöpajo-
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ja pyrkimyksenä tehdä ICT-ala naisille helpommin lähestyttäväksi. ICT-alan
joustavuus koulutuksen suhteen nostaakin virallisen koulutusjärjestelmän
ulkopuolella tapahtuvan osaamisen kehittämisen tärkeäksi osaksi osaajavajeen kuromisessa umpeen.

ICT-AMMATTILAISTEN MÄÄRÄ KAKSINKERTAISTUI 15 VUODESSA
Tietointensiivisen työn lisääntymistä ja työmarkkinoiden rakennemuutosta
tarkastellaan tässä yhteydessä ICT-ammattilaisten ammattiryhmiä tarkastelemalla. Tietointensiivinen työ voidaan määritellä monella tapaa ja lähes
kaikessa työssä on tietokoneet ja mobiililaitteet jollakin tavalla käytössä
nykyisin. Tilastoista tietointensiivistä työtä ei voi kuitenkaan erottaa, minkä
vuoksi tarkastellaan ICT-työksi luokiteltavia ammattiryhmiä ja niitä tekevien
henkilöiden määriä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana.
Aineistona käytetään Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoa, joka on hallinnollisiin aineistoihin perustuva vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä.
Tilastokeskus luokittelee ammatit soveltamalla kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä luokitusstandardia. Vuosien 1995–2009 välinen ammattitarkastelu perustuu Ammattiluokitus 2001:een ja vuosien 2010–2013 Ammattiluokitus 2010:een. Luokitukset poikkeavat monin paikoin toisistaan, minkä
vuoksi aikasarja ei ole täysin vertailukelpoinen.
ICT-alan työksi määriteltävien ammattiryhmien määrä on moninkertaistunut luokitusten välillä. (ks. taulukot 1 ja 2). Ammattiluokituksen muutos
heijastaakin työelämän ja elinkeinorakenteen muutosta sekä nimikkeiden
että niiden määrän osalta. Digitalisaation myötä uusia ammattiryhmiä ja
-nimikkeitä on tullut lukuisia, kun samalla myös joidenkin ammattiryhmien
tehtävät ovat loppuneet kokonaan tai lähes kokonaan. Esimerkiksi lävistäjien
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ammattiryhmän tilalle tuli tallentajat, joiden lukumäärä on myös vähentynyt
viime vuosien noin kolmeensataan henkilöön.
Vuosien 1995–2009 välillä ICT-ammattilaisten määrä kasvoi vajaasta 30
000:stä yli kaksinkertaiseksi. Eniten lisääntyi tietotekniikan eritysasiantuntijoiden lukumäärä, joka lähes kolminkertaistui vajaassa 15 vuodessa. Tietotekniikan erityisasiantuntijat muodostavat isoimman ryhmän ICT-ammattilaisista, yli 60 prosenttia (taulukko 1). Tietotekniikan erityisasiantuntijoiksi
määritellään muun muassa ohjelmistoasiantuntijat, sovellussuunnittelijat,
it-asiantuntijat sekä laitteistoasiantuntijat.

Taulukko 1. ICT-ammattilaisten lukumäärä vuosina

Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 1995–2009

Taulukko1
Vuosi
Ammattiryhmä

1995

2000

2005

2009

1

1 696

2 989

3 931

4 321

1 696

2 989

3 931

4 321

1 696

2 989

3 931

4 321

14 649

25 540

35 460

42 378

14 649

25 540

35 460

42 378

14 649

25 540

35 460

42 378

6 460

10 995

15 411

15 340

5 989

10 661

15 264

15 227

5 989

10 661

15 264

15 227

471

334

147

113

471

334

147

113

6 564

6 039

4 982

4 574

724 Sähkö-, elektroniikka- ja tietoliikennelaitteiden 6 564
asentajat ja korjaajat

6 039

4 982

4 574

617

1 363

2 331

1 767

5 947

4 676

2 651

2 807

29 369

45 563

59 784

66 613

Johtajat ja ylimmät virkamiehet

123 Asiantuntijajohtajat
1236 Tietotekniikkajohtajat
2

Erityisasiantuntijat

213 Tietotekniikan erityisasiantuntijat
213. Tietotekniikan erityisasiantuntijat
3

Asiantuntijat
312 Tietotekniikan tukihenkilöt,
operaattorit ym.

3120 Tietotekniikan tukihenkilöt,
operaattorit ym.
313 Optisten ja elektronisten
laitteiden käyttäjät
3139 Muut optisten ja elektronisten
laitteiden käyttäjät
7

Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät

7242 Elektroniikkalaitteiden asentajat ja
korjaajat
7244 Tietoliikenneasentajat ja -korjaajat
Kaikki yhteensä

Myös elektoniikkalaitteiden asentajien ja korjaajien lukumäärä kasvoi prosentuaalisesti paljon, mutta koska tietoliikenneasentajien ja korjaajien lukumäärä puolestaan laski runsaasti vuosina 1995-2009, voi yleistymistä tai
vähentymistä puolestaan selittää todellisen muutoksen lisäksi myös ammattien luokittelumuutokset. Tietoliikenneasentajien ja -korjaajien lukumäärän
väheneminen voi siis osittain johtua myös siitä, että heidät on ryhmitelty
johonkin toiseen, esimerkiksi juuri elektroniikkalaitteiden ja -korjaajien ryh-
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mään. Ammattien luokitteleminen eri ryhmiin perustuu työpaikan toimialan
lisäksi henkilön ammattinimikkeeseen, mikä epäselvien ammattinimikkeiden
osalta voi aiheuttaa epävarmuutta itse ammattiluokitukseen, jolloin oikea
tehtävä ei luokituksessa menekään sille tarkoitettuun ammattiryhmään.
Ammattiluokituksen vaihtumisen vuoksi vuosia 1995–2009 ei voi suoraan
verrata vuosiin 2010–2012. Lisäksi aikasarjaan sisältyneiden luokitusmuutosten vuoksi tarkastelusta on jätetty pois tallentajat (4132) sekä tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajat (7422), vaikka ne esimerkiksi Tieto- ja
viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n käyttämän määritelmän mukaisesti luokitellaan ICT-ammateiksi.
ICT-ammattilaisten määrä vuosina 2010–2013 on vakiintunut noin 80 000
henkilön tasolle.
Viime vuosien heikko talouskehitys heijastuu työmarkkinoille, minkä
vuoksi työllisyyskehitys on ollut heikkoa ja työllisten määrä on laskenut myös
muilla kuin ICT-aloilla.
ICT-alan ammateissa toimivista yli 70 prosenttia on miehiä. Vuonna 1995
naisten osuus ICT-ammattilaisista oli 26 prosenttia, mutta vuoteen 2013 mennessä osuus laski 22 prosenttiin. Ainoa selvästi naisvaltainen ICT-ammattiryhmä oli tietotekniikan opettajat, joista 59 prosenttia oli naisia vuonna 2013.
Sovellusohjelmoijien ammattiryhmä (2514) systeemityön erityisasiantuntijoista oli puolestaan miesvaltaisin, sillä tuhannesta sovellusohjelmoijasta yli
900 oli miehiä.
Suuri työllistäjä ICT-alalla, Nokia, oli henkilöstömäärän ja liikevaihdon mukaan mitattuna Suomen suurin yritys vuonna 2011, jonka jälkeen sekä Nokian konserniin kuuluvien yritysten toimipaikkojen että henkilökunnan määrä
on vähentynyt huomattavasti aikaisemmasta. Vuonna 2012 Kauppalehdessä
kirjoitettiin Nokian potkujen hukuttavan ICT-alan työvoimaan. Tietotekniik-
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ka-alan johtaja Jukka Viitasaaren mukaan markkinoiden ylitarjonnan tasaantumisessa menee useampi vuosi, mikä näkyy luultavasti myös taulukon
2 luvuissa: ICT-ammattilaisten määrä oli suurimmillaan vuonna 2011, jonka
jälkeen ammattilaisten määrä väheni. (Kauppalehti 14.6.2012.)

ERITYISASIANTUNTIJOIDEN MÄÄRÄ ON KASVANUT
MONINKERTAISEKSI VAJAASSA 20 VUODESSA
Yleisimmässä ICT-ammattien ryhmässä, aikaisemmin tietotekniikan ja nykyisin tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat, työllisten määrä kasvoi

Taulukko 2. ICT-ammattilaisten lukumäärä vuosina 2010–2013

Taulukko
2.
Lähde:
Tilastokeskus,
työssäkäyntitilasto

Ammattiryhmä

2010

2011

2012

2013

1 Johtajat

4 093

4 406

4 388

5 345

13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan

4 093

4 406

4 388

5 345

133 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat

4 093

4 406

4 388

5 345

2 Erityisasiantuntijat

54 552

53 056

47 007

47 439

21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat

7 077

6 740

5 881

5 453

215 Sähköteknologian erityisasiantuntijat

7 077

6 740

5 881

5 453

113

81

85

81

113

81

85

81

24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat

4 652

3 112

2 825

2 891

243 Myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen

4 652

3 112

2 825

2 891

42 710

43 123

38 216

39 014

42 710

66

peruspalvelujen johtajat

23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat
235 Muut opetusalan erityisasiantuntijat

erityisasiantuntijat
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat
25. (Ei tarkempaa tasoa) Tieto- ja
viestintäteknologian erityisasiantuntijat
251 Systeemityön erityisasiantuntijat

36 039

32 857

33 630

252 Tietokantojen,- verkkojen ja

7 018

5 359

5 384

järjestelmäohjelmistojen erityisasiantuntijat
3 Asiantuntijat

18 640

22 570

25 903

23 660

35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian

18 640

22 570

25 903

23 660

18 640

19 287

22 343

20 661

3 283

3 560

2 999

80 032

77 298

76 444

asiantuntijat
351 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian
teknikot sekä käyttäjätukihenkilöt
352 Teleliikenne- sekä radio- ja tv-teknikot
Kaikki yhteensä

77 285
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Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijoiden sekä

asiantuntijoiden ja tukihenkilöiden määrän kehitys vuosina
1995–2000 ja 2010–2013

yli kaksinkertaiseksi vuosina 1995–2008. Suurimmiillaan erityisasiantuntijoiden määrä oli vuonna 2010, minkä jälkeen määrä on laskenut alle vuoden
2007 tason. Tosin ajallisessa vertailussa on syytä olla hieman varovainen
vaihtuneen ammattiluokituksen vuoksi.
Tietotekniikan tukihenkilöiden ja operaattoreiden lukumäärä lisääntyi
maltillisesti vuoteen 2005 asti, minkä jälkeen määrä pysyi noin 15 000:ssä.
Ryhmän ammatit sisältävät erilaisia tietotekniikkaan liittyviä asiantuntijatehtäviä, kuten tietokoneiden, ohjelmien ja oheislaitteiden käyttämistä, ylläpitoa, valvontaa ja neuvontaa, esimerkkeinä pääoperaattorit, mikrotukihenkilöt ja sovellusneuvojat.
Ammattiluokitus 2010:n määritelmässä vastaavan ryhmän määritelmään on
tullut informaatio-lisäliite; informaatio- ja tietoliikenneteknologian teknikot
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sekä käyttäjätukihenkilöt tukevat tieto- ja tietoliikennejärjestelmien ja -verkkojen päivittäistä käyttöä ja antavat käyttäjille teknistä tukea. Tähän ryhmään
kuuluvia ammattiluokkia ovat käytön operaattorit, ja -tukihenkilöt, tietoverkkoteknikot sekä webmasterit ja teknikot. Viimeisimmän, vuoden 2013 lievää
laskua lukuun ottamatta tukihenkilöiden määrässä on ollut tasaista kasvua.
Monien 1990-luvun atk-alkuisten ammattinimikkeiden tilalle on tullut
IT-alkuisia nimikkeitä, kuten it-neuvoja. Uusista nimikkeistä voisi mainita
esimerkkinä helpdesk-tukihenkilöt. Myös erilaisten web-alkuisten ammattinimikkeiden määrä on yleistynyt 1990-luvun jälkeen, kuten myös erilaiset
englanninkieliset nimikkeet.

ICT-AMMATTILAISET ICT-SEKTORILLA
Ammattiryhmää laajempi tapa tarkastella ICT-ammattilaisten lukumäärää on
ottaa tarkasteluun mukaan ICT-ammattien ohella myös ICT-toimialalla toimivia ammattiryhmiä, jotka eivät pelkästään ammattiryhmän perusteella olleet
äskeisissä luvuissa.
Oheista määrittelytapaa on suositeltu mm. Tieto- ja viestintätekniikan
ammattilaiset TIVIA ry:lle heidän ICT-ammattilaisten lukumäärää, palkka- ja
työttömyyskehitystä koskeviin tarkasteluihin. ICT-ammattilaiseksi määritellään mm. ICT-toimialalla työskentelevät toimitus- ja politiikkajohtajat, myynti- ja markkinointijohtajat, elektroniikan asiantuntijat, graafiset multimediasuunnittelijat, myyntiedustajat, puhelinpalveluneuvojat sekä puhelin- ja
asiakaspalvelukeskusten myyjät.
Määritelmän laajentaminen kasvattaa ICT-ammattilaisten määrää; vuonna
2013 heitä oli noin 97 000. Luvut perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tietoihin, joka on hallinnollisiin aineistoihin pohjautuva koko väestön
kattava rekisteriaineisto. Vaihtoehtoisesti Tilastokeskuksen otospohjaisen
työvoimatutkimuksen mukaan ICT-alalla työskenteleviä oli lähes 140 000
vuonna 2012. Tilastojen erot johtuvat eri viiteajankohdista, sillä työssäkäyntitilaston tiedot koskevat vuoden lopun tilannetta ja työvoimatutkimuksen
tiedot pohjautuvat kuukausittaisiin tiedonkeruisiin. Työllisyyden kriteerit
työssäkäyntitilastossa ovat työvoimatutkimusta tiukemmat. Työssäkäyntitilaston aineiston etuna on mahdollisuus tarkastella työllisyyden kehitystä
sekä alueittain että toimialoittain. Myös väestön ajallinen seuraaminen on
tämän tyyppisen aineiston avulla mahdollista.
Yhteensä vuoteen 2013 asti ICT-alan tutkinnon on suorittanut hieman reilu
100 000 henkilöä, joista töissä kävi vuonna 2013 noin 80 000. ICT- alalle luokiteltu työpaikka näistä oli 41 500 henkilöllä eli hieman yli puolella. Kun ICTalan työpaikkoja oli vuonna 2013 noin 97 000, niin vajaalla puolella ICT-sektorilla työskentelevistä oli alaan valmistava tutkinto.
Tämä tarkoittaa sitä, että läheskään kaikki ICT-alalle valmistuneet eivät
lopulta päädy ICT-sektorille töihin. CEPIS:in kyselytutkimusten valossa tätä
voidaan pitää merkittävänä osaajien ja osaamisen hukkaamisena. Toisaalta
käytännön kokemuksen merkitys ja alan tutkintotitteleille vähemmän arvoa
antava avoin kulttuuri pitävät ICT-alan avoimena ja vähemmän riippuvaisena koulutussektorista; tuleehan yli puolet sektorilla työskentelevistä muista
koulutustaustoista.
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Taulukko 3. ICT-ammattilaisten lukumäärä toimialan mukaan vuoden 2013 työssäkäyntitilastossa
Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto

Ammattiryhmä

ICT-toimiala

Muut

Yhteensä

toimialat
1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat

155

.

155

1213 Politiikka- ja suunnittelujohtajat

185

.

185

1219 Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat

425

.

425

1221 Myynti- ja markkinointijohtajat

1 423

.

1 423

1223 Tutkimus- ja kehitysjohtajat

1 073

.

1 073

1330 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat

4 403

942

5 345

2152 Elektroniikan erityisasiantuntijat

3 192

.

3 192

2153 ICT-alan erityisasiantuntijat

3 822

1 631

5 453

2166 Graafiset ja multimediasuunnittelijat

288

.

288

2356 Muut tietotekniikan opettajat ja kouluttajat

39

42

81

2434 Tieto- ja viestintätekniikan myynnin

2 270

621

2 891

251 Systeemityön erityisasiantuntijat

11

42

53

2511 Sovellusarkkitehdit

7 126

3 053

10 179

2512 Sovellussuunnittelijat

10 906

6 995

17 901

2513 Web- ja multimediakehittäjät

336

252

588

2514 Sovellusohjelmoijat

588

419

1 007

2519 Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät

2 817

1 085

3 902

252 Tietokantojen,- verkkojen ja

15

53

68

2521 Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat

568

1 519

2 087

2522 Tietojärjestelmien ylläpitäjät

247

467

714

2523 Tietoverkkojen erityisasiantuntijat

515

85

600

2529 Muut tietokanta- ja tietoverkkojen

774

1 141

1 915

1 580

.

1 580
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erityisasiantuntijat

järjestelmäohjelmistojen erityisasiantuntijat

erityisasiantuntijat
3114 Elektroniikan asiantuntijat

3322 Myyntiedustajat

4 022

.

4 022

3323 Sisäänostajat

303

.

303

351 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian

120

490

610

3511 Käytön operaattorit

6 631

1 949

8 580

3512 Käytön tukihenkilöt

5 100

4 775

9 875

3513 Tietoverkkoteknikot

555

554

1 109

3514 Webmasterit ja -teknikot

293

194

487

3522 Televiestinnän tekniset asiantuntijat

2 815

184

2 999

4132 Tallentajat

17

267

284

4222 Puhelinpalveluneuvojat

209

.

209

4229 Muualla luokittelemattomat

100

.

100

5223 Myyjät

684

.

684

5242 Tuote-esittelijät

159

.

159

5244 Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät

768

.

768

7413 Linja-asentajat ja -korjaajat

62

.

62

7421 Elektroniikka- ja automaatiolaitteiden

604

.

604

2 214

2 996

5 210

67 414

29 756

97 170

teknikot sekä käyttäjätukihenkilöt

asiakaspalvelutyöntekijät

asentajat ja korjaajat
7422 Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja
korjaajat
Yhteensä

Varsinkin ammattiluokitukseen liittyvistä tulkinnanvaraisuuksista johtuen tähän tulokseen kannattaa suhtautua pienellä varauksella. Esimerkiksi
CEPIS:in kyselytutkimuksessa eri ammattiluokissa ICT-alan tutkinnon suorittaneiden osuus oli 80 ja 100 prosentin välissä; tosin täytyy huomioida,
että kyselyn kohderyhmänkin vuoksi alan tutkinnon suorittaneiden osuus
ylikorostui.
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Tallentajista sovellussuunnittelijoiksi

Tiiviisti
• ICT-sektori on kasvanut kaksinkertaiseksi 20 vuodessa ja tehtävien vaatimustaso
on kasvanut. Koulutusputki tuottaa alalle valmistuneita enemmän kuin koskaan,
vaikka alan suhteellinen painoarvo koulutuskentässä on laskenut 2000-luvun alun
huippuvuosista.
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• Huolestuttava piirre tilastoissa on naisten vähenevä osuus ICT-alalla työskentelevistä ja alalle valmistuneista.
• Yksi potentiaalinen kasvun lähde ICT-sektorille on maahanmuutto. Vuodesta 1995
alkaen suoritetuista ICT-alan tutkinnoista vajaa viisi prosenttia on ulkomaista syntyperää
olevien henkilöiden suorittamia, mutta suoritetuista ICT-alan tohtorintutkinnoista reilu
17 prosenttia ja ylemmistä korkeakoulututkinnoista noin yhdeksän prosenttia myönnettiin ulkomaista syntyperää oleville.

• Tietointensiivinen ja monipuolisia tietoteknisiä taitoja vaativa työ ei rajoitu vain
vajaan 100 000 ihmisen työtehtäviin. Tietointensiivisen työn tosiasiallinen kasvu
on moninkertainen verrattuna jo itsessään
huimasti kehittyneen ICT-sektorin kasvuun.
Jatkossa jakolinjan tekeminen tietointensiivisen ja muiden työtehtävien välille
tulee entistä vaikeammaksi samalla kun
ohjelmoinnin tuominen osaksi peruskoulujen opetusohjelmaa hämärtää raja-aitoja
koulutuspuolella. Myös tilastotuotannon
tulisi pysyä yhteiskunnan muutoksessa
entistä nopeammin mukana. 20 vuoden
kuluttua tämän kaltaisen tilastokatsauksen
tekeminen voi olla jo käytännössä turhaa
tietotekniikan ja tietotekniikka-osaamisen
ottaessa yhä suurempaa roolia kaikissa
työtehtävissä.
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ULKOISTUKSET
VAHVISTIVAT
PERUSTAA
DIGITALISAATIOLLE
”

Tietotekniikan operatiivisen
toiminnan ulkoistaminen on
parantanut kustannustehokkuutta
ja tehnyt tilaa organisaatioiden
johtamismallien kehittämiselle.

Puoli vuosisataa sitten oli juuri käynnistynyt perustavaa laatua oleva siirtyminen reikäkorttiteknologiaan pohjautuvasta tietojenkäsittelystä digitaalisiin tietokoneisiin.
Äitini supliikkina karjalaisnaisena onnistui puhumaan samassa talossa
asuneen Vakuutus Pohjolan henkilöstöjohtajan ympäri, ja siksi minulla oli
käsittämätön etuoikeus olla lukioaikana kolmena kesänä vakuutusyhtiön
ATK-osastolla reikäkorttioperaattorina. Tuolloin puhuttiin automaattisesta
tietojenkäsittelystä eli ATK:sta.
Ensimmäisenä työkesänäni 1970 IBM S/360 suurtietokonejärjestelmät
olivat juuri tulleet Pohjolaan. ATK-osaston lattiapinta-alasta ehkä noin viidennes oli S/360:llä. Esimerkiksi volyymeiltään massiiviset autovakuutukset
ajettiin tuolloin vielä reikäkorteilla. Viimeisenä kesänä 1972 reikäkorttipuolen
lattiapinta-ala oli supistunut ehkä noin kymmeneen prosenttiin. Kaikki se
huippuosaaminen, jota tarvittiin reikäkorttien käsittelylaitteiden (kollaattorit ja tabulaattorit) ohjelmointiin hyppylankatauluilla, oli muuttunut parissa
vuodessa täysin arvottomaksi.
Joitakin vuosia myöhemmin TKK-opiskelujeni loppuvaiheessa 1970-luvun
puolivälissä päädyin Tietotehdas Oy-nimiseen yritykseen pientietokoneosastolle, ja siitä alkoi kolme vuosikymmentä kestänyt lainelautailuni IT-alan kehityksen ”kuumilla aalloilla”. Olen usein muistellut erityisesti reikäkorttivaiheen kokemuksia pohtiessani IT-palvelualan yhtä ehkä kaikkein keskeisintä
pysyvää ilmiötä – jatkuvaa syvälle käyvää ja säälimätöntä muutosta.
Tässä luvussa on tarkoitus tarkastella IT-palvelualan kehitystä kohti nyt
muotoutumassa olevaa globaalia digitaalitaloutta. Kontekstina on pieni, teknologiaorientoinut Suomi. Näkökulmana on Suomen johtava IT-palvelutoimija, joka on historiansa aikana toiminut useilla nimillä kuten Tietotehdas
Oyj, TietoEnator Oyj ja Tieto Oyj. Matkan aikana siihen on sulautunyt lukuisia
pienempiä ja suurempia IT-palveluyrityksiä kuten Tietojyvä Oy, Carelcomp Oy,
VTKK Oy ja Unic Oy.
Erityisesti on tarkoitus pohtia IT-ulkoistusten roolia ja Tieto Oyj:n 1990-luvun menestystarinaa kehityksen laajemmassa viiteyhteydessä. Tarkastelu alkaa 1960-luvulta ja päättyy 2000-luvun puoliväliin. Tuossa vaiheessa 1990-luvulla alkanut ulkoistusaalto alkuperäisessä muodossaan oli saavuttanut
tiensä pään. Samaan aikaan päättyi oma ”sisäpiirinäkökulmani” asioiden
kehittymiseen.

Ulkoistukset vahvistivat perustaa digitalisaatiolle

IT-PALVELUALAN KEHITYSLOGIIKKA JA TIETO
1960-luku on tarkastelulle oivallinen alkuhorisontti, sillä Tietotehdas Oy perustettiin vuonna 1968. Eräät Tietoon lopulta päätyneet toimijat oli perustettu vieläkin aikaisemmin. Esimerkiksi VTKK oli aloittanut toimintansa jo
1960-luvun alkupuolella.
Tarkasteltaessa yhtäältä tietojenkäsittelyvoiman (”MIPS”, miljoonaa käskyä sekunnissa) ja tallennuskapasiteetin (”MB”, miljoonaa tavua) sekä työvoiman yksikkökustannusten välistä suhdetta ja toisaalta taloudessa olevan
tietojenkäsittelyvoiman kokonaismäärän jakautumaa (prosessorien määrä
x prosessorin MIPS) 1960-luvun puolivälistä tähän päivään kehitys on ollut
tähtitieteellinen.
Tietotehdas ja kaikki tuon ajan ATK-yritykset perustettiin maailmaan, jossa
tietokoneet olivat tämän päivän mittapuulla järjettömän kalliita ja työvoima
suhteellisen halpaa.
Institutionaalisesta näkökulmasta tämä alkuvaihe perustui eräänlaiseen
captive-cooperative-malliin, jossa yksi tai useampia yrityksiä organisoi
ATK-palvelunsa omistamaansa ja pääosin omistajiensa palvelemiseen keskittyvään yritykseen.

CAPTIVE-COOPERATIVE-MALLIN PERUSTUNUT ALKUVAIHE 1968–1984
Tietotehtaan taustalla oli silloinen Yhdyspankki ja sitä lähellä olevia teollisuusyrityksiä, kuten Kymi-Kymmene, Kaukas ja Tehdaspuu. Näiden välillä
vallitsi vahva tietokonesynergia. Pankki tarvitsi tietojenkäsittelyvoimaa öisin,
jolloin eräajot päivittivät asiakkaiden tilitietoja (ensimmäiset reaaliaikajär-
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jestelmäthän rakennettiin vasta 1970-luvulla), jolloin teollisuusyritykset saattoivat käyttää tietokoneita päivisin.
Suurin osa palveluista kohdistui omistaja-asiakkaille, vaikka ulkopuolisten asiakkaiden haku voimistui vuosien saatossa.
Pientietokoneteknologian (toimittajina esimerkiksi Digital Equipment Corporation, Hewlett Packard, Data General) tulo 1970-luvun puolivälissä avasi keskisuurten yritysten markkinat ja Tietotehtaankin asiakaskunta laajeni
1980-luvulle tultaessa voimakkaasti.
Samalla alkuvaiheen käyttöpalvelupainotteisen tarjoaman rinnalle kasvoivat järjestelmien rakentamiseen, sovellusten tuotteistamiseen sekä erilaisiin
ylläpitoihin liittyvät palvelut henkilöstön määrän samalla kasvaessa nopeasti
– huolimatta 1970-luvun öljykriisitaantumista.

Kehityksen vauhti kiihtyi edelleen PC-tietokoneiden ja ensimmäisten toimistotyökaluohjelmistojen, kuten Lotus 123, tulon myötä 1980-luvun alkupuolella, jolloin Tietotehtaan palvelu- ja liiketoimintaportfolio laajeni myös
laite- ja sellofaaniohjelmistojen tukkukauppaan.
Tietotehtaan kannalta yhtäältä kansainvälinen kilpailu ja toisaalta mukanaolo kansainvälisessä ohjelmistoekosysteemissä alkoivat orastaa amerikkalaisten ja eurooppalaisten laitetoimittajien kansainvälisen ohjelmistotarjonnan
rantauduttua Suomeen. Maahan tulivat esimerkiksi IBM:n silloiset yritysjärjestelmätuotteet sekä ruotsalaisten ohjelmistot. Jo 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa Tietotehtaan asiakasomistajat alkoivat vähitellen todeta captive-cooperative-vaiheen lähestyvän loppuaan, minkä ensimmäinen tärkeä etappi oli sitten
Tietotehtaan listautuminen Helsingin arvopaperipörssiin 1984.

AITONA YRITYKSENÄ TOIMIMISEN HARJOITTELUVAIHE 1984–1989
1980-luvun taloudellinen ympäristö oli kokonaisuutena erittäin suotuisa –
pääomamarkkinat vapautuivat ja talous kasvoi yleisesti. Teknologian kehittyminen vauhditti erityisesti IT-palvelumarkkinoiden kasvua.
Tietotehtaan toiminta diversioitui edelleen. Onnistuneen pörssilistauksen
seurauksena Tietotehtaan tase vahvistui voimakkaasti.
Johdossa nähtiin tarve laajentua Suomen ulkopuolelle vastatauksena alan
edessä olevaan kansainvälistymishaasteeseen. Vahvana signaalina tästä oli
1980-luvulla ensimmäinen IT-palvelujen ulkoistusaalto, joka tuli kansainvälisen kilpailun kautta. Ulkoistuksen edelläkävijä Pohjoismaissa oli ruotsalainen
Programmator, joka onnistui saamaan Suomessa näyttävän joukon ulkoistusasiakkaita (esimeriksi Enso-Gutzeit, Suomen Sokeri). Myös Tietotehdas sai ensimmäiset aidot ulkoistusasiakkaansa, joiden joukossa oli muun muassa Kone.
Liiketoiminnan kehittyessä erinomaisesti ja kassan pullistellessa likviditeettiä Tietotehdas päätti tehdä kannaltaan todella suuren yritysoston. Kun
Datema AB -niminen yritys vuonna 1987 siirtyi Tietotehtaan omistukseen oli
syntynyt ensimmäinen merkittävä pohjoismainen IT-palvelujätti.
Yritysosto osoittautui kuitenkin lähes välittömästi katastrofiksi. Datema oli
valtaisa joukko kehnosti johdettuja integroimattomia liiketoimintasaarekkeita, joiden haltuunottoon Tietotehtaan johdon kaistanleveys ja kyvykkyydet
eivät tuolloin alkuunkaan riittäneet. Tietotehtaan kannalta seurauksena oli
lähes konkurssi, jolta pelastuttiin vain A-osakkaiden hyväntahtoisella hätäpääomituksella.

Ulkoistukset vahvistivat perustaa digitalisaatiolle

Tietotehdas oli tullut alku- ja harjoitteluvaiheensa päähän. Merkittävä osa
johdosta vaihtui 1989 ja A-osakkaat ilmoittivat hätäpääomituksen yhteydessä
tavoitteekseen osakekannan 100 prosenttisen vaihdettavuuden.

ULKOISTUSLIIKETOIMINNAN MENESTYSTARINA 1989–1999
1990-luvulle tultaessa Tietotehdas-Datemaa oli siivottu kovalla kädellä. Näin
jälkikäteen tarkasteltuna Datema-yritysosto osoittautui sillä tavoin hyödylliseksi, että Tietotehdasta alettiin trimmata kunnolla selvästi ennen 1990-luvun alun talouslamaa ja pankkikriisiä Suomessa.
Samalla yrityksen ylimmät luotsit vaihtuivat. Arvo Tuonosesta, Koneen pitkäaikaisesta talousjohtajasta, tuli hallituksen puheenjohtaja ja Matti Lehdestä konsernijohtaja. He tunnistivat nopeasti ruoriin asetuttuaan sekä edessä
olevan ulkoistustrendin että alan konsolidoitumismahdollisuuden. Samoin
he osasivat johtaa mahdollisuuden täysimääräisen hyödyntämisen.
1990-alun lamaan ja pankkikriisiin saakka yritysten IT-toiminnoissa sisäisillä yksiköillä, ATK-osastoilla, oli hallitseva rooli. Monilla toimialoilla IT-asiat
olivat tuolloin yritysjohdolle vieraita ja etäisiä asioita. Samaan aikaan suurten kansainvälisten laitetoimittajien dominoiman IT-palvelualan kehitys oli
vasta alkutaipaleellaan.
Kaiken tämän seurauksena ATK-osastot olivat ”valtakuntia valtakunnissa”
ja ATK-päälliköt näiden ”valtakuntien satraappeja” – ATK-osastot ostivat tietokoneita omiin käyttöpalvelukeskuksiinsa sekä kehittivät ja ylläpitivät yritystensä sovelluksia oman ATK-henkilöstönsä toimesta.
1990-luvulle tultaessa oltiin ajauduttu tilanteeseen, jossa yritysten IT:ssä
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ei kyetty hyödyntämään mittakaavaetuja sillä seurauksella, että IT oli erittäin
kallista ja tehotonta. Etenkin suhteessa siihen, mitä liiketoimintahyötyjä tietojärjestelmillä saatiin.
Suomi ei ollut tässä mikään poikkeus, samainen asetelma oli kehittyneissä talouksissa maailmanlaajuinen. Vielä 1990-luvun puolivälissä keskusteltiin
yleisesti taloustiedepiirejä myöten niin sanotusta tuottavuusparadoksista – eli
siitä, että yritykset panostivat huikeita ja kasvavia rahasummia tietotekniikkaan ilman, että panostukset näkyivät millään tavoin makrotason tuottavuusvaikutuksina. Ja mikrotasolla yritysjohto oli yleisesti vielä koko lailla aseeton.
1990-luvun alun taloustaantuma ja pankkikriisi muutti asetelman Suomessa nopeasti. Suomessa kriisivaihe oli kansainvälisellä mittapuulla erityisen rankka. Päällä oli useita yhtäaikaisia ongelmia: valuuttakurssin syöksy,

tähtitieteelliset korot, valuuttapohjaisten lainojen hoitokulujen hallitsematon kasvu, asuntokuplan puhkeaminen, Neuvostoliiton kaupan romahdus jne.
Yhtäkkiä yritysjohdon täytyi alkaa katsoa kustannusrakenteita aivan toisella silmällä kuin aiemmin. Tänään, lähes 10 vuoden YT- ja kustannusleikkauspainotteisen jakson jälkeen Suomessa asia tuntuu normaalilta, mutta
1990-luvun alussa se oli todella uutta. Niinpä myös ATK ja IT joutuivat kustannusjahdin kohteeksi. Yritysjohto otti ohjakset ja ATK-satraapit alkoivat kaatua
jalustoiltaan. Tähän saumaan Tuonosen ja Lehden erinomaisesti johtama ja
jo trimmattu Tietotehdas osui parhaalle paalupaikalle.
Nopeasti avautunutta ulkoistuspotentiaalia ajatellen Tietotehtaalla oli
useita vahvuuksia. Yksi keskeinen vahvuus oli asiakastoimialapohjainen organisaatio. Tämän ansiosta kyettiin toimimaan kaikilla relevanteilla toimialoilla samanaikaisesti ilman rakenteellisia pullonkauloja. Toinen keskeinen
vahvuus oli ennakkoluulottomuus ja jopa innovatiivisuus ulkoistukseen liittyneissä yritysjärjestelyissä. Menestystarinan ilmentymänä Tietotehdas sai
vahvan aseman lähes kaikilla Suomessa relevantailla asiakastoimialoilla.
Pankki- ja rahoitussektorin palvelut Suomessa ovat kautta historian olleet
liikevaihto- ja arvonlisäverottomia. Tämän johdosta sisäisillä ATK-osastoilla oli ollut ko. veron suuruinen hintaetu työvoimaintensiivisissä palveluissa
suhteessa ulkoisiin tarjoajiin.
Tietotehtaan silloisen Finanssiryhmän johtajat Veli Pohjolainen ja Seppo
Haapalainen loivat tuolloin innovatiivisen Joint Venture -mallin, mikä mahdollisti ko. sektorin asiakkaille verottomat IT-palvelut siitä huolimatta, että
palvelut tulivat Tietotehdas-konserniin kuuluneesta osasta
Innovaatio oli omalta osaltaan mahdollistamassa sitä, että Tietotehdas
oli parhaimmillaan lähes kaikkien suomalaispankkien, vakuutusyhtiöiden
sekä eläkesektorin IT-ulkoistuskumppani. Lisäksi Tietotehdas oli keskeinen
IT-osaamisperusta sille, että 1990-luvun pankkikriisin yhteydessä tehtyjen pankkifuusioiden (kuten Yhdyspankin ja Kansallispankin muodostaessa
Meritan) vaativat järjestelmäintegraatiot onnistuivat. Tietotehtaalla oli niin
ikään tärkeä rooli Helsingin arvopaperipörssin siirtymisessä IT-pohjaiseksi.
Teollisuudessa Tietotehdas sai vankan ulkoistustoimijan aseman yritysjärjestelyllä, jolla vuonna 1993 silloisen Enson ja ranskalaisen Cap-Programmatorin IT-yhteisyhtiö (jäljempänä JV, Joint Venture) Carelcomp siirtyi ensin
Enson ja Tietotehtaan yhteisyhtiöksi ja hieman myöhemmin Tietotehtaan kokonaan omistamaksi ja Juhani Lanon johtamaksi tytäryhtiöksi.
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Järjestely oli myös ratkaiseva askel kehityksessä, jossa vuosikymmenen
ulkoistusmarkkinoita hallinnut Programmator (jonka ranskalainen Cap osti
1980/1990-lukujen taitteessa) menetti asemansa Tietotehtaan ottaessa johtopaikan. Paperi- ja kartonkiteollisuuden tehdasjärjestelmissä Tieto sai 1990-luvun kuluessa markkinajohtajan aseman globaalisti, mutta haasteeksi vuosituhannen vaihteesta alkaen muodostui kyseisen asiakastoimialan ajautuminen
rakenteellisiin ongelmiin digitalisoitumisen korvatessa paperin käyttöä.
1995/1996-vuodenvaihteessa tapahtunut yritysjärjestely VTKK:n kanssa oli
ratkaiseva askel ensin TT Tieto Oyj:ksi ja myöhemmin Tieto Oyj:ksi muuttuneen Tietotehtaan ottaessa Suomessa markkinajohtajan aseman myös julkisella sektorilla ja sitä kautta Suomen koko ulkoistuspalvelumarkkinoilla.
Tämän seurauksena mm. Verohallinto päätyi Tiedon kanssa myöhemmin ITJV-malliin (Tietokarhu Oy) ja Tiedosta tuli merkittävä tekijä Suomen terveyssektorin tietojärjestelmämarkkinoilla.
1996/1997-vuodenvaihteessa, kun VTKK-järjestelyn yhteydessä vuotta
aiemmin VM:n haltuun siirtynyt Tiedon omistus myytiin Suomen PT-konsernille, sen silloisesta captive-IT-yhtiö Avancerista tuli ensin PT:n ja Tiedon
JV-yhtiö ja myöhemmin Tiedon täysin omistama tytäryhtiö.
Tieto sai näin vahvan aseman tuolloin voimakkaassa kehitysvaiheessa olleella telepalvelusektorilla. Pian tämän jälkeen PT-konserni jakaantui ja tällöin sen Tieto-omistus siirtyi Telecom Finlandille (jonka nimi pian tuon jälkeen muuttui Soneraksi). Tieto oli muutaman vuoden osana Soneran teollista
salkkua. Soneran tuolloisella pääjohtajalla Pekka Vennamolla oli kaukonäköinen visio tele- ja IT-sektorin konvergenssista.
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Orastanut kehitys kohti visiota kuitenkin tyssäsi ensin Vennamon henkilökohtaisten osakejärjestelyjen kohusta seuranneeseen eroon ja lopullisesti
Soneran 3G-seikkailun katastrofiin, jossa Soneran strategiset omistukset jouduttiin lopulta realisoimaan, Tieto-omistus näiden mukana.
Ulkoistuksia nähtiin niin ikään energiasektorilla (silloisen IVO:n captive-IT-yhtiö Dativon siirtyminen Tieto-perheeseen) sekä Pentti Huuskon johdossa pitkään olleella kaupan toimialalla, jossa S-ryhmä oli ulkoistanut osan
IT:stään Tietotehtaalle jo 1980/1990-lukujen vaiheessa sekä 1990-luvun loppupuolella, jolloin Kesko teki SAP-hankkeensa katalysoimana Tiedon kanssa
ulkoistus-JV-järjestelyn.
Esko Mäkisen runsaan puolen vuosikymmenen johtamissa toimialariippumattomissa käyttöpalveluissa Tieto onnistui 1990-luvulla kasvattamaan

edellä lueteltujen järjestelyjen seurauksena toiminnan mittakaavaa ja kustannustehokkuutta huimasti.
Yhteenvetona voi todeta, että Tietotehtaan ja sittemmin Tiedon kehitys
1990-luvulla oli myös kansainvälisellä mittapuulla vertaansa vailla – missään muussa kehittyneessä taloudessa ei yksittäinen IT-yritys onnistunut
saamaan yhtä vahvaa markkinaosuutta ja asemaa kuin mitä Suomessa tapahtui. Niin ikään menestyksen kiistaton mittari oli omistaja-arvon suurimmillaan 70-kertaistuminen – vaikka tässä mittarissa oli toki sisällä jonkin verran myös 1990-luvun lopun internet-kuplan vaikutusta.

ULKOISTUSLIIKETOIMINNAN MENESTYSTARINAN
TAITTUMINEN 2000–2005
Jo 1990-luvun onnistumisten yhteydessä alkoi näkyä konkreettiset ennusmerkit kilpailun ja markkinoiden muuttumisesta aiempaa oleellisesti kansainvälisemmiksi. Asiakasyritykset kansainvälistyivät ja siirtyivät osiksi monikansallisia konserneja, jolloin päätöksenteko monilla toimialoilla myös IT-asioissa
alkoi valua Suomen rajojen ulkopuolelle – Tukholmaan, Kööpenhaminaan ja
kauemmaskin. Hyvä esimerkki tästä oli Yhdyspankki, josta ensin kotimaisen
järjestelyn kautta tuli Merita ja varsin pian tämän jälkeen ruotsalais-suomalainen Merita-Nordbanken ja sitten panskandinaavinen Nordea, jonka merkittäviä IT-päätöksiä ei enää tehty Suomessa.
Kansainvälistymiskehitys oli 1990-luvun jälkipuoliskolla Tiedolle sekä vakava uhka että mittava mahdollisuus. Matti Lehti kiteytti asian seuraavaan
toteamukseen: 2000-luvulla ei voi olla vahva Suomessa olemalla vahva vain
Suomessa. Lisäksi Tieto oli saanut Suomessa niin suuren markkinaosuuden,
että kasvu kotimaassa ei yksinkertaisesti ollut enää mahdollista. Strategiaksi
muotoutui lopulta pohjoismaisesti vahvan toimijan rakentaminen – niin, että
valituilla harvalukuisilla asiakastoimialoilla tähdättiin myös vähintään eurooppalaiseksi ja jopa globaaliksi toimijaksi konseptilla, joka perustui myös
omiin ohjelmistoihin, ”IPR:iin” (Intellectual Property Rights), joissa tähdättiin puhtaitten pakettien sijasta toisteisuutta hyödyntäviin runkosovelluksiin
(”repeatable solutions”).
Näitä harvalukuisia asiakastoimialoja olivat pankki, tele ja metsäteollisuus.
Konkreettinen ilmentymä strategiasta oli sitten ruotsalaisen Enator-konsernin
ja Tiedon liittyminen yhteen tasavertaiselta niin sanotulta merger-of-equals
-pohjalta vuonna 1999. Uuden pohjoismaisen TietoEnator-konsernin liiketoi-
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minnat jäivät suomalaiseen johtoon ja konsernitoiminnot ruotsalaiseen johtoon. Taustalla oli osakassopimus, joka perustui hienovaraiseen tasapainoon
uuden konsernin osien välillä.
Parin vuoden kuluttua yhdistymisestä oli selvää, että Enatorissa oli paljon
samoja piirteitä kuin Datemassa noin 10 vuotta aiemmin. Löytyi suuri määrä
sirpaleisia ja pääosin löysästi johdettuja henkilötyöajan myyntiin perustuvia ns. ”body-shopping”-liiketoimintoja, joiden todellinen suorituskyky alkoi
raadollisesti paljastua maaliskuussa 2000 puhjenneen internet-kuplan seurauksena syntyneessä IT-markkinoiden taantumavaiheessa.
Enatorin siivous vei paljon kaistaa johdolta ja TietoEnatorissa alkoi
tuolloin esiintyä sisäänpäin kääntymisen oireita. Näin jälkikäteen on vaikea tunnistaa montaakaan todellista ja kestävää strategista onnistumista
Enatorin ja Tiedon fuusiosta. Yksi tällainen onnistuminen liittyy kuitenkin
ulkoistuksiin.
Enator-konserni oli ollut koko 1990-luvun aktiivinen tuotekehitykseen
liittyvässä ohjelmistoliiketoiminnassa (jäljempänä ”R&D”) telesektorilla,
tuolloin Ruotsissa vielä vahvassa autoteollisuudessa sekä puolustusteollisuudessa, jossa Enator-konsernin kovin ydin historiallisesti oli. Asiakkaina
olivat muun muassa Ericsson, Saab ja Volvo.

MYÖS TIETO OLI SUOMESSA 1990-LUVUN LOPULLA ALOITELLUT
NOKIAN KANSSA
R&D-ulkoistustoimintaa. Enatorin liiketoiminta oli ollut kuitenkin myös
alueella puhdasta ”body-shoppingia”, jonka taloudellinen suorituskyky oli
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parhaimmillaankin keskinkertainen.
TietoEnatorin synnyttyä onnistuttiin luomaan R&D-alueella ulkoistusliiketoiminta. Siinä yhdistyivät Enatorin laajempi tuntemus tuotteiden sisällä olevista ohjelmistoista ja Tiedon vahva ulkoistuskonseptiosaaminen.
Parhaita ilmentymiä tästä olivat ne huomattavan mittakaavan R&D-ulkoistussopimukset, joita tehtiin tuolloin ahdingossa olleen Ericssonin kanssa
Pentti Heikkisen johtaman Telecom & Media -liiketoimintaryhmän toimesta.
R&D-ulkoistukset olivat kuitenkin logiikaltaan erilaisia IT-ulkoistuksiin
verrattuna. R&D-ulkoistuksissa oli tarve maksaa korvausta tulevista tuotoista. Lisäksi niissä oli ”lyhyempi häntä”: IT-puolella oli mahdollista tehdä
vanhoilla ”legacy”-järjestelmillä tulosta paljon pidempään kuin R&D-puolella, joissa ”legacy-hännät” kuihtuivat huomattavasti nopeammin. Jopa

globaali Accenture sai maistaa tätä todellisuutta ostettuaan 2000-luvun
lopulla Nokialta sen R&D-”legacy-häntiä”.
TietoEnatorin ulkoistusliiketoiminnan voittokulun taittumisen voi nähdä ruumiillistuneen Nordean suuressa IT-ulkoistuskilpailussa 2003–2004. Kaupan sai
lopulta IBM (Nordic Processor AB) JV-mallilla. Samoin Nokia valitsi kumppanikseen HP:n. TietoEnatorin sisällä alkoi hiipua uskoa siihen, että kyettäisiin kansainvälistymään ulkoistuspalveluilla. Tätä vahvisti myös se, että muun muassa intialaiset alkoivat tulla kovalla ryminällä ulkoistusmarkkinoille myös Suomessa.
TietoEnator alkoi vähitellen siirtyä kansainvälistymishyökkäyksestä kotimarkkina-asemansa taktiseen puolustamiseen.
1990-luvun huikea onnistuminen oli kuitenkin luonut TietoEnatorille vahvan menestysinertian. Huolimatta ulkoistusliiketoiminnan kehityksen taittumisesta yrityksen vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi edelleen 50 prosenttia
ja tulos 60 prosenttia ajanjaksona 2000–2005.
Erinomaisen tunnuslukukehityksen takana oli muun muassa edellä todetun
R&D-ulkoistustoiminnan kasvu. Tulos syntyi kuitenkin edelleen pääosin Suomessa. Ajankohtaan osui ilmiönä myös internet-kupla, joka loi paineita TietoEnatorin brändiin. Median, pääomamarkkinoiden ja asiakkaiden silmissä
TJ-Groupin, Icon Medialabin ja Framfabin kaltaiset ”uusmedia”-yhtiöt alkoivat
näyttää kuplan loppuvaiheessa Tietoa ja TietoEnatoria ”seksikkäämmiltä”.
Tämän paineen seurauksena Tieto hankkiutui ensin Visual Systems -nimisen uusmediayhtiön osaomistajaksi keväällä 1999 ja vuoden 2000 keväällä
Visual Systems siirtyi kokonaan TietoEnatorin omistukseen. Samaisena keväänä 2000 internet-kupla kuitenkin puhkesi ja TietoEnatorin brändiin kohdistuneet ”uusmedia”-paineet haihtuivat nopeasti.
Näin jälkikäteen tarkasteltuna tuossa vaiheessa TietoEnatorin strateginen
suunta – jonka perusteesinä oli tuo aiemmin mainittu ”ei voi olla vahva Suomessa olemalla vahva vain Suomessa” – alkoi kuitenkin kadota, konkreettisina ilmentyminä muun muassa seuraavat asiat:
• Ulkoistusliiketoimintaa ei onnistuttu vahvan kotimaisen menestyksen jälkeen skaalaamaan kansainväliseksi.
• Ulkoistusliiketoiminnan rinnalla toisena 1990-luvun strategiassa tukijalkana kehitetty ja vahvasti valittuihin asiakastoimialoihin ja ”repeatable
solutions” -malliin pohjautuva liiketoiminta kehittyi hitaasti ja se alkoi
ylimmän johdon strategisessa ajattelussa jäädä toimialariippumattoman
ja teknologialähtöisen Visual Systemsin jalkoihin.
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• Uudeksi keihäänkärjeksi muodostuneesta Visual Systemsistä (ja siihen
Digital Innovations-yksiköksi eri puolilta Tietoa yhdistetyistä uusmediapalveluista) ei katalysoitunut missään vaiheessa mitään merkittävämpää
ja kestävämpää kansainvälistä skaalautumista – eli siitä ei lopulta ollut
TietoEnatorin 1990-luvun toisen strategisen kansainvälistymistukijalan
korvaajaksi.

1990-LUVUN ULKOISTUSAALTO TEHOSTI JA LOI UUTTA
Edellä esitettyä tarinaa hieman tulkiten Tiedon historiallisen elinkaaren voi
pelkistää neljään strategiseen vaiheeseen
1) 1960–1980: captive-/cooperative-mallilla toimiminen IT-palvelualan
syntyvaiheessa
2) 1980–1990: aitona yrityksenä toimimisen harjoitteluvaihe
3) 1990–2000: kotimarkkinoiden ulkoistusliiketoiminnasta kummunnut ainutlaatuinen menestysvaihe
4) 2000–2005: voimakas pyrkimys pohjoismaiseksi ja valituilla alueilla laajemmin kansainväliseksi toimijaksi
1990-luvun ulkoistusaallossa voi tunnistaa ainakin seuraavia tarkastelumme kannalta relevantteja kehitysilmiöitä.
Ulkoistuskehityksen yhteydessä yritysjohto otti sen liiketoimintalähtöisen
johtamisvallan, jota ATK-johto monissa yrityksissä ja monilla toimialoilla oli
pitänyt aina ATK:n syntyajoista lähtien. Suomessa tämä tapahtui varsin reippaasti johtuen 1990-luvun alun syvästä lamasta ja rankasta pankkikriisistä.
Tämä oli pohjustamassa Suomessa sitä laajempaa yrityskulttuurin kehitysil-
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miötä, joka myöhemmin johti liiketoimintalähtöisen IT:n kehittämisen valtavirraksi aiemman ”ATK-byrokraattivetoisuuden” väistyessä.
Ulkoistusten kautta yritysten IT-kustannustehokkuus parani huomattavasti, mikä teki budjeteissa tilaa uusien sovellusten kehittämisen vaiheessa, jossa internet alkoi 1990-luvun lopulla avata kiihtyvästi uusia
mahdollisuuksia. Kun yleinen taloudellinen tilannekin parani oleellisesti
vuosikymmenen edetessä, voimavaroja uuden kehittämiseen tuli ennen
näkemättömässä mitassa.
Ulkoistusten välillisenä seurauksena yritysten IT:n liiketoimintalähtöiselle kehittämiselle jäi aiempaa oleellisesti enemmän johtamiskaistaa, kun
IT:n operatiivinen ja mikrojohtaminen hoitui ulkoistuskumppanin toimesta.
Tiedon edistyksellisimmät asiakkaat näkivätkin ulkoistuksen myös tapana

kehittää johtamismallia, eikä vain suoraviivaisena kustannustrimmaustoimenpiteenä.
On silti todettava myös, että ulkoistusilmiö ei ollut täysin yksisuuntainen
kehitysprosessi. Joillakin toimialoilla (esim. pankkisektorilla) nähtiin niin
ikään ulkoistusten peruutuksia. Nämä jäivät kokonaiskehityksessä ja isossa
kuvassa kuitenkin yksittäistapauksiksi.
Kokonaisuutena voi väittää, että koettu ulkoistusaalto ja yllä luetellut ilmiöt olivat yhdessä ehkä keskeisin mahdollistaja sille, että vielä 1990-luvun
lopulla keskustelun kohteena ollut IT:n tuottavuusparadoksi muuttui irrelevantiksi. IT oli tullut jäädäkseen liiketoimintaa aidosti muovaavana tekijänä
ja sitä kautta pohja nyt näkemällemme digitaalitaloudelle syntyi Suomeen
maailmalaajuisessa vertailussa varsin aikaisin.
Yhdyspankin ATK-osastosta Pohjoismaiden johtavaksi itsenäiseksi ITpalveluyritykseksi kasvaneella Tieto-konsernilla on ollut tässä kehityksessä
Suomessa kiistaton avainrooli. Harvojen vielä itsenäisten alueellisten IT-talojen joukossa. Tiedolla on mahdollisuus olla keskeisessä roolissa edelleen,
kun digitalisoituminen etenee nyt entistä syvemmälle ja laajemmin talouteemme ja yhteiskuntaamme.
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Tiiviisti
• 1960-luvulla monet tietotekniikan palveluyritykset olivat asiakkaidensa omistamia yhteisyrityksiä.
• 1980-luvulla maahan tullut kansainvälinen kilpailu synnytti ensimmäisen IT-palvelujen ulkoistusaallon.
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• 1990-luvun lama synnytti tarpeen tehostaa toimintaa, mikä vauhditti nopeasti
myös tietotekniikkakustannusten tarkasteluun. Tämä loi tilaa ulkoistusliiketoiminnan
kasvulle.
• Vuosikymmenen loppupuolella kansainvälistyneet asiakasyritykset siirsivät tietotekniikkapäätöksiään Suomen ulkopuolelle.
Tämä lisäsi myös Tiedon tarvetta vahvistaa
kansainvälisiä lihaksiaan, joten yritys yhdistyi ruotsalaisen Enatorin kanssa.

• 2000-luvun alkuvuosina TietoEnator hävisi useita kansainvälisiä ulkoistuskilpailuja. Samaan aikaan halpamaista tullut kilpailu tuli vauhdilla ulkoistusmarkkinoille.
• Yhtiö nosti ulkoistamisen tilalle uudet
strategiset alueet.
• Yli vuosikymmenen kestänyt ulkoistustrendi tehosti suomalaisten organisaatioiden tietohallintoa ja teki tilaa liiketoiminnan kehittämiselle.
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KOHTI KOKO
KANSAN TIETOYHTEISKUNTAA
”

Suomalainen tietoyhteiskunta on ottanut
tiikerinloikan, mutta
digitaalisten palvelujen
kehittäminen on ollut
erittäin hidasta.

Suomi tunnettiin 1990-luvun lopulla maailmanlaajuisesti tietoyhteiskuntakehityksen kärkimaana. Tähän vaikutti keskeisesti Nokia-klusterin menestys,
mutta kansainvälisissä indikaattoreissa myös runsasta sähkönkulutusta pidettiin edistyneen tietoyhteiskunnan merkkinä.
Ensimmäinen kansallinen tietoyhteiskuntastrategia ”Suomi tietoyhteiskunnaksi – kansalliset linjaukset” laadittiin vuonna 1995 (VM), ja seuraava strategia ”Elämänlaatu, osaaminen ja kilpailukyky” (Sitra) ilmestyi vuonna 1998.
Hallinnonalojen tulevaisuuskatsaukset ja useat eri toimijat painottivat
kevään 2003 hallitusohjelmavalmistelussa tietoyhteiskuntakehityksen vauhdittamista. Samaan aikaan oltiin ottamassa käyttöön poikkihallinnollista
ohjelmajohtamismallia, ja tulevien politiikkaohjelmien sisällöksi oli useita
kilpailevia ehdotuksia.
Tammikuussa 2003 pidetyssä ministeriöiden johdon tapaamisessa päätettiin lähteä esittämään yhdeksi politiikkaohjelmaksi tietoyhteiskuntaohjelmaa. Kokonaisvalmistelusta vastasi liikenne- ja viestintäministeriö, ja vastuuministeriöksi kaavailtiin valtiovarainministeriötä, sisäasiainministeriötä
tai liikenne- ja viestintäministeriötä.
Tämä taustatyö johti osaltaan siihen, että Vanhasen I hallituksen ohjelmaan sisältyi yhtenä politiikkaohjelmana tietoyhteiskuntaohjelma.

TIETOYHTEISKUNTAAN PÄÄMINISTERIN JOHDOLLA
Vanhasen I hallituksen aikana otettiin käyttöön uusi poliittisen johtamisen
malli: suoraan ministerien alaisuudessa toimivat poikkihallinnolliset politiikkaohjelmat, joille nimettiin ohjelmajohtaja ja ministeriryhmä.
Tavoitteena oli edistää hallinnonalarajat ylittävää poikkihallinnollista yhteistyötä. Politiikkaohjelmia oli kaikkiaan neljä: työllisyyden, yrittäjyyden,
kansalaisvaikuttamisen ja tietoyhteiskunnan, joista viimeinen suoraan pääministerin vastuulla. Ohjelmajohtajaksi valittiin artikkelin kirjoittaja, silloinen Talentum Oyj:n tietohallintojohtaja, jolla oli vahva alan kokemus, muttei
kokemusta valtionhallinnosta. Hallitusohjelmassa politiikkaohjelmat ja niiden tavoitteet oli kirjattu hyvin tiiviisti. Tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteena oli lisätä kilpailukykyä, tuottavuutta, sosiaalista ja alueellista tasa-arvoa
sekä kansalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua hyödyntämällä tieto- ja viestintätekniikkaa koko yhteiskunnassa.
Vanhasen I hallitus noudatti politiikkaohjelmien osalta strategisen johtamisen mallia: tiiviit hallitusohjelmakirjaukset, niiden pohjalta laadittu
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ajassa elävä toimintaohjelma osana hallituksen strategia-asiakirjaa sekä
toimintaohjelman päivittäminen vuosittain toimintaympäristön muutosten pohjalta. Tämähän on malli, jota moni olisi toivonut Kataisen I hallituksen noudattavan, ja jonka nimiin Sipilän I hallitus kärkihankkeineen
nyt vannoo.

RAHOITUSKUILU YLLÄTTI
Liikenne- ja viestintäministeriön silloinen kansliapäällikkö Juhani Korpela oli
nimetty uuden ohjelmajohtajan mentoriksi ohjelman käynnistysvaiheessa.
Käytännössä tämä tarkoitti yhtä tapaamista ennen virkaan astumista.
Tapaamisessa Korpela kertoi, että ohjelman toteuttamiseen varataan rahoitusta noin 200 miljoonaa euroa. Karu totuus paljastui työn käynnistyessä
heinäkuussa 2003. Rahaa oli varattu vain muutaman henkilön palkkaamiseksi
ohjelman toimistoon sekä noin 100 000 euroa sen toteutukseen vuositasolla.
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Vastaavasta syystä kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman ohjelmajohtajaksi valittu henkilö ei ottanut virkaa vastaan, ja sama kävi hetken myös
tietoyhteiskuntaohjelman ohjelmajohtajan mielessä.
Haasteet on kuitenkin tehty voitettaviksi, ja tietoyhteiskuntakehitystä
saattoi edistää myös julkisuuden, median ja esiintymisten kautta sekä olemassa olevaa rahoitusta hyödyntäen. Työllisyysohjelman vastuuministeri
Tarja Filatov totesikin myöhemmin HAUSin seminaarissa: ”Ohjelmajohtaminen on puhumalla johtamista, mikä on vaikein johtamisen laji”.
Varsinainen ohjelma konkreettisine toimenpiteineen koottiin ohjelmajohtajan koordinoimana. Tekemiseen osallistui useita virkamiehiä ja ulkoisten
sidosryhmien edustajia. Samat henkilöt olivat aktiivisesti mukana myös ohjelman toimeenpanossa. Ohjelmaa varten oli tehty keväällä 2003 valmistelutyötä eri ministeriöissä, mutta jostain syystä tätä materiaalia ei koskaan
toimitettu ohjelman toimiston käyttöön.
Ohjelman laaja-alaisuus verrattuna käytettävissä oleviin resursseihin
asetti omat haasteensa, joten syyskuussa 2004 ohjelman ministeriryhmä kävi
priorisointikeskustelun ja nosti yleisprioriteeteiksi horisontaalisen ja vertikaalisen yhteistyön, palvelutuotannon kehittämisen, koulutuksen ja tietoyhteiskuntaosaamisen, tietoliikenneyhteydet sekä lainsäädännön ja toimintaympäristön.
Painopistealueita olivat kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien ja laajakaistaverkon ohella rakenteelliset uudistukset ja tietojärjestelmien yhteen-

sopivuus. Voidaankin puhua ohjelman aikana tapahtuneesta paradigman
muutoksesta: organisaatiokohtaisesta kehittämisestä siirryttiin ensin alueellisiin (esim. JUPA) ja sitten kansallisen tason ratkaisuihin (Kanta, VETUMA,
JulkICT). Kaikkia tämä ei toki miellyttänyt, ja kulissien takana esiintyi myös
selkään puukotusta.
Elokuussa 2003 asetettiin tietoyhteiskuntaneuvosto. Neuvosto sijoittui
hallitusohjelmassa liikenne- ja viestintäpolitiikan alle, mutta se päätettiin
yhdistää osaksi ohjelmakokonaisuutta. Samalla lakkautettiin valtiovarainministeriön esittelystä asetettu tietoyhteiskunta-asiain neuvottelukunta. Pääministerivetoiseen neuvostoon nimettiin ministeriryhmän jäsenten lisäksi
laaja edustus yhteiskunnan eri sektoreilta. Neuvostolle perustettiin seitsemän jaostoa.
Tietoyhteiskuntaneuvoston jaostot saattoivat yhteen toimijoita yli sektorirajojen. Eräs jaoston jäsen piti toimintamallia ylivertaisena verrattuna siihen,
että vastaavat toimeksiannot olisi teetetty yksittäisillä konsulteilla. Jaostot
mahdollistivat yhteiskehittämisen sekä osaamisen levittämisen. Toki välillä
kuului kommentteja siitäkin, että kaikki joudutaan tekemään talkootyönä.
Näistä talkoista ei yksikään organisaatio kuitenkaan kieltäytynyt.
Rahoitusta jaettiin varsinkin ohjelman alkuvaiheessa ja JUPA-hankkeessa
pienille projekteille, vaikka perusteltua olisi ollut koota rahoitusta yhteen.
Ohjelman edetessä tilanne parani ja keskitetysti rahoitettiin muun muassa kuntasektorin ja valtionhallinnon yhteinen VETUMA-palvelu sekä Kanta-hankkeen käynnistysvaihe. Ohjelmalle kohdistettiin hallituskauden aikana
lisämäärärahoja kaikkiaan 47,3 miljoonaa euroa.
Ohjelman keskeisimpiä saavutuksia olivat - ohi alkuperäisen hallitusohjelman - valtion tietohallinnon uudelleenorganisointi (ValtIT, KuntaIT, JulkICT
- kokonaisuus), sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen sähköisen arkistopalvelun kehittämishanke (lainsäädäntö, Kanta ja eResepti), tietotekniikan
standardoinnin kansallinen järjestäminen sekä eurooppalaisen Living Labs
- verkoston käynnistäminen osana Suomen EU-puheenjohtajakautta.
Kuriositeettina mainittakoon, että valtionvarainministeriöstä lähestyttiin
ohjelmajohtajaa kirjallisesti syksyllä 2003 ja todettiin, ettei valtion tietohallinnossa ole mitään uudistettavaa.
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AVOIMEN VALTIONHALLINNON STRATEGIAPROSESSIN ALKU
Tietoyhteiskuntaohjelmassa syntyi positiivinen yhteiskehittämisen henki.
Jotta tämä jatkuisi seuraavalla hallituskaudella, päätettiin vuoden 2005 lopulla käynnistää kolmannen kansallisen tietoyhteiskuntastrategian laadinta.
Tähän kansalliseen projektiin osallistui suoraan noin 400 henkilöä yhteiskunnan eri sektoreilta.
Kyseessä oli ensimmäinen valtionhallinnon strategiaprosessi, joka toteutettiin näin avoimessa muodossa. Sittemmin tapa on yleistynyt, ja yhtenä
syynä tähän on mainittu ohjelman aikaiset hyvät kokemukset. Sisällölliset
linjaukset heijastuivat puolestaan esimerkiksi Kiinan kansallisessa tietoyhteiskuntastrategiassa, tehtiinhän ohjelman aikana laajaa kansainvälistä yhteistyötä valtio-, EU- ja YK-tasolla.
Virkamiehille ohjelma antoi mandaatin edistää tietoyhteiskuntakehitystä
ja -hankkeita omalla hallinnonalallaan sekä yhteistyössä muiden toimijoiden
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kanssa. Erityisen arvokkaaksi ohjelman toteuttamisen kannalta osoittautui
pitkän linjan virkamiesten tuki ohjelman toimistolle sekä sitoutuminen ohjelmaan ja sen tavoitteisiin. He toivat työhön valtionhallinnon kokemusta
ja näkemystä. Myös yhteistyö Kelan, kuntasektorin ja Kuntaliiton kanssa oli
aktiivista ja tuotti konkreettisia tuloksia. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon,
että kunnat olivat valmiita käyttämään yleistä valtionosuutta KuntaIT:n toiminnan rahoittamiseen.
Elinkeinoelämän, valtionhallinnon ja kansanedustajien muodostama tietoyhteiskuntaryhmä mahdollisti puolestaan epävirallisen vuoropuhelun ja
tiedonvälityksen. Aktiivisia tietoyhteiskuntakansanedustajia olivat muun
muassa Jouni Backman, Jyrki Kasvi, Jyrki Katainen ja Markku Laukkanen.
Rikos on vanhentunut, joten nyt voi julkisesti tunnustaa, ettei kaikessa
päätöksenteossa menty täysin pykälien mukaan, jos kansakunnan etu sitä
vaati.
Ohjelman päättyessä suomalaiset olivat maailman innokkaimpia julkishallinnon sähköisten palvelujen käyttäjiä (Accenture 2006) ja laajakaistaliittymien määrä oli noussut ohjelman aikana 315 000:sta 1,5 miljoonaan
liittymään. Tietotekniikan liitto valitsi ohjelmajohtajan vuoden 2006 tietotekniikkavaikuttajaksi merkittävästä työstä tietoyhteiskunnan edellytysten
kehittämiseksi.

ARJEN TIETOYHTEISKUNTAA JA MINISTERIÖVETOISUUTTA
Vanhasen II hallituksen aikana palattiin tietyssä mielessä vanhaan järjestykseen. Tietoyhteiskunta-asiat hajaantuivat useaan eri ministeriöön. Jälkikäteen moni toimija on pitänyt tätä virheenä ja katsonut, että kokonaisuuden
johtaminen olisi pitänyt keskittää joko valtioneuvoston kansliaan tai valtiovarainministeriöön.
Ohjelmajohtajalle soitettiin Säätytalon hallitusneuvotteluista keväällä
2007 ja kysyttiin, pitäisikö ohjelmaa jatkaa. Siinä vaiheessa luottamus ohjelman aikana synnytettyihin uusiin toimijoihin oli kuitenkin vahva eikä erilliselle ohjelmalle tuntunut olevan tarvetta. Ministeriö- ja siilorajat tulivat kuitenkin valitettavasti Vanhasen II hallituskaudella uudestaan esiin.
Tietoyhteiskunta-asiat sijoittuivat Vanhasen II hallituksen ohjelmassa liikenne- ja viestintäpolitiikan alle. Valtioneuvosto teki 21.6.2007 periaatepäätöksen kansallisen tietoyhteiskuntastrategian ”Uudistuva, ihmisläheinen
ja kilpailukykyinen Suomi” pohjalta tietoyhteiskuntakehityksen tavoitteiksi
vuosille 2007-2011. Samassa yhteydessä valtioneuvosto asetti ministerijohtoisen arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan.
Neuvottelukunnan vastuuministerinä toimi liikenne- ja viestintäministeri
Suvi Lindén. Liikenne- ja viestintäministeriössä laadittiin hallitusohjelmakirjausten pohjalta arjen tietoyhteiskunnan toimintaohjelma vuosille 2008-2011.
Ohjelmaa kuvattiin kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tiekartaksi, ja se
painotti julkishallinnon hankkeita. Ohjelman ensisijaisena tavoitteena oli lisätä kansalaisten hyvinvointia ja talouden tuottavuutta tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä. Samalla tavoitteena oli vahvistaa Suomen asemaa
tietoyhteiskunnan kärkimaana.
Huomattakoon, että arjen tietoyhteiskunnan toimintaohjelma ei ollut
politiikkaohjelma toisin kuin tietoyhteiskuntaohjelma oli. Eräs asiantuntija
kuvasi eroa siten, että arjen tietoyhteiskunnalta puuttui johtajuus ja toiminnalla ei ollut kasvoja. Toimijat tekivät parhaansa, mutta ohjelmalla ei ollut
samaa mandaattia kuin pääministerin alaisella politiikkaohjelmalla.
Liikenne- ja viestintäministeriö oli tietoyhteiskuntaohjelman loppuvaiheessa alkanut nostaa voimakkaasti esille ubiikkiyhteiskunnan käsitettä.
Tämä ubiikkiajattelu toimi vahvana pohjana arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan työlle.
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Neuvottelukunta käynnisti useita työryhmiä sovittujen teemojen ympärille. Tietoyhteiskuntaneuvoston jaostoihin verrattuna nämä työryhmät
keskittyivät erään jäsenen mukaan pääasiassa raporttien toimittamiseen ja
tuottamiseen.
Apulaisosastopäällikkö Kristiina Pietikäisen vetämä tunnistamisen kehittämisryhmä sai aikaan konkreettisia tuloksia: syntyi laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (7.8.2009/617). Myös ministeri Lindén oli sitoutunut tietoyhteiskuntakehitykseen ja vei läpi Vanhasen
I hallituskaudella poliittisesti kaadetun uudistuksen kotitalousvähennyksen
ulottamisesta tietoyhteiskuntapalveluihin.
Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan kokouksiin kutsuttiin kaikki
Vanhasen II hallituksen ministerit, mikä mahdollisti tietojen vaihdon ja levittämisen sekä kansainvälisiin esimerkkeihin tutustumisen. Tämä jatkoi tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmän aikaista yhteistyön perinnettä, jota
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ei tietoyhteiskunta-asioissa enää esiintynyt Kataisen ja Stubbin I hallitusten
aikana.
Valtioneuvoston periaatepäätöksestä huolimatta neuvottelukunta käynnisti myös uuden tietoyhteiskuntastrategian valmistelun. Tämä hanke kuivui
onneksi kokoon, sillä ulottuihan edellisellä hallituskaudella laajapohjaisena
yhteistyönä laadittu strategia vuoteen 2015.
Tietoyhteiskuntastrategian

2007-2015

toimeenpanon

varmistamiseksi

ohjelman toimisto oli valmistellut vuodenvaihteessa 2006-2007 strategian
jalkauttamissuunnitelman, johon liittyi laaja sidosryhmäkierros. Tämä työ
kantoi hedelmää seuraavalla hallituskaudella ja useat organisaatiot lähtivät
toteuttamaan suunnitelmaan sisältyviä toimenpiteitä. Osa organisaatioista
raportoi epävirallisesti toimenpiteiden edistymisestä työnsä päättäneelle
ohjelmajohtajalle, koska ”ei ollut muutakaan tahoa, jolle raportoida”.
Tietoyhteiskuntaohjelma sai negatiivista julkisuutta vuoden 2008 alussa,
kun Valtiontalouden tarkastusviraston JUPA-hanketta koskeva raportti tuli
julki. Valitettavasti tällä ja muille arviointiraporteilla oli pitkäkestoisia vaikutuksia valtionhallinnon sisällä. Moni virkamies on arvioinut, että tämä johti
sisäänpäin kääntymiseen ja teknologiavetoisuuteen. Kun ei tee mitään, niin
ei tee virheitäkään -ajattelu levisi ja hidasti merkittävästi tietoyhteiskuntakehitystä, mikä heijastui myös ValtIT:n ja KuntaIT:n toimintaan. Kaikki vähänkään ICT-alaa tuntevat kuitenkin tietävät, että kaikki projektit ja hankkeet
eivät suju kuin Strömsössä.

VIRO-USKON JA TEKNOLOGIALÄHTÖISEN KEHITTÄMISEN AIKA
Kataisen I hallituksen ohjelmassa tietoyhteiskuntakehitys jäi taka-alalle. Tietoyhteiskuntaohjelmaa ja arjen tietoyhteiskunnan toimintaohjelmaa ei seurannut kansallista ohjelmaa. Käytännön työssä painotettiin julkista sektoria
ja sen sisäistä kehittämistä, elinkeinoelämän merkitys kehittämistyössä väheni (esim. mobiilivarmenne). Julkinen sektori alkoi itse enenevässä määrin
kehittää teknologiaa ja palveluja.
Tietoyhteiskunta-asiat jäivät myös kansainvälisen taloustilanteen jalkoihin eikä niiden edistäminen ollut poliittisella agendalla keskiössä. Julkisessa
keskustelussa alettiin ihannoida Viroa pikkuveljenä, joka on tehnyt kaiken
oikein ja ottanut tiikerinloikan tietoyhteiskuntakehityksessä.
Samassa keskustelussa sivuutettiin Suomen ja Viron julkisen sektorin
merkittävät eroavaisuudet sekä erillinen EU-rahoitus, jonka turvin Viro pystyi
toteuttamaan muutokset nopeasti ja keskitetysti. Vastaava puhtaalta pöydältä aloittaminen ei ollut Suomessa mahdollista. Meillä integroitavia tietojärjestelmiä oli satoja tai jopa tuhansia eivätkä niiden tietorakenteet olleet
yhteensopivia.
Paljon odotuksia laitettiin työ- ja elinkeinoministeriön asettamaan, digitaalisen talouden tulevaisuutta pohtineeseen ICT 2015 -työryhmään. Erään
osallistujan arvion mukaan työryhmän työssä korostuivat perinteisen teollisuuden intressit suhteessa kansantalouden, pk-sektorin ja innovaatiopolitiikan intresseihin.
ICT 2015 -työryhmä ehdotti raportissaan ”21 polkua kitkattomaan Suomeen” kansallisesti yhtenäistä IT-palveluarkkitehtuuria, alan tutkimusvoimien yhdistämistä, laajan rahoitusohjelman käynnistämistä ja pitkäjänteisen
kymmenen vuoden kehitysohjelman aloittamista. Osa raportin toimenpide-esityksistä on edennyt, osa on edelleen valmisteluvaiheessa.
Kataisen I hallituskautta leimasi myös teknologiausko, mikä vieraannutti
monet perinteiset tietoyhteiskuntavaikuttajat julkisesta keskustelusta ja kehittämistyöstä. Teknologian ja ICT:n sijaan olisi jo tuolloin kannattanut puhua
digitalisaatiosta, jossa tieto ja tietorakenteet ovat keskiössä ja teknologialla
on rooli mahdollistajana – unohtamatta ihmisläheistä näkökulmaa. Teknologiauskoa edusti ajatus, että Viron mallin mukainen kansallinen palveluväylä
ratkaisee kaikki ongelmat, jolloin prosessien, toimintamallien ja arkea palvelevien (sähköisten) palvelujen kehittäminen jäi lapsipuolen asemaan. Vuonna 2003 valtiovarainministeriön työryhmä oli hahmotellut kunnianhimoisen
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julkisen hallinnon xml-strategian. Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti arvioi vuonna 2014, että mikäli kyseinen strategia olisi
aikanaan viety käytäntöön, ICT 2015 -työryhmän esille nostama kansallinen
palveluväylä olisi käytännössä todellisuutta emmekä katsoisi Viroon edelläkävijänä.
Hallitusohjelmaan hirttäytyminen näkyi koko hallituskauden: vaikka toimintaympäristö muuttui, jatkettiin sitkeästi alkuperäisen ohjelman linjoilla.
Stubbin I hallituksen ohjelma muutti tilannetta ja digitalisaatio nähtiin potentiaalisena kansantalouden kasvualustana. Lyhyt hallituskausi ei kuitenkaan käytännössä johtanut varsinaisiin uusiin linjauksiin tai avauksiin. Poliittisissa puheenvuoroissa ICT nähtiin jopa kulueränä, josta voidaan karsia,
vaikka se pitäisi nähdä investointina tulevaisuuteen siinä missä rakennus- ja
tieinvestoinnitkin.
Teknologiavetoinen kehittäminen näkyy myös 22 maan Digibarometri 2015

KATRINA HARJUHAHTO-MADETOJA

-vertailussa, jossa Suomi sijoittuu toiselle sijalle Tanskan ollessa ykkönen. Viron sijoitus on yhdeksäs. Barometrin mukaan Suomella on maailman parhaat
edellytykset hyötyä syvenevästä digitalisoitumisesta. Erinomaisista edellytyksistä huolimatta Suomessa ei ole kuitenkaan vertailun mukaan onnistuttu
luomaan uusia digitaalisia liiketoimintamalleja ja palveluita.

OPPEJA JA OIVALLUKSIA
Vuodesta 2003 kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiudet ja teknologinen kehitys ovat ottaneet tiikerinloikan. Nyt vuonna 2016 suurin osa suomalaisista
on arjen tietoyhteiskunnan asiantuntijoita, mutta digitaalisten palvelujen kehittäminen on silti erittäin hidasta. Tähän meillä ei ole kansakuntana varaa.
Vuoden 2014 digibarometrin (22 maata) mukaan Suomen yrityksillä oli parhaat edellytykset hyödyntää digitaalitekniikkaa toiminnassaan, mutta käyttäjinä yritykset olivat vasta sijalla 17. Suomen julkisella sektorilla ja kansalaisilla oli puolestaan toiseksi parhaat edellytykset käyttää digitaalitekniikkaa,
mutta käyttäjinä kansalaiset olivat sijalla seitsemän ja julkinen sektori sijalla
kahdeksan.
Tarvitsemmekin edelleen kansallista tahtotilaa ja kansallisia ratkaisuja
sekä rohkeutta kokeilla ja uudistaa. Vallalla ollut virheiden välttämisen kulttuuri heijastuukin Sipilä I:n hallitusohjelmassa, johon on erikseen kirjattu:
epäonnistuakin saa, virheistä opitaan.

Tietoyhteiskuntaohjelman aikana luotiin yhdessä Tilastokeskuksen kanssa
kansalliset indikaattorit, joita seurattiin vuosittain. Ne myös ohjasivat valmistelua ja poliittista päätöksentekoa. Tämä toiminta hiipui ohjelman päätyttyä. Digitalisoituneessa yhteiskunnassamme tiedolla johtamisen tulisi olla
keskiössä, puhutaan sitten digitalisaatiosta tai sote-uudistuksesta.
Viime kädessä tietoyhteiskuntakehityksen ja digitalisaation etenemisen
ratkaisevat ihmiset: henkilövalinnoilla on väliä. Tietoyhteiskuntaohjelman
keskeisillä toimijoilla oli intohimoa ja positiivista asennetta – tehtiin töitä
sitoutuneesti isänmaan asialla. Myös poliittinen sitoutuminen jatkui koko
hallituskauden ajan: ohjelman ministeriryhmä kokoontui 29 kertaa ja niissä
kokouksissa todella keskusteltiin sekä tehtiin linjauksia ja päätöksiä.
Kansallisen tietoyhteiskuntastrategian 2007-2015 missio ”Hyvä elämä
tietoyhteiskunnassa” on edelleen voimissaan ja kiteyttää sen, mistä tässä
kaikessa on kysymys. Meistä ihmisistä ja meidän elämästämme, tiedosta ja
tietämyksestä sekä liiketoimintaa luovista, tuottavuutta lisäävistä ja arkea
helpottavista käytännöistä ja innovaatioista. Tämän tavoitteen edistämisessä
digitalisaatio on oiva apuväline.
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Tiiviisti
• Ensimmäinen kansallinen tietoyhteiskuntastrategia ”Suomi tietoyhteiskunnaksi
– kansalliset linjaukset” laadittiin vuonna
1995 (VM), ja seuraava strategia ”Elämänlaatu, osaaminen ja kilpailukyky” (Sitra)
ilmestyi vuonna 1998.
• Vanhasen I hallituksessa luotiin suoraan
ministerien alaisuudessa toimivat poikkihallinnolliset politiikkaohjelmat, joille nimettiin ohjelmajohtaja ja ministeriryhmä.
• Vuoden 2005 lopulla käynnistettiin kolmannen kansallisen tietoyhteiskuntastrategian laadinta. Kyseessä oli ensimmäinen
valtionhallinnon strategiaprosessi, joka toteutettiin näin avoimessa muodossa. Tietoyhteiskuntahjelman päättyessä suomalaiset
olivat maailman innokkaimpia julkishallinnon sähköisten palvelujen käyttäjiä ja laajakaistaliittymien määrä oli noussut ohjelman
aikana 315 000:sta 1 500 000 liittymään.

• Vanhasen II hallituksen aikana tietoyhteiskunta-asiat hajaantuivat useaan eri ministeriöön.
Jälkikäteen moni toimija on pitänyt tätä virheenä.
• Tietoyhteiskuntaohjelma sai negatiivista julkisuutta, kun Valtiontalouden tarkastusviraston
JUPA-hanketta koskeva raportti tuli julki. Moni
virkamies on arvioinut, että tämä johti sisäänpäin kääntymiseen ja teknologiavetoisuuteen.
• Kataisen I hallituksen ohjelmassa tietoyhteiskuntakehitys jäi taka-alalle. Tietoyhteiskuntaohjelmaa ja arjen tietoyhteiskunnan toimintaohjelmaa ei seurannut kansallista ohjelmaa. Käytännön
työssä painotettiin julkista sektoria ja sen sisäistä
kehittämistä, elinkeinoelämän merkitys kehittämistyössä väheni. Julkinen sektori alkoi itse enenevässä määrin kehittää teknologiaa ja palveluja.
• Tietoyhteiskunta-asiat jäivät myös kansainvälisen taloustilanteen jalkoihin eikä niiden edistäminen ollut poliittisella agendalla keskiössä.
Teknologiavetoinen kehittäminen näkyy myös 22
maan Digibarometri 2015 -vertailussa, jossa Suomi
sijoittuu toiselle sijalle Tanskan ollessa ykkönen.
Barometrin mukaan Suomella on maailman parhaat edellytykset hyötyä syvenevästä digitalisoitumisesta, mutta silti ei ole luotu uusia digitaalisia
liiketoimintamalleja ja palveluita.

TEOLLISESTA
VALLANKUMOUKSESTA
PALVELUJEN
VALLANKUMOUKSEEN
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”

Digitalisaatio tuo palvelualoille vastaavan
vallankumouksen kuin höyryvoima ja sähkö
aikanaan maatalouteen ja teollisuuteen.
Murros muuttaa perusteellisesti työn ja
tuotannon pelisääntöjä sekä kansainvälistä
työnjakoa. Osaavalla Suomella on edellytykset
menestyä uudessa maailmassa etenkin, jos
löydämme uudelleen voittamisen nälän.

Sain unohtumattoman opetuksen nuorena liikkeenjohdon konsulttina ensimmäisessä toimeksiannossani Ensio Miettinen Oy:ssä. Kysymyksessä oli organisaatiorakenteen muuttaminen toimintokohtaisesta toimialakohtaiseksi.
Projektin johtajana toimi noin kuusissakymmenissä oleva kokenut Mec
Rastorin konsultti Osmo Lohikoski. Olin intoa täynnä kuin Vichy-pullo vielä
kääntäessäni ensimmäisen työpäivän jälkeen Ford Escortin keulaa Porvoon
Mannerheiminkadulle ja kohti Helsinkiä.
Tunnelma autossa muuttui äkisti, kun esimieheni sanoi, että hänen pi-tää
erottaa minut projektista siksi, että puhuin aivan liikaa. Hän lisäsi, että nuoren
miehen on ymmärrettävä, että maailmassa kaikki on jo sanottu. Olen kiitollinen
siitä, että sain kuitenkin jatkaa projektissa ja vielä kiitollisempi siitä, että olen
saanut tehdä pääosan työurastani alalla, jolla juuri mitään ei ole vielä sanottu.

YLEISKÄYTTÖISET TEKNOLOGIAT VALLANKUMOUKSEN VOIMANA
Brittein saarilla kaksisataa vuotta sitten käynnistynyt teollinen vallankumous
on muuttanut maailmaa enemmän kuin kuluneet kaksituhatta vuotta sitä ennen. Nyt se on ottanut jälleen uuden suunnan kohti tuntematonta.
Teollisen vallankumouksen historia on ennen muuta uusien teknologioiden ja elinkeinorakenteen muutoksen historiaa. Muutoksen ajureita ovat
uudet yleiskäyttöiset teknologiat tärkeimpinä 1700-luvun lopussa käyttöönotettu höyryvoima ja sata vuotta myöhemmin käynnistynyt sähköistyminen.
Uudet koko yhteiskunnan läpäisevät teknologiat muuttavat tavan tehdä
työtä ja tuottaa hyödykkeitä. Samalla ne siirtävät työvoimaa ja tuotantoa uusille toimialoille. Työn ja tuotannon uusien pelisääntöjen lisäksi suurimpiin
yleiskäyttöisiin teknologioihin liittyy uusi itsenäinen voimantuotanto sekä
uudenlainen hyödykkeiden jakelu. Höyryvoima johti maatalouden koneellistumiseen ja siirsi työvoiman maataloustuotannosta teollisuuteen. Rautatieverkostosta tuli uusi keskeinen jakelutie. Sähköistymistä seurannut teollisuusautomaatio vapautti työvoiman palveluihin samalla, kun jakelu siirtyi
maantieverkkoon ja kumipyörille.

DIGITALISOINTI ON UUSI YLEISKÄYTTÖINEN TEKNOLOGIA
Tietotekniikan ja tietoliikenteen suuret läpimurrot viime vuosisadan jälkipuoliskolla ovat tehneet mahdolliseksi digitaalisen tuotannon ja jakelun
nopean kasvun. Digitaalisessa muodossa käsiteltäviksi soveltuvat numerot,
sanat, kuvat, värit, puhe ja musiikki.

Teollisesta vallankumouksesta palvelujen vallankumoukseen

Digitalisoitavissa eli binäärimuotoon ykkösiksi ja nolliksi koodattavissa
olevat tuotteet ja palvelut siirtyvät tietoverkkoihin siksi, että asiakkaat saavat
näin tuotteensa ja palvelunsa nopeammin, edullisemmin, turvallisemmin ja
ympäristöä vähemmän kuormittaen kuin aikaisemmilla tuotanto- ja jakelutavoilla. Suurimmat hyödyt syntyvät siitä, että verkossa lähes valon nopeudella
liikkuvat vain tuotteet ja palvelut ihmisten pysyessä paikoillaan ja siitä, että
koko tuotantoprosessi voidaan alusta loppuun saakka hoitaa binäärimuotoisena verkossa.
Verkkoyhteys keskussairaalaan voi korvata hitaan potilaskuljetuksen ja
pelastaa potilaan hengen. Pankkiasiointi verkossa voi pudottaa tapahtuman
kustannuksen sekä palvelun tuottajalle että asiakkaalle muutamaan prosenttiin konttorikäynnin kustannuksesta. Verkkopohjainen kolmiulotteinen
tulostus voi supistaa tuotteen materiaalikulutuksen viidesosaan perinteisen
valmistustavan materiaalikulutuksesta. Digitaalisen tuotannon ja jakelun
hyödyt ovat niin suuria, että kehityksen voivat pysäyttää vain maailmanlaajuiset tietoturvakatastrofit. Tietoverkkojen lamaantuminen sekä onnettomuuksien että kybersodankäynnin seurauksena on mahdollista mutta epätodennäköistä.
Tietokonserni on julkaissut 1990-luvun lopulla ennusteen, jonka mukaan Suomen digitalisointi tapahtuisi suunnilleen puolta nopeammin kuin
sähköistys aikanaan eli noin 25 vuodessa vuoteen 2020 mennessä. Tuolloin
tunnetut digitalisoitavissa olevat palvelut olisivat saatavilla verkossa, leveä
laajakaista tavoittaisi koko maan väestön ja väestö osaisi käyttää digitaalisia
palveluja.
Mainituista kolmesta ehdosta vaativin ja hitain on viimeinen eli väestön
käyttäytymismuutos erityisesti ikääntyneiden kansalaisten osalta. Palvelujen
käyttäjäystävällisyyden lisääntyminen ja käyttöliittymien yksinkertaistuminen helpottaa kuitenkin merkittävästi uusien palvelujen omaksumista. Suuri
osa huomisen digitaalisista palveluista on kokonaan uusia, emme tunne niitä
vielä lainkaan.
Kymmenen vuoden internet-kokemuksella voimme jo nähdä, että 1900-lu-
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vun lopussa alkanut digitaalinen murros vaikuttaa voimakkaasti kaikkiin toimialoihin ja myllää uusiksi etenkin palvelusektorin.
Miksi juuri palvelut? Lähinnä siksi, että pääosa työvoimastamme on palveluissa ja siksi, että pääosa palveluista on aineettomia toisin kuin fyysiset
tuotteet. Digitalisointi on etenkin tiedon käsittelyä ja aineettomien hyödyk-

keiden tuotantoa. Uhanalaisin laji maapallolla on viimeisen kahdensadan
vuoden ajan ollut koneilla ja automaatiolla korvattavaa työtä tekevä ihminen. Automaation kärki on aina suuntautunut sinne, missä on eniten ihmistyötä ja seurannut ihmistä maataloudesta teollisuuteen ja teollisuudesta
palveluihin. Sata vuotta sitten noin 70 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta ja työpanoksesta syntyi maataloudessa. Nyt maatalouden osuus on
alle viisi prosenttia.
Viisikymmentä

vuotta

sitten

teollisuus oli tuotannon arvonlisäyksellä mitattuna lyhyen aikaa

Päätoimialojen osuudet tuotannon

arvonlisäyksestä Suomessa 1904-2004 (%)

suurin päätoimiala ja tällä hetkellä sen osuus on 20 prosenttia kokonaistuotannosta.
Tänään palvelusektorin osuus
bruttokansantuotteesta ja työvoimasta Suomessa on noin 70 prosenttia ja Yhdysvalloissa noin 80
prosenttia. Ei ole yllättävää, että
automaatiotutkimus on pitkään
suuntautunut palvelutyöhön tai
että

kaikista

tietotekniikkain-

vestoinneista valtaosa tapahtuu
palvelusektorilla. Mullistavaa sen
sijaan on, että meillä on nyt ensimmäistä kertaa käytössämme
välineet, joilla pääsemme auto-

Lähteet: Hjerppe, Riitta. Suomen talous 1860-1985: Kasvu ja rakennemuutos.
Suomen Pankin julkaisuja, Kasvututkimuksia XIII, Helsinki 1988. Suomen
virallinen tilasto (SVT); Kansantalouden tilinpito (verkkojulkaisu)

matisoimaan suurta osaa palvelutuotannosta, nimittäin toimistotyötä ja
tietointensiivisiä palveluja.
Usein kuulee sanottavan, että Suomi on ollut palveluyhteiskunta jo viisikymmentä vuotta. Toteamuksesta puuttuu näkemys digitaalisen murroksen
ytimestä. 2000-luvun digitaalinen palvelutalous on hyvin erilainen kuin teollisuuden tukirakenteena kehittynyt viime vuosisadan palveluyhteiskunta.

TYÖN UUDET PELISÄÄNNÖT
Käynnissä olevaa digitaalista murrosta on kutsuttu myös digitaaliseksi vallankumoukseksi. Leikkisästi voi sanoa, että digitaalisessa vallankumoukses-
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sa kaikkien maiden tietokoneet liittyvät yhteen. Eivätkä ne ainoastaan liity
yhteen ja kommunikoi keskenään, vaan suorittavat yhdessä yhä vaativampia
tehtäviä kuten esimerkiksi potilasseurantaa, kiinteistövalvontaa, raporttien
laatimista tai varainhoitoa.
Vallankumouksellista digitaalisessa murroksessa on myös tuotantovälineiden siirtyminen kansalaisten omistukseen. Palvelimista, päätelaitteista
ja niitä yhdistävästä verkosta on tulossa yhteiskuntamme tärkein tuotantokoneisto ja jakelutie. Suurimmat päätelaiteryhmät kehityksen alkuvaiheessa
ovat toimistojen ja kodin työhuoneiden henkilökohtaiset tietokoneet, henkilökohtaiset tasku- ja käsilaukkupäätteet, olohuoneiden viihdepäätteet sekä
liikennevälineet.
Verkottuneista päätelaitteista jo nyt valtaosa on kansalaisten omistuksessa ja osuus kasvaa nopeasti. Mikroprosessorien hinnan ja koon kehitys tekee
periaatteessa kaikista ympärillämme olevista tuotteista ja laitteista verkon
päätelaitteita, joiden määrä ylittää moninkertaisesti maapallon väestömäärän. Myös erilaiset kotikäyttöön tarkoitetut tulostimet halpenevat ja monipuolistuvat. Kehityksellä on suuri vaikutus siihen, kuinka työn ja tuotannon
rakenteet yhteiskunnassamme muuttuvat.
Automaation

lisäksi

tietointensiiviseen

palvelutyöhön

vaikuttaa

toinenkin suuri muutosvoima, muuttuva kansainvälinen työnjako. Sadan
vuoden aikana me olemme tottuneet siihen, että palvelut ovat paikallisia,
ne tuotetaan ja kulutetaan siellä, missä asiakkaat ovat. Tämän ajattelun
mukaisesti suuret palveluyritykset ovat rakentaneet paikallisen läsnäolon
kaikille tärkeille markkinoilleen. On tullut aika muuttaa tällaista ajattelua.
Yleinen tietoverkko yhdistää tietointensiivisten palvelujen tuottajat
ja kuluttajat kaikkialla maailmassa. Internet ja kehittyvien talouksien
osaamistason nousu on tehnyt alhaisen kustannustason maiden työntekijöille ensi kertaa mahdolliseksi osallistua kehittyneiden maiden palvelutuotantoon muuttamatta kotimaistaan.
Palveluautomaatio jakaa tietointensiivistä palvelutyötä asiakkaiden suorittamaksi itsepalveluksi, palvelimien ja päätelaitteiden hoitamiksi tehtäviksi
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sekä näiden ylläpitoon ja tukeen liittyväksi taustatyöksi.
Yleisen tietoverkon ansiosta taustatyö voidaan suorittaa samoilla edellytyksillä missä päin maapalloa tahansa. Tietointensiiviset palvelut tuotetaan
vastedes osittain lähellä asiakasta, osittain hyvinkin kaukana siellä, missä
tuotanto on edullisinta. Esimerkiksi pohjoismaiset terveyspalvelut koostuvat

paikallisista kohtaamispalveluista ja niiden taustalla vaikkapa Aasiassa tuotettavista analyysi-, diagnostiikka- ja tulkitsemispalveluista. Viimemainittujen etuna on usein alempien kustannusten lisäksi eri aikavyöhykkeiden tarjoama työaikajousto. Automaatiolla on huomattava vaikutus kansainväliseen
työnjakoon myös teollisuudessa. Osa kustannussyistä alhaisen kustannustason maihin siirtyneestä tuotannosta palaa lähtömaihinsa nyt erittäin pitkälle
automatisoituna ja kustannustehokkaana.
Siirtyminen

teollisuusyhteiskunnasta

digitaaliseen

palvelutalouteen

muuttaa huomattavasti työn tuottavuuden, palkitsemisen, fyysisen työpaikan ja työajan edellytyksiä. Teolliseen työhön verrattuna digitaalisen tietotyön tuottavuuserot eri henkilöiden välillä voivat olla erittäin suuria, jopa
äärettömiä. Polarisaatio, joka näkyy koko digitaalisessa tuotannossa muun
muassa ”Voittaja vie kaiken” -ilmiönä, esiintyy myös yksittäisissä työtehtävissä ja selittää sekä maailmanlaajuista huippulahjakkuuksien metsästystä että
palkkaerojen kasvua. Osaamisen vaikutus tuottavuuteen on erittäin suuri ja
siksi työntekijöiden varustaminen tehokkaiden työvälineiden lisäksi oikeilla
tiedoilla ja taidoilla on vielä tärkeämpää kuin teollisuusyhteiskunnassa. Fyysisen työpaikan merkitys vähenee, mutta työyhteisön keskinäinen vuorovaikutus säilyy tärkeänä. Työ on yhä useammin monipaikkatyötä, jota tehdään
myös monilla erilaisilla päätelaitteilla. Samalla työajan käsite sekä työn ja
vapaa-ajan välinen raja hämärtyvät.
Myös työajan kehityksessä näkyy vahva polarisaatio pitkien ja lyhyiden
työaikojen välillä. Työaika jatkaa lyhenemistään, mutta ei kollektiivisilla sopimuksilla, vaan hyvin yksilöllisesti yrittäjyyden, työaikajoustojen, vanhemVuosityöajan pituus Suomessa 1910-2004
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1900
Maanviljely

1 555357

Yleisimmät ammatit 1900, 1970 ja 2004 (henkilöä)
1970

2004

Maa-, metsä- ja puutarhaviljelijät 151196

Myyjät ja tuote-esittelijät

114 033

Maanviljelijät ja metsätyöntek.

77 908

Vaatetus

67 588

Myymälätyöntekijät ja esimiehet

Puutuote

51 651

Maanviljelys- ja kotieläintyöntek. 109366

Moottoriajoneuvon kuljettajat

69 310

Rakennus

46 575

Konttori- ja kirjanpitotyö

7 3742

Rakennustyöntekijät

52 349

Metalli

40 735

Moottoriajoneuvon kuljettajat

72234

Siivoojat

52 173

Elintarvike

21 029

Siivoustyö

49339

Myyntineuvottelijat ja sihteerit

49 605

Tekstiili

11 813

Opettajat

48404

Sihteerit

47 753

Julkinen toimi

76 302

Rakennusaputyö

43241

Koneasentajat ja -korjaajat

47 457

Liikenne

74 441

Metsä- ja uittotyö

42381

Sairaanhoitajat

42 309

Kauppa

52 109

Rakennuspuutyö

32001

Rahdinkäsittely ja varastotyöntek.

38 639

Kone- ja moottorikorjaus

27963

Perus- ja lähihoitajat

37 552

Kotiapulaiset

27962

Tietotekniikan erityisasiantuntijat

32 597

Varastotyö

26044

Peruskoulun ja lukion opettajat

31 029

Apuhoitajat ja lääkintävahtim.

24960

		

		
		

114190

Myymälänhoit. ja pienkauppiaat

28 033

Valmisvaateteollisuusompelijat

24742

Tarjoilutyöntekijät

27 959

Koneasentajat ja koneistajat

23509

Muut toimistotyöntekijät

26 057

Kiinteistötyöntekijät

21158

Sepät ja työkaluntekijät

25 850

Osaston ja laboratoriohoitajat

19845

Sairaala- ja hoitoapulaiset

24 999

Pakkaajat ja paketoijat ym.

19474

Kiinteistöhuoltomiehet

23 921

Sähköasentajat

19427

Lastenhoitajat ja päiväkotiapul.

23 392

									

Lähde: Tilastokeskus

pain- ja vuorotteluvapaiden, osa-aikatyön ja -eläkkeiden sekä työttömyyden
kautta. Kaikkiaan digitalisointi lisää työn pirstoutumista, yrittäjyyttä ja paikallista sopimista.
Työvoiman kysynnän kannalta digitaaliseen murrokseen sisältyy sekä
hyviä että huonoja uutisia. Tietointensiivisen työn automatisointi ja auto-
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matisoitu itsepalvelu leikkaavat raskaasti suhteellisen hyväpalkkaisia keskiluokan työpaikkoja. Vaikuttavaksi esimerkiksi käy pankkitoimihenkilöiden
määrän puolittuminen vuoden 1990 jälkeen.
Palveluautomaation hyviä uutisia ovat tuottavuuden nousu ja sitä seuraava vaurauden kasvu. Palveluautomaatio tai palvelujen teollistuminen, jos niin

halutaan sanoa, johtaa suuriin

tuottavuushyppyihin,

alentaa palvelujen hintoja ja

Kulutusmenojen osuudet yksityisestä kulutuksesta
Suomessa 1975-2004 (%)

lisää palvelujen kysyntää samalla tavalla kuin suurtuotantoon siirtyminen alensi
kestokulutushyödykkeiden
hintoja ja lisäsi niiden kysyntää viime vuosisadalla.
Kasvava ostovoima ja kysyntä synnyttävät runsaasti uusia ja uudenlaisia työpaikkoja tehtävissä, joita ei pystytä
automatisoimaan.
Elintason noustessa palvelujen osuus kulutusmenoista kasvaa. Alhaisella tulotasolla painottuvat ruuan ja asumisen perustarpeet. Tulotason noustessa
suuremman osuuden saavat elämyksiin ja itsensä toteuttamiseen liittyvät
aineettomat tarpeet. Aineettomissa tarpeissa myös kasvun rajat tulevat hitaammin vastaan kuin fyysisessä tavaratuotannossa. Hyvän mielen, terveyden ja varainhoidon kysyntä on käytännöllisesti katsoen ääretön.

ATOMIEN JA BITTIEN TAISTELU
Digitalisointi etenee nopeimmin ja pisimmälle hyvin tietointensiivisillä aloilla, joilla koko tuotanto alusta loppuun saakka on siirrettävissä palvelimille,
päätelaitteille ja niitä yhdistävään verkkoon. Tällaisia aloja, joilla kuluttajakäyttäytyminen muuttuu olennaisesti ja joilla työvoimavaikutukset ovat erittäin suuria, ovat muun muassa tietoliikennepalvelut, viihde- ja mediatuotanto sekä rahoituspalvelut.
Digitalisointi muuttaa dramaattisesti myös tavaratuotannon edellytyksiä.
Binäärimuotoon ykkösiksi ja nolliksi eivät siirry vain sanat, kuvat tai musiikki,
vaan kiihtyvällä nopeudella myös fyysiset tuotteet ja esineet. Erityisen jännittävä kehitys on aloilla, joilla atomit korvautuvat biteillä. Käynnissä oleva
1900-luvun teollisuusyhteiskunnan ja 2000-luvun digitaalisen palvelutalouden välinen kamppailu kulminoituu atomien ja bittien väliseksi taisteluksi.
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Biteillä on kamppailussa puolellaan monia etuja. Bitit eli ykköset ja nollat
ovat julkisia hyödykkeitä ja siten esimerkiksi käyttämiemme kirjainten tavoin
ilmaisia, kun raaka-aineet yleensä ovat maksullisia. Raaka-aineiden määrä
maapallolla on rajallinen, mutta bittiavaruus on ääretön. Esineiden kuljetus
vaikkapa maantieverkossa on hidasta, kun taas bitit liikkuvat tietoverkossa
lähes valon nopeudella. Tavaraliikenne käyttää pääasiallisesti fossiilisia polttoaineita, bittiliikenne sähköä.
Onkin mahdollista, että seuraava suuri yleiskäyttöinen teknologia perustuu uudenlaiseen sähköntuotantoon. Digitaalisen tuotteen koodaaminen
vaatii työtä ja aikaa, mutta sen jälkeen tuotteen monistaminen ja jakelu on
lähes ilmaista. Juuri monistettavuuden eli skaalautuvuuden suuri mittakaava ja nopeus johtavat moniin polarisaatioilmiöihin. Nopea skaalautuja saavuttaa lyhyessä ajassa johtavan markkina-aseman koko maailmassa ja siten
ylivoimaisen kilpailuedun alan muihin toimijoihin nähden. Bitit poikkeavat
atomeista myös siinä, että ne ovat huoltovapaita ja toisin kuin atomeista
koostuvat kappaleet, ne eivät kulu käytössä.
Ei ole ihme, että bitit korvaavat atomit kaikkialla siellä, missä kuluttajalle
voidaan tarjota verkon kautta sama palvelu, jonka aikaisemmin välitti fyysinen tuote. Jos kuluttaja voi sadan prosentin varmuudella ostaa verkosta
murto-osalla kaupan hinnasta haluamansa musiikkitallenteen mihin vuorokaudenaikaan tahansa, on selvää, ettei hän lähde etsimään kappaletta levykaupasta. Äänilevyteollisuuden kaltaisessa asemassa ovat esimerkiksi valokuvaus- ja elokuvafilmin valmistajat sekä kustannusala. Filmiteollisuuden
ja kustannusalan ikonit kamppailevat olemassaolostaan pyrkiessään korvaamaan fyysiset tuotteensa digitaalisilla palveluilla.
Pakotettu strategiamuutos tai peräti toimialavaihdos ei koske vain aloja, joilla perinteinen tuote ja tuotanto katoavat. Se koskee myös aloja, joilla
tuotteen rooli muuttuu itsenäisestä hyödykkeestä palvelun kantajaksi. Tällainen kehitys on käynnissä monella alalla kuten matkapuhelinteollisuudessa.
Tuotteen arvo ja valmistajan kate määräytyvät tuotteeseen liittyvien lisäarvopalvelujen perusteella. Pakotettu strategiamuutos merkitsee yhä useammin
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toimialavaihdosta teollisuudesta palveluihin. Nokian johdon linjaus siitä,
että Nokia on teollisuusyritys ja pysyy sellaisena, on tässä suhteessa hyvin
mielenkiintoinen.
Teollisuuden palveluvaltaistumiseen vaikuttaa myös vapaaehtoinen suuntautuminen kasvaville toimialoille ja ylemmäs tuotannon arvoketjussa. Siir-

ryttäessä valmistuksesta palveluihin nousevat ensimmäisinä esiin tuotteen
elinkaarikustannukset eli ylläpitoon ja huoltoon liittyvät palvelut. Päätelaiteautomaatio tai esineiden internet tarjoaa niille aivan uuden pohjan. Vaativampi alue muodostuu uusista lisäarvopalveluista, joissa fyysinen tuote
toimii tienavaajana palvelulle. Kysymys voi olla toiminnan laajentamisesta
asiakkaan liiketoiminta-alueelle tai kokonaan uusien palvelujen kehittämisestä. Viimemainitut muutokset vaativat hyvin suurta innovatiivisuutta ja uudistumiskykyä.
Kaikki esineet ja oliot voidaan kuvantaa digitaalisesti hyvinkin tarkasti
ja vaikkapa personoidut syntymäpäiväkakut tai ihmisen varaosat valmistaa
tietokoneohjatun kolmiulotteisen tulostuksen avulla. Ruoka on kuitenkin
ruokaa ja ihmiset ihmisiä vain atomeina. Mutta silloinkin ne voidaan varustaa mikroprosessoreilla, jotka saavat ohjausinformaationsa verkosta ja myös
luovuttavat tietoa verkkoon. Älykkäät pakkaukset ja puettava teknologia ovat
esimerkkejä esineisiin liittyvän lisäarvon tuottamista uusista palveluista.

PYSTYYKÖ SUOMI UUDISTUMAAN?
Suomalaisella yhteiskunnalla on edessään suurin uudistumishaaste lähes
sataan vuoteen, mutta ei sen suurempi kuin siirryttäessä maatalousyhteiskunnasta teollisuusyhteiskuntaan ja ennätyksellisen nopeasti maailman vauraimpien kansakuntien joukkoon.
Onnistumisen ratkaisee jälleen osaamiseen ja uusiutumiskykyyn pohjautuva tuottavuuden nousu. Heikon työvoiman tarjonnan vuoksi tuottavuuskehityksen merkitys on vielä aikaisempaa suurempi. Me voimme vastustaa
muutoksia tai käyttää digitaalisen murroksen tarjoamia mahdollisuuksia aktiivisesti hyväksemme. Uudistumista edesauttaa maan korkea koulutustaso
ja suuri eläkepoistuma.
Uudistumista voi hidastaa se, että Suomesta puuttuu nälkä ja perässätulijan etu. Jarruttamalla muutoksia ja suhtautumalla niihin vihamielisesti me
olemme varmoja häviäjiä. Yhteiskunnan digitalisoituminen toteutuu sähköistyksen tavoin joka tapauksessa myös Suomessa. Tältä osin kysymys on vain
aikataulusta, siitä pääseekö Suomi hyötymään digitalisoinnin ja palveluautomaation tuottavuushyödyistä ensimmäisten vai viimeisten maiden joukossa.
Vaikeampi haaste liittyy kokonaan uusiin, suuren kasvun ja vaurauden lähteitä tarjoaviin digitaalisiin palveluihin. Palvelut kyllä syntyvät, mutta ei ole
lainkaan varmaa, että niitä vievät maailmalle suomalaiset yritykset. OECD:n
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tilastot kertovat Suomen palveluviennin kehittyvän hitaammin kuin tärkeiden eurooppalaisten vertailumaiden palveluiden vienti.
Me emme voi hakea ratkaisuja tämän päivän haasteisiin viime vuosisadan
menestyskonsepteista. 2000-luvun menestyvä Suomi ei voi olla palveluvaltaistuvassa maailmassa vain investointitavaroiden viejä.
Suomen edellytykset korkean osaamisen vientiin monilla aloilla ovat kuitenkin hyvät. Terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelut kuuluvat maailman
suurimpien toimialojen joukkoon. Myös koulutus ja opetus muodostavat
merkittävän ja kasvavan liiketoiminta-alueen kaikkialla maailmassa. Suomalainen osaaminen on molemmilla aloilla arvostettua maailmalla ja tarjoaa
erinomaisen lähtökohdan liiketoiminnan kehittämiselle.
Palvelujen viennin osuus bruttokansantuotteesta Suomessa,
Ruotsissa ja Britanniassa 1995-2004 (%)

Lääketieteen teknologia edustaa jo nyt merkittävää keihäänkärkeä korkean teknologian viennissä. Suomen mahdollisuudet osaamisen vientiin
ovat hyvät myös energia- ja ympäristöpalveluissa. Menestyksen saavuttaminen uusilla korkean osaamisen vientialoilla edellyttää koko yhteiskunnan
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osallistumista, korkeaa tutkimus- ja kehityspanosta sekä erityisesti julkisen
sektorin aktiivista roolia. Julkiset palvelut ovat Suomessa hyvin keskeisessä asemassa uusilla kasvualoilla. Vain kotimaahan keskittyneiden julkisten
palvelujen vientikynnys on kuitenkin korkea. Julkisen hallinnon on kyettävä
uudenlaiseen sääntelyyn ja yhteistoimintaan yksityisten palvelujen kanssa.

Edessämme olevia mahdollisuuksia kuvaa hyvin kauppa- ja teollisuusministeriössä aikanaan työskennelleen koulu- ja opiskelutoverini Veijo Kauppisen ajatus. Törmäsimme jokin aika sitten toisiimme Helsingin Aleksanterinkadulla ja hän sanoi minulle, kuulehan, tietotekniikka on saavuttanut meidän
talossa ihmisaivojen tason. Kysyin, kuinka niin ja hän vastasi, että viisi prosenttia kapasiteetista on käytössä.
Meidän tehtävämme on ottaa käyttöön digitaalisen tuotannon ja jakelun
koko potentiaali. Siinä vaaditaan sekä näkemystä että uskallusta. Toivotan
mielenkiintoista matkaa vasta-avatulla tiedon valtatiellä.
Artikkeli perustuu Matti Lehden esitelmään Elinkeinoelämän Keskusliiton syysseminaarissa 26.11.2004.
Tilastotiedon on koonnut informaatikko Mikko T. Mäkinen Tilastokeskuksesta.
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Tiiviisti
• Höyryvoiman ja sähkön kaltaiset yleiskäyttöiset teknologiat aiheuttivat aikanaan
teollisen murroksen.
• Digitalisointi on vastaavanlainen voima,
joka vaikuttaa kaikkiin toimialoihin.
• Erityisen suuren muutoksen tulemme
näkemään palvelualoilla, koska suuri osa
palveluista on aineetonta.
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• Digitalisaatio muuttaa voimakkaasti
työn ja tuotannon rakenteita muun muassa
siksi, että suuri osa tuotantovälineistä on
kansalaisten omistuksessa. Myös kansainvälinen työnjako muuttuu.

• Tietointensiivisen työn digitalisointi
leikkaa etenkin hyväpalkkaisen keskiluokan
työpaikkoja. Toisaalta tuottavuus nousee ja
palveluiden hinnat alenevat samalla tavalla
kuin teollisuudessa aikanaan.
• Suomella on eväät uudistua uusien vaatimusten mukaan, maassa on korkea koulutustaso. Viennin edellytykset ovat hyvä,
koska meillä on paljon osaamista suurilla
kasvualoilla terveydenhuollossa ja koulutuksessa. Toisaalta maassa on liian vähän
voitonnälkää.

DIGITAALISEN INFRASTRUKTUURIN
RAKENTAMIEN

PALVELIMISTA
PILVEEN
PYRY LAUTSUO

”

ICT:n kehitys on muokannut liiketoimintaa
keskitetystä hajautettuun ja lopulta pilveen
asti. Keskeisiä komponentteja tällä polulla
ovat olleet prosessorit, muistilaitteet,
tietoliikenneverkko ja ohjelmistot.

Tieteisromaani ’Sagan om den Stora Datamaskinen’ vuodelta 1966 lähti
ajatuksesta, jossa jumalan tavoitteena oli luoda tietokone. Sen kehittämisessä ihminen oli tarvittava välivaihe. Tämän hetken todellisuus osattiin
visioida kauan sitten, mutta toteutus seurasi ja seuraa edelleen Mooren
lain etenemistä.
Aluksi oli siis tietokone, joka käsitteli ennen kaikkea numeroita ja tallensi lyhyitä merkkijonoja kuten henkilö- ja osoitetietoja. Koneita oli suurissa
organisaatioissa yksi ja niiden omistaminen edusti keskitettyä valtaa ja organisaation edistyksellisyyttä. Tietokone sijoitettiin siksi usein pääkonttorin
sisääntuloaulaan lasiseinien taakse.
Sovellukset tehtiin keskitetysti ja hallitusti harvalukuisten asiantuntijoiden toimesta. Prosessien tietovälineenä oli paperi, ja toiminta oli paperin
kierrätystä organisaatioiden sisällä ja niiden välillä. Digitalisaatiosta ei voinut puhua, sillä kopiokone oli tietokonetta tärkeämpi tuottavuustyökalu.
Tavallisilla toimihenkilöillä ei ollut kosketusta tietotekniikkaan kuluttajista
puhumattakaan.
Metsäteollisuuden johto piti paperitonta toimistoa yhtä epätodennäköisenä uhkana kuin paperitonta wc:tä. Suomessa teknologiaa hallitsivat IBM ja
Nokia Elektroniikka. Ja alan yleinen koulutus oli vasta käynnistynyt yliopistoissa. Tiedonsiirto puhelinverkossa oli keksitty mutta siirtonopeudet olivat
luokkaa 2400bps ja kiinteän yhteyden hinta tuhat euroa kuukaudessa.
Koneet olivat todella kalliita, ihmiset halpoja ja osaaminen rajallista, joten
monet pilvipalvelun ideat keksittiin jo tuolloin. Näitä olivat esimerkiksi palvelukeskukset kuten Tietotehdas ja Valtion Tietokonekeskus, joille IT-palvelut oli ulkoistettu. Teknologiassa keksittiin osituskäyttö ja virtuaalikone (IBM
VM/370). IT-maailmassakin uudet sukupolvet keksivät uudet nimet vanhoille
ideoille.
1980 -luvulle tultaessa teknologian halpeneminen ja tietoliikenteen kehitystä hidastava säätely synnyttivät suoranaisen hajauttamisvimman. Tämä
aika oli itsenäisten tulosyksiköiden aikaa, ja jokaisella yksiköllä piti olla oma
tietokone ja omat sovellukset. Niin sanotut pientietokoneet levisivät organisaatioiden yksiköihin ja pienempiin yrityksiin. Samalla heikkeni pääkonttorin
ja keskushallinnon valta.
Hidas ja kallis tietoliikenne esti keskitettyjen palveluiden nopean saatavuuden kiihdyttäen hajautuskehitystä. Uskon, että johtamisen hajauttaminen johtui tästä teknologian muutoksesta.
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Tuo aika synnytti myös riippumattoman ohjelmistoteollisuuden, koska
pienillä yksiköillä ei ollut asiantuntijoita omaan sovelluskehitykseen. Tuolloin syntyivät mm. nuo sadat valtion- ja kuntahallinnon epäyhtenäiset järjestelmät, joita nyt pyritään yhdenmukaistamaan. Halventuneet koneet ja
kohtuullisen halpa työvoima veivät kehityksen tähän suuntaan.
Teknologiaa hallitsivat Digital Equipment ja HP. Organisaatioiden määrämuotoiset tiedot olivat tuolloin pääosin tietokoneilla, joten digitalisaation
perusta oli syntynyt. Suomen sijoitus IT-investoinneissa oli Euroopan keskitasoa, kuitenkin muiden Pohjoismaiden alapuolella. Suomalaiset IT-innovaatiot olivat vähän tunnettuja. Vientiin kelpasivat vain muutamat prosessiteollisuuden ratkaisut (Altim Control, Carelcomp, Outokumpu) vaikka
vähittäispankkiemme ratkaisut olivat jo tuolloin maailman parhaita.

PC:N LÄPIMURTO HAJAUTTI ARKKITEHTUURIN
Tietokoneiden leviämisen suuri loikka tapahtui 1980 -luvun loppuun tultaessa, kun henkilökohtainen tietokone tuli koteihin. Hintapisteenä näytti olevan
1500 euroa. Se oli iso raha tuolloin, joka kuitenkin löytyi varsinkin, jos perheessä oli nuoria.
Varsinaisen PC- läpimurron luojia olivat Apple ja IBM mutta Suomessa Nokia oli MikroMikkoineen hyvin mukana muun muassa pankkien konttorijärjestelmien rakentajana. Suvereeniksi softaekosysteemin vetäjäksi nousivat
Bill Gates ja Microsoft.
PC:tä ei aluksi luotu verkon osaksi. Se oli hankala ja haavoittuva laite ohjelmistojen ylläpidon, tietokantojen eheyden ja tietoturvan näkökulmasta
mutta markkinavoimat eli miljoonat käyttäjät tekivät siitä verkon veturin.
Tärkein yhteiskunnallinen vaikutus mikrotietokoneilla oli tietokoneosaamisen räjähdysmäinen kasvu, kun jokaisella asian harrastajalla oli oma tehokas tietokone. Jo aiemmin syntynyt ohjelmisto- ja oheislaiteteollisuus
kasvoivat potenssiin maailmalla ja myös Suomessa. PC sopi erityisen hyvin
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individualistiseen insinööri-Suomeen. Innostus oli valtava, vaikka pääsovelluksia olivat vain tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja pelit. Tuolloin luotiin
suomalaisen peliteollisuuden pohja. Toki ensimmäinen tietokonenatiivi sukupolvi oli syntynyt jo aiemmin Commodore 64 sylissään.
PC:n voittokulku loi “Client-Server” arkkitehtuurin, jossa tehtävät jaettiin
keskuskoneen ja älykkään päätelaitteen kesken. Näin tietokoneesta tuli palvelin. Hajautetussa ympäristössä syntyi erikoistuneita tietokoneita kuten

tiedostopalvelin ja verkkopalvelin. Kullakin tietokoneella oli oma roolinsa
kokonaisuudessa.
Käyttöjärjestelmä on tietokoneen sielu. Oli silloin ja on edelleen. Näitä
ohjelmistoja hallitsivat koneiden valmistajat ja käyttöjärjestelmät sitoivat
asiakkaat omiin standardeihinsa. PC-maailmassa käynnistyi de facto standardien taistelu ekosysteemin hallinnasta.
Standardiksi muodostui IBM:n PC Microsoftin Dos -käyttöjärjestelmä.
Samoihin aikoihin Bell-laboratorioiden kehittämästä Unix-käyttöjärjestelmän
ympärille syntyi suurempien palvelinten johtava ekosysteemi. Dos/Windowsin
ja Unixin rinnalle syntyi suomalaisen Nils Torvaldsin kehittämä Linux, joka
kutsui sadattuhannet kehittäjät ympäri maailmaa saman ohjelmiston
kehitystyöhön ’bottom up’ -periaatteella. Nyt voisi sanoa crowdsourcing
-periaatteella.
Suurimmissa palvelimissa jatkavat tänäänkin IBM 370 -käyttöjärjestelmän
uudet muodot Unixin, Linuxin ja Microsoftin rinnalla. Suurten palvelinten
käyttöjärjestelmäkilpailu stabiloitui ja niiden kehittyneet ominaisuudet levisivät muiden käyttöjärjestelmien puolelle.
Länsimaissa todettiin viimeistään 1980-luvulla, että vahvasti säännelty ja
monopolisoitu tietoliikenne olivat jo pitkään olleet kehityksen pullonkaula. Kilpailu vapautettiin, mikä toteutuikin Suomessa nopeasti, koska meillä
olivat tsaarin ajoista lähtien toimineet yrittäjähenkiset paikalliset puhelinyhdistykset. Suomessa syntyivät nopeasti uudet datasiirron runkoverkot ja
ketterästi kilpailevat paikallisverkot suurempiin asutuskeskuksiin.

INTERNET KÄYNNISTI DIGITALISAATION
Digitalisaatio kiihtyi 1990-luvun puolivälissä, kun järjestelmän keskeisten
komponenttien (suoritin, muisti, tietoliikenne) hinnat putosivat parissa vuosikymmenessä sadasosaan aiemmasta. Entisten numeroiden ja merkkien
lisäksi käsiteltiin, siirrettiin ja taltioitiin vapaamuotoista tekstiä ja kuvia.
Halvin tapa varastoida tietoa jo vuonna 1995 oli digitaalinen muistilaite, ei
paperiarkisto.
Organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa oli harjoitettu jo pitkään (EDI/OVT
eli organisaatioiden välinen tiedonsiirto), mutta kehitys oli hidasta. Suuri läpimurto tapahtui vasta internet-standardin myötä.
Kuluttajavetoinen ICT -maailma syntyi jo PC:n vallatessa kodit, eivätkä digitalisaation vetureina enää olleet yritykset, armeijat ja valtiot, vaan kulutta-
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jat. Tämä tapahtui internet-vallankumouksen myötä. Tähän muutokseen taisi
Neuvostoliittokin kaatua.
Digitalisaation kannalta ratkaisevat innovaatiot olivat matkapuhelimet,
joiden penetraatio kasvoi Suomessa yhteen puhelimeen per henkilö 2000 –
luvulle tultaessa. Puhelinten lisäksi digitaaliset kamerat tekivät kuluttajista
sisällön tuottajia.
Kolmas merkittävä kuluttajatuote oli Digi-TV, jonka yhteiskunnallinen vaikutus on ollut toistaiseksi vähäisempi mutta muutoksen suunta on juuri nyt
näkyvissä ja interaktiivisuus lisääntyy sekä kuluttaminen muuttuu. Broadcasting – toimintaa rajoittaa lähinnä tekijänoikeusproblematiikka. Esimerkiksi
Suomen TV:n katselu on Ranskassa vieläkin hankalaa, vaikka tekniset edellytykset luotiin jo 1950-luvulla Eurovision myötä. Esteistä huolimatta televisiosta on tullut nyt täysiverinen verkon päätelaite; jo siinä määrin, että sanan
televisio voi jättää pian historiaan.

SUOMI JA DIGITALISAATION MURROS
Suomi on ollut internet -aikakaudella digitalisaation kärkimaa muiden Pohjoismaiden rinnalla, siis The Nokia Land. Voidaan väittää, että Suomessa oli
vuonna 2000 maailman korkein digitaalisen infrastruktuurin taso.
Näkyikö se parhaana hallinnon tai kaupankäynnin tuottavuuden kasvuna?
Ei valitettavasti näkynyt. Pieni koulutettu ja kulttuurisesti yhtenäinen maa ei
ole kyennyt toistaiseksi käyttämään etsikkoaikaansa. Kyvykkyys sähköiseen
kaupankäyntiin tai sähköiseen hallintoon ei pankkitoimintaa lukuun ottamatta ole maailmanluokkaa. Odotukset olivat vuonna 2000 korkealla. Jopa
siinä määrin, että kaikkien listattujen yritysten osakeanteja sananmukaisesti
jonotettiin.
Uskottiin että dot.com-toimijat tuhoavat perinteiset yritykset. Näin ei käynyt tuolloin meillä eikä muualla. Mutta nyt perinteiset toimialat muuttuvat
tai kuolevat, jos ne eivät osaa verkkoliiketoimintaa. Siitä on tullut välttämät-
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tömyys menestymiseen. Useimmat 2000 – vuoden kuplan aikaiset visiot ovat
toteutuneet 10–15 vuoden viiveellä. Nyt uskotaan, että kaikki toiminta mikä
voi siirtyä verkkoon, siirtyy verkkoon.
Tietokonejärjestelmät, palvelimet ja tallennuskapasiteetti, ovat keskittymässä globaaleihin megakeskuksiin. Suomessakin vanha paperitehdas on
otettu Googlen käyttöön ja uusia keskuksia on tullut tai tulossa. Tehdasmainen tiedonkäsittely ja tallennus vaativat jäähdytystä ja peruskallion tietotur-

vaa, jota Suomessa on tarjolla. Stabiili yhteiskuntammekin on myyntivaltti
näillä markkinoilla. Lisäksi paranevat tietoliikenneyhteydet Eurooppaan lisäävät Suomen vetovoimaa.

MOBIILIT KULUTTAJAT JA GLOBAALIT PILVIPALVELUT
Mobiilit päätelaitteet muuttivat viimein koko ICT- toiminnan palveluvetoiseksi. Asiaan vihkiytyneet arvostavat edelleen tekniikan ominaisuuksia, mutta
suuret markkinat ja miljardit kuluttajat ovat palveluiden vetämää.
Kuluttajamarkkinoita vetävät nyt Apple, Google ja Microsoft, joiden ekosysteemeihin ovat liittyneet miljoonat palvelusovellusten kehittäjät ja palveluntarjoajat. Nokia ei tässä sodassa voittanut. Oliko syynä käyttöjärjestelmä
vai kyvyttömyys luoda palvelubrändiä USA:ssa? Tämä jää vastaamattomien
kysymysten joukkoon.
Uusien palveluiden toteutuksen takana on yhä tehokkaampien palvelinten, suurten tietovarastojen ja tietoliikenneverkkojen muodostama pilvi.
Kuluttaja-ICT on siirtynyt käytännössä pilveen - jopa tietämättämme. Tietoliikenteen nopeusrajoitukset ovat pääosin poistuneet. Kalenterimme, valokuvamme ja muutkaan tiedostomme eivät enää ole pöydällämme tai päätelaitteissamme, vaan jonkun globaalin palveluntuottajan palvelinpilvessä.
Voidaan jopa väittää, että tämän teollisen taistelun voittajia ovat globaalit
ICT-toimijat. Häviäjiä ovat kansalliset tai alueelliset teleoperaattorit, joiden
roolina on lähinnä välityspalveluiden jakelu.
Yritysten ja julkisten organisaatioiden tietohallinto (Corporate ICT) on suurine järjestelmineen jälkijunassa. Miljardien ohjelmisto- ja infrainvestointien
konversio pilveen on hidasta. Osin ymmärrettävästi.
Pilvipalvelukehitys organisaatioissa on vasta aluillaan myös siksi, että
omien kriittisten tietovarastojen ja infran luovuttaminen globaalille toimijalle askarruttaa. Uusien sovellusten myötä kehitys näyttää tosin suosivan
pilviratkaisuja, jolloin siirtyminen tapahtuu orgaanisesti.
Jos suomalainen kasvuyritys tarvitsee globaalisti kattavan tietojärjestelmän, valinta johtaa ilmeisimmin pilviratkaisuun. Tämä on suoraviivaista ja
kustannustehokasta varsinkin, jos voidaan tukeutua täysin standardoituun
ohjelmistoon kuten kuluttajamaailmassa tapahtuu. Mitä enemmän ratkaisu
edellyttää infran tai ohjelmistojen osalta yrityskohtaisia virityksiä, sitä varmemmin pitäydytään perinteisessä mallissa. Pankit tai valtionhallinto ovat
tässä ääriesimerkkeinä sääntelystä johtuen. Evoluutio toimii tässäkin siten,
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että kaikki järjestelmät kytkeytyvät pilveen, jolloin syntyy hybridi. Useimpien
kuluttajapalveluiden takana ovat perinteiset yritysten tietokannat. Verkkokauppiaan tai verkkopankin on tavoitettava pilven takana olevat asiakkaansa.

PILVIPALVELUT JA RAKENNE
Pilvi on tämän päivän iskusana. Sinänsä osuva nimi ympäristölle, jossa koko
tekninen infrastruktuuri on virtualisoitu, standardoitu ja jonka hallinta on
pitkälle automatisoitu globaalitasolla. Siinä toteutuvat kolme keskeistä palvelua, joista käytän alkuperäistermejä:
• Infrastructure as a service (palvelimet, muisti, verkko)
Tämä palvelu antaa käyttäjälle mahdollisuuden ostaa verkosta kulloinkin
tarvitsemansa kapasiteetin vaikka tämä tarve vaihtelisi hyvinkin voimakkaasti esim. tunneittain.
• Platform as a service (järjestelmän hallinta)
Edellistä palvelua kehittyneempi aste jossa käyttäjän ei tarvitse hallinnoida omaa tietojärjestelmäänsä. Hän saa virtuaalisen laiteohjelmisto-kokonaisuuden ja -kapasiteetin.
• Softwares as a service (sovelluspalvelu)
Käyttäjä saa ohjelmiston käyttöoikeuden ja tarvittavan ohjelmistokapasiteetin verkosta. Tämä palvelu on jo nyt viety varsin pitkälle, mutta suuret
ohjelmistot ostetaan edelleen yrityskohtaisesti.
• Business Process as a service
Ajatuksena on että yritys voi ostaa kokonaisen liiketoimintaprosessin kuten hankintatoimen, henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon palveluna,
jonka tietotekniset osat tulevat pilvipalveluna.
Käyttäjäyritys voi määritellä oman pilvensä kiinteästi yhteisen pilven osana tai mennä täysin yleiseen pilveen, kuten kuluttajat jo tekevät. Kaikki yhdistelmät ovat siirtymävaiheessa mahdollisia (Hybrid Cloud). Vielä tällä het-
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kellä organisaatiot käyttävät paljon omia resurssejaan teknisen ympäristön
hallintaan jo toteutuneesta ulkoistuksesta huolimatta. Ainoastaan toimistojärjestelmien osalta käytössä ovat jo pilvipalvelut ainakin pienemmissä yrityksissä. Trendi on selvä, mutta tie on pitkä ennen kuin suuret organisaatiot
ostavat vaikkapa toiminnanohjausjärjestelmänsä vakiomuotoisena pilvestä.

MITÄ TAPAHTUU SEURAAVAKSI
Olemme todennäköisesti vasta digitalisoinnissa S-käyrän kiihdytysvaiheessa.
Näemme jo mihin verkko ja hakukone pystyvät. Mutta mihin palvelin eli vanha kunnon tietokone ohjelmoituna jatkossa pystyy?
ICT -kehityksen vetureina ovat tänään olemassa olevat valtavat ajantasaiset tietomassat (BIG DATA). Lähes kaikki yksilöiden ja organisaatioiden tuottama tieto on verkossa. Tiedot ovat vielä tehottomassa käytössä vaikkapa
terveyshuollon osalta.
Nyt nämä valtavat käyttömahdollisuudet (ANALYTICS) on oivallettu ja analytiikasta on tullut todella tärkeää. Kaikkien käytössä olevat mobiililaitteet
(MOBILE), tekevät erilaisista analyyseistä jokaisen kansalaisen palveluita ja
kasvattavat samalla tietomassaa.
Sosiaalinen media (SOME) tukeutuu pilvipalveluihin ja muuttaa ihmisten
viestintäkäyttäytymistä ennennäkemättömällä tavalla. Myös yhteisöllisyys
yrityksissä ja toimintatavoissa lisääntyy.
Yhä useammissa tuotteissa on jo prosessorit ja anturit (INTERNET OF
THINGS). Nämä moninkertaistavat pilven miljardien tietokoneiden verkoksi, jossa erilaiset tosiaikaiset ohjaus- ja optimointitoimet ovat mahdollisia,
vaikkapa liikenteen tai energiankäytön ohjaus ja tuhannet muut. Tarina kertoo, että IBM:n luoja, Thomas Watson arvioi 1950 -luvulla tietokoneita tarvittavan muutama kappale tyydyttämään tiedemiesten tarpeita. Tulevaisuuden
ennustaminen on siis vaikeaa.
Olemme tottuneet sanomaan, että tietokone on tyhmä ja tunteeton. Se
tekee vain, mitä sille on ohjelmoitu. Kun esimerkiksi IBM:n Watson “tietokone” päihittää huipputason lääkärin potilaan diagnosoinnissa tai robotti oppii
auttamaan isäntäänsä vaativissakin tehtävissä, voitaneen jo puhua älykkyydestä. Tietojärjestelmän oppimiskykyyn uskotaan vakavasti. Olisiko mahdollista, että Satu Suuresta Tietokoneesta on toteutumassa?
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Tiiviisti
• ICT:n kehitys on muokannut voimakkaasti liiketoimintamalleja.
• Alkuvaiheessa suurissa organisaatioissa
oli yksi tietokone, joka edusti keskitettyä
valtaa.
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• 1980-luvulla teknologian halpeneminen
synnytti hajauttamisvimman. Itsenäisillä
tulosyksiköillä oli oma tietokone ja omat
sovellukset. Pääkonttorin valta väheni.
• PC:n yleistyminen 1980-luvun lopulla levitti tietokoneosaamisen kaikkialle. Ohjelmistoteollisuus kasvoi voimakkaasti. Syntyi
Client Server-arkkitehtuuri, jossa tehtävät
jaettiin keskuskoneen ja älykkään päätelaitteen kesken. Samaan aikaan käynnistyi
myös ekosysteemien taistelu.

• Internet käynnisti varsinaisen digitalisaation, jossa vetureina toimivat kuluttajat.
Matkapuhelimen yleistyminen oli toinen
tärkeä digitalisaation synnyttäjistä.
• Verkkoliiketoiminnan osaaminen on nyt
yrityksen menestyksen kannalta keskeistä.
Valitettavasti Suomessa on niukasti alan
huippuja.
• Tämän päivän keskeisiä asioita ovat big
data, analytiikka ja teollinen internet.

MAAILMANKARTALLE
OSAAMISELLA,
TEKEMISELLÄ
JA INNOSTUKSELLA
”
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Suomi nousi matkapuhelinalan
kärkeen panostamalla pitkäjänteisesti
tutkimukseen sekä yritysten ja yliopistojen
yhteistyöhön. Lisäksi tarvittiin reipasta
kansainvälistymistä ja yrittäjyyttä.

Vuosituhannen vaihteessa jouduin toistamiseen vastaamaan ulkomaisten
vieraiden esittämään kysymykseen: Onko suomalaisilla jokin erityinen ominaisuus, joka auttoi Nokiaa nousemaan kännykkäteollisuuden suuryritysten
joukkoon?
Alalla oli tuolloin pitkään toimineita suuryrityksiä Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Japanissa. Kännykkäverkon ideakin keksittiin mahtavassa Bellin
laboratoriossa Yhdysvaltain itärannikolla. Kysymyksellä haettiin siis jotain
muuta kuin hyvin valittua strategiaa tai vahvaa osaamista. Erään historian
opettajan mielestä syy on kansakoululaitoksemme perustaminen 1800-luvun
lopulla. Toinen vastaus tukeutuu vaativaan ympäristöömme. Vaativan ilmaston johdosta täällä on aina täytynyt tehdä kovasti työtä. Se on myös aktivoinut innovatiivisuuteen ja yhteistyöhön.
Hauska vastaus kysymykseen löytyy Suomessa 1896 - 1897 Espanjan konsulina työskennelleen Angel Ganivetin Suomalaiskirjeistä: ”Suomelle on luonteenomaista, että kaikki käytännölliset keksinnöt hyväksytään innokkaasti,
nopeasti ja perinpohjaisesti”. Juttu jatkuu muutaman virkkeen jälkeen näin:
”Puhelin on täällä melkein yhtä yleinen kuin keittovälineet, se on lisähenkilö missä tahansa keskustelussa. Monesti syntyy epätietoisuutta, jonka voi
selvittää vain joku poissa oleva: hetkessä saadaan vastaus ikään kuin tiedon
antaja olisi ollut samassa seurassa.”
Suomessa puhelin tosiaan otettiin kansainvälisenkin mittapuun mukaan
erinomaisen nopeasti käyttöön. Noin sata vuotta myöhemmin samankaltainen innostuksen aalto vei meidät kännyköiden aikakaudelle.

RADIOTEKNIIKKA LOI POHJAN OSAAMISELLE
Radiotekniikan vahva osaaminen on varsinkin kännyköiden alkuvuosina ollut
menestyksen ehdoton edellytys. Radiolähettimien ja vastaanottimien rakentelu käynnistyi Suomessa 1900-luvun alkuvuosina yksittäisten harrastelijoiden toimesta. Radioiden teollinen valmistus käynnistyi yleisradiotoiminnan
käynnistyttyä 1923 ja pian sen jälkeen Suomessa oli toistakymmentä radioita
valmistavaa yritystä.
Radiopuhelimet muodostivat yleisradion rinnalla tärkeän kehittämisen
polun. Niitä valmistivat Helvar, Star-Radio, Valtion Sähköpaja, Salora ja Radio
E. Hellberg. Jarl Sarvaksen kirjoittama kirja Radiotekniikan Perusteet (1933)
antaa erinomaisen kuvan siitä kuinka hyvin langattoman tiedonsiirron perusteet ja piirikytkennät jo tuolloin osattiin.

Maailmankartalle osaamisella, tekemisellä ja innostuksella

Paljon myöhemmin, Nokian matkapuhelin liiketoiminnan voimakkaan kasvun aikoina oli kiintoisaa havaita, että moni nokialainen insinööri oli jo nuoruudesta alkaen ollut aktiivinen radiolaitteiden rakentelija radioamatöörinä.
Erittäin arvokkaan tuen harrastustoiminnalle antoivat myös Osmo A. Wiion ja
Unto V. Somerikon Harrastelijan Radiokirja (1951) ja heidän Tekniikan Maailmaan kirjoittamansa rakennusohjeet. Itse olen käynyt läpi nämä molemmat
”koulut”. Tekniikan Maailman rakennusohjeen mukaan rakensin neljän transistorin matkaradion, jonka kiinnitin polkupyöräni ohjaustankoon.
Pohjoismainen ensimmäisen sukupolven (analoginen) matkapuhelinjärjestelmä NMT otettiin käyttöön 1981. Se oli kehitetty pohjoismaiden telehallintoviranomaisten yhteistyönä. NMT oli teknisesti edistyksellinen ja operatiivisesti suorastaan radikaali.
NMT oli ensimmäinen järjestelmä, jossa oli toteutettu verkkovierailu,
roaming. Verkkovierailun toteuttamisen perusedellytys on sallia toisen
maan kansalaisen käyttää radiolähetintä vierailun kohteena olevassa
maassa. Tämä ei radiopuhelimien alkuvuosina ollut mitenkään itsestään
selvä asia. Verkkovierailun käytännön toteuttaminen puolestaan edellyttää operaattorien yhteistoimintaa puhelujen reitityksessä maasta toiseen
sekä puhelujen laskutukseen liittyvien yksityiskohtien sopimista operaattorien kesken.
NMT-verkon suosio ylitti operaattorien ja valmistajien rohkeatkin ennusteet. Mobira (Nokia) kasvoi merkittäväksi kansainväliseksi ensimmäisen sukupolven kännyköiden valmistajaksi. Tämä antoi hyvän lähtökohdan menestykselle digitaalisten puhelimien aikakaudella.

TEOLLISUUDEN JA TUTKIMUKSEN SYMBIOOSI
NMT:n menestyksen vuosikymmen oli myös suuren muutoksen vuosikymmen. Vuonna 1971 Intel oli tuonut markkinoille maailman ensimmäisen mikroprosessorin ja 70-luvun lopulla markkinoille tuli ensimmäisiä alkeellisia
digitaaliseen signaalinkäsittelyyn suunniteltuja prosessoripiirejä.
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Signaaliprosessori on erityisesti analogisten signaalien käsittelyyn suunniteltu prosessori. Signaaliprosessorin erityispiirteenä on sen nopeus suorittaa aritmeettisia operaatioita kuten kerto- ja yhteenlaskuja. Hyvä esimerkki
signaaliprosessorin käytöstä on puheen reaaliaikainen muunnos bittijonoksi,
joka säilyttää alkuperäisen puheen laadun, mutta käyttää mahdollisimman
vähän bittejä puheen siirtoon kännykästä toiseen.

Tämän uuden tekniikan avaamien näkymien innoittamana ”työryhmä”
Neuvo, Ropponen, Simula suunnitteli ja rakensi neljän bitin siivuista 12 bitin
ohjelmoitavan signaaliprosessorin NRS 290:n. Tekeminen alkoi TKK:n Teknillisen fysiikan osastolla ja saatiin päätökseen 1977 yhteistyössä Tampereen
teknillisen korkeakoulun Elektroniikan laitoksen kanssa.
NRS 290 antoi meille arvokasta käytännön kokemusta digitaalisesta signaalinkäsittelystä ja lisäksi pääsimme esittelemään tutkimusta rahoittaville
organisaatioille ja yrityksille, että reaaliaikainen digitaalinen signaalinkäsittely on tulossa korvaamaan analogiaelektroniikkaa. NRS 290 kykeni suorittamaan vaativia puhesignaalin käsittelyyn suunniteltuja algoritmeja reaaliajassa. Kansainvälisissä vertailuissa laite pääsi suorituskyvyssä ihan kärkisijoille,
mutta Mooren laki oli voimissaan. Parissa vuodessa se oli teknisesti vanhentunut. TTY:n nykyinen rehtori Markku Kivikoski rakensi prosessorin kertolaskuyksikön diplomityönään.
Noin 15 vuotta myöhemmin, GSM-aikakaudella, Nokia oli edelläkävijä signaaliprosessorien käytössä kännyköissä. Signaaliprosessorien suorituskykyä
ja muita kännykän kannalta tärkeitä ominaisuuksia kehitettiin yhteistyössä
mikropiirin valmistajan Texas Instrumentsin kanssa.
GSM-standardin yksityiskohtien valinnassa käytettiin kilpailua, johon yritykset ja tutkimuslaitokset saivat tarjota omia ratkaisujaan. Nokia päätti tarjota
kilpailuun puhekoodekin. Se muuttaa puheen bittivirraksi ja bittivirran takaisin puheeksi siten, että puheen laatu on mahdollisimman hyvä ja bittejä
tarvitaan mahdollisimman vähän.
Kehitystyö tilattiin silloiselta TTY:n Tietojenkäsittelytekniikan laitokselta.
Projekti oli akateemisessa ympäristössä tehtynä erittäin vaativa sekä kokonsa että aikataulunsa puolesta. Koodekki ei voittanut kilpailussa, mutta kohotti valtavasti TTY:n puheen koodauksen osaamista. Aikaa myöten keskeiset
osaajat Kari Järvinen ja Petri Haavisto siirtyivät Nokian palvelukseen.
Panostus puhekoodekkeihin tuotti tulosta, 1995 Nokian Enhanced Full
Rate Codec valittiin osaksi USA:n GSM-standardia. Nokia sai tästä ensimmäisen essentiaali-patenttinsa, patentin johon kaikkien kyseisen standardin
mukaisia puhelimia valmistavien yritysten tulee hankkia lisenssi. Nykyään
Nokian puheenkoodausteknologia on käytännössä kaikissa maailman kännykkästandardeissa.
Patenttien merkitys tietoliikennealalla on edelleen merkittävä. Nokia nousi määrätietoisella panostuksellaan nopeasti suurten joukkoon. IEEE Spect-
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rum-lehti julkaisee vuosittain Yhdysvalloissa myönnettyjen patenttien lukumäärät Patent Power-artikkelissa. On mielenkiintoista seurata miten Nokian
ja Alcatel-Lucentin yhdistyminen tulee näkymään näissä luvuissa.
Tietoliikennelaitteiden Yhdysvalloissa rekisteröidyt patentit vuosina 2006, 2008 ja 2010[i]

Nokia

Motorola

Cisco

Lucent*

Ericsson

Nortel

Qualcomm

2006

501

522

453

410

389

382

211

2008

730

631

660

696

277

274

284

2010

702

508

950

737

285

245

389

* Lucent-sarakkeeseen on vuosien 2008 ja 2010 kohdalla merkitty Alcatel-Lucent-yhtiön patentit.

Yritysten ja yliopistojen yhteistyö on erittäin arvokasta myös yliopiston
kannalta katsottuna. Professori tekee ja ohjaa perustutkimusta. Perustutkimus linkittää hänet erityisesti ulkomaisiin kollegoihinsa. Toisaalta professori
myös kouluttaa opiskelijoita työelämään. Tämä sujuu parhaiten, kun professorilla on ymmärrystä elinkeinoelämän tarpeista.
Nuorena professorina olin onnekas päästessäni mukaan Tekesin kansallisiin tietotekniikkaohjelmiin. Sitä kautta ulkomailla opiskelleelle professorille
aukeni arvokkaita ja kestäviä yritysyhteistyöverkostoja. Diplomi-insinööreille
tuli kova kysyntä. Toisaalta yritysten ongelmista löytyi monivuotisia, pitkällä
tähtäimellä relevantteja perustutkimushankkeita.
Piilaakso ja sen luoja Stanford University nostetaan yleisesti malliesimerkeiksi tutkimuksen ja innovatiivisen yritystoiminnan onnistuneesta symbioosista. Piilaakson kasvu käynnistyi elektroniikkateollisuuden vauhdittamana
yli 50 vuotta sitten. Vuosien saatossa teknologiat ja yritykset ovat vaihtuneet, mutta Piilaakso on pysynyt kehityksen eturintamassa. Meillä Piilaakson
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kaltaisia keskittymiä on Oulussa, Tampereella ja Espoossa. Oulu on minusta
aivan erinomainen esimerkki siitä, miten huippuosaaminen saatiin määrätietoisilla toimenpiteillä luotua ja miten se jatkuvasti vahvistaa ja uudistaa
itseään ja sitä kautta luo uusia maailman markkinoilla toimivia yrityksiä.

MATKA MAAILMANLUOKKAAN – GSM JA 3G
GSM-standardin valmistuminen ja markkinoiden aukeneminen teleoperaattorien väliselle kilpailulle vauhdittivat Nokian kasvua. Kännyköitä tehtiin ja
myytiin innostavassa työilmapiirissä, käytimme siitä joskus kuvausta ”Small
Company Soul in a Big Company Body”.
Menestyksen takana oli myös joukko oikeaan osuneita strategisia valintoja, jotka onnistuneesti haastoivat alalla vallinneet käytännöt. Kännyköiden
tuotekehitys vaati tuohon aikaan erittäin monen alan osaajia, lähes kaikkea
lujuusopin ja käytettävyyden väliltä, unohtamatta radiotekniikkaa, ohjelmistoja ja elektroniikkaa.
Tuotekehitysresurssien epävirallinen mittayksikkö oli bussilastillinen. Sillä
kyettiin toteuttamaan yksinkertainen puhelinprojekti. Etäisimmät tuotekehitysyksiköt olivat San Diegossa ja Tokiossa. On täysin mahdotonta tässä esitellä kattavasti Nokian kännykkämenestyksen virstanpylväitä ja niiden takana
olevia huipputason osaajia. Otan tässä vain kaksi esimerkkiä, toisen GSM:n
alkuvaiheesta ja toisen 3G:n synnystä.
GSM-standardi oli alkuun varsin haastava toteuttaa. Kirjahyllyssäkin se vei
metrikaupalla tilaa. Ensimmäiset GSM-puhelimet olivat kenkälaatikon kokoisia kannettavia laitteita. Mikä valmistaja saisi ensimmäisen GSM-kännykän
markkinoille? Kännyköiden valmistajia oli tuolloin Euroopassakin kymmenkunta.
Nokialla päätettiin tehdä ”quick and dirty” laihdutettu versio markkinoilla
jo olleesta kannettavasta GSM-puhelimesta. Pekka Valjuksen, kokeneen tuotekehitysprojektien vetäjän, johdolla syntyi pikavauhtia maailman ensimmäinen GSM-kännykkä, Nokia 1011. Se tuli markkinoille 1992. Painoa laitteella oli
puoli kiloa, puheaika oli 90 minuuttia ja valmiusaikaa oli 12 tuntia. Puhelimessa oli SMS-kyvykkyys, kahden rivin näyttö ja ulosvedettävä antenni.
Työn alla oli samaan aikaan puhtaalta pöydältä käynnistyneen digitaalisen puhelinperheen suunnittelu. Perhe kattoi GSM:n lisäksi USA:n ja Japanin TDMA-pohjaiset standardit. Vuonna 1994 Nokia 2110 -malli tuli myyntiin.
Sen suorituskyky ja design olivat huippuluokkaa. Business Week nimesi sen
tammikuussa 1995 sarjaan ”Parhaat uudet tuotteet 1994”. Voi sanoa, että
tämä onnistunut kahden tuotteen strategia käynnisti Nokian matkapuhelin liiketoiminnan kasvun. Nokiasta tuli matkapuhelimien markkinajohtaja 1998 ja samana vuonna Nokian kappalemääräinen myynti kasvoi yli 100
prosenttia.
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Kännykkästandardien sukupolvet ovat syntyneet melko tarkkaan 10 vuoden välein: 1G 1981 (NMT), 2G (GSM) 1991, 3G 2001, 4G 2011 ja 5G syntynee siis
2021. GSM aikakaudella, 1990-luvulla, Yhdysvalloissa oli käytössä kolme eri
standardia ja lisäksi Japanilla ja Korealla oli omat standardinsa. Kiina tasapainotteli Yhdysvaltojen ja Euroopan välissä. 3G-standardin tavoite oli kasvattaa datanopeuksia, luoda mobiili internet ja toisaalta saada aidosti globaali standardi.
Käynnistyi noin kymmenen vuoden taistelu, jossa eri teknologiat kilpailivat keskinäisestä etevämmyydestään, alan kansainväliset standardointiperiaatteet muutettiin perinpohjaisesti, yritykset lobbasivat aggressiivisesti
omia teknologioitaan ja kansallinen ylpeyskin oli kuvassa mukana. Kysymys
oli myös siitä kuinka jouhevaksi siirtyminen omasta 2G-standardista 3G-verkkoon tulisi olemaan.
GSM:n menestys globaaleilla markkinoilla auttoi eurooppalaisia. Aasia ja
erityisesti Kiina olivat ”taistelun” keskiössä. Mitä nämä suuret ja nopeasti kehittyvät maat päättävät tehdä? Nokia teki tiivistä yhteistyötä erityisesti Ericssonin ja Japanin suurimman operaattorin NTT Docomon kanssa.
Tammikuussa 1998 pidettiin Pariisissa Euroopan telestandardointi-instituutin ETSI:n kokous, jossa mielettömän jännien vaiheiden ja yön yli nukkumisen jälkeen päästiin sopuun 3G-teknologiasta. Voittaja oli Ericssonin ja
Nokian ehdottama WCDMA, eli nykyinen 3G ja vastaehdokas oli Siemensin
ehdottama TD-CDMA. Kokousta oli edeltänyt poikkeuksellisen mittava taistelu näiden kahden teknologian tukijoiden välillä. Nokian ylin johto Jorma
Ollilaa myöten teki hartiavoimin työtä Ericssonin ja Nokian valitseman ratkaisun puolesta.
Voiton jälkeen oli vielä paljon standardointiin liittyviä kotitöitä tehtävänä
eri puolilla maailmaa. Tuloksena oli aidosti globaali standardi, joka muodostaa nykyisen mobiilin internetin teknologisen ytimen. Tässä standardointimaratonissa Heikki Ahavan rooli oli keskeinen. Puhelinpuolella tehtiin ensiksi kenkälaatikon kokoinen 3G-kokeilupuhelin Ahti Väisäsen johdolla. Vuonna
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2002 julkistettiin Nokia 6650 -maailmanpuhelin, joka toimi myös Japanin 3G
verkossa. Tämä sen ajan huippuominaisuuksilla varustettu älypuhelin on nykyisten mittapuiden mukaan varsin vaatimaton. Kameran tarkkuus on 0,3 megapikseliä ja näytön koko on 128x160 pikseliä eli kuva-alkiota.

DIGITAALISUUS JA INTERNET
Digitalisoitumisen taustavoimana on Mooren laki, joka juuri täytti 50 vuotta.
Tämän ”laki” kertoo että mikropiirin suorituskyky kaksinkertaistuu noin joka
toinen vuosi eli tulee 10 000 -kertaiseksi 20 vuoden aikana. Nykyaikainen
kännykkä pitää sisällään kymmeniä miljardeja transistoreita.
Mikroelektroniikan lisäksi on kolme muuta teknologiaa, joita ilman nykyinen internetiin perustuva tietoyhteiskunta ei olisi olemassa: kännykkäverkot,
optiset kuidut ja kovalevyt. Palvelinkeskukset tallentavat kovalevyille, ”pilveen”, valtavat tietomäärät lähes ilmaiseksi. Optiset kuidut yhdistävät maat
ja mantereet toisiinsa ja langattomat verkot huolehtivat lähietäisyyden tiedon siirrosta.
On hieman yllättävää, että myös kännykkäverkkojen, kovalevyjen ja optisten kuitujen suorituskyky on viime vuosikymmeninä kasvanut Mooren lakia
myötäillen, vaikka niiden tekninen perusta ei ole mikroelektroniikassa. Kännykkäverkkojen tekninen perusta on radiotekniikassa, kovalevyt perustuvat
magnetismiin ja hienomekaniikkaan ja optiset kuidut optiikkaan.
Tänään teratavun kovalevy maksaa vähittäiskaupassa alle 100 euroa (Tera
on miljoona miljoonaa) ja siihen voi tallettaa esimerkiksi pari miljoonaa valokuvaa. Yhdessä langanohuessa kuidussa siirtyy dataa terabittejä sekunnissa lähes valon nopeudella ja kännykkäverkkojen datanopeudet ovat kasvaneet 20 vuodessa noin 10 000 -kertaisiksi.
Nämä neljä digitaalisen maailmamme perusteknologiaa ovat luoneet pohjan internetin synnylle ja jatkuvalle kehittymiselle sekä sille valtavalle tietojenkäsittelykapasiteetille, joka meillä kaikilla on päivittäin käytössämme.
Seuraamukset ovat laaja-alaisia. Digitaalinen Suomi kansainvälistyy kovaa
vauhtia. Meillä kuten muuallakin on vallalla ennennäkemätön start-up- innostus, joka paljolti rakentuu digitaalisuuden varaan. Digitaalisuus haastaa perinteiset tavat hoitaa asioita ja muuttaa pysyvästi elinkeinoelämän rakenteita.
Noin 15 vuotta sitten eräs ulkomainen kollegani kysyi minulta: ”Kumpi on
vaativampi tuote valmistaa kännykkä vai nykyaikainen lentokone? Vastasin
että lentokone ja argumentoinkin sitä muun muassa lentokoneelta vaadittavalta suurelta luotettavuudelta. Hän oli eri mieltä ja perusteli kantaansa
sillä, että maailmassa oli useita pienehköjä matkustajakoneiden valmistajia,
mutta vain muutama kännyköiden tekijä.
Lentokoneen keskeiset komponentit olivat pitkälti standardoituneet, mutta kännyköiden suunnittelu ja valmistus oli erittäin vaativa monitekninen
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operaatio. Vuonna 2003 Nokialla oli noin 1000 henkilöä sekä ohjelmistojen
että hardiksen (sitä kutsuttiin kännykän moottoriksi) perusratkaisujen kehittämisessä. Puhelimien tuotekehitysprojektit tulivat tämän lisäksi.
Nyt oikea vastaus tuohon samaan kysymykseen on matkustajakone siitäkin huolimatta, että kännyköiden kehitysvauhti on edelleen varsin nopeata.
Nyt kännykkä koostuu toiminnallisista ”palikoista”, joita erikoistuneet yritykset suunnittelevat ja valmistavat. Niistä pienikin yritys voi suunnitella kännykän ja tilata valmistuksen Aasiasta.
Oululainen Creoir suunnittelee räätälöityjä ”älylaitteita” kansainvälisille brändeille. Heinäkuussa 2015 Creoir esitteli suunnittelemaansa Marshall
London-puhelinta, jonka äänentoisto on aivan omaa luokkaansa. Toimitusjohtaja Pekka Väyrynen totesi Helsingin Sanomissa 25.7: ”Tilanne ei enää ole
sama kuin pari vuotta sitten, jolloin vain isommilla firmoilla oli varaa ja kykyä
valmistaa puhelimia. Alustoja on saatavilla paljon paremmin ja tekninen tekeminen on helpompaa.
Kännykkäliittymien määrä Suomessa lähentelee nyt 11 miljoonaa. Tavallisia
matkapuhelinliittymiä on lähes 10 miljoonaa eli karkeasti kaksi liittymää per
asukas. Loput liittymistä ovat erilaisissa etäohjaus- ja valvontalaiteissa kuten
etäluettavissa sähkömittareissa, valvontakameroissa ja pysäköintiautomaateissa. Jatkossa liittymien kasvu keskittyy nimenomaan erilaisiin koneisiin ja
laitteisiin. Esineiden ja koneiden internet tekee kovaa vauhtia tuloaan. Tämä
avaa mahdollisuuksia innovaatioihin varsin yllättävissäkin sovelluksissa.
Erinomainen esimerkki on Enevo Oy:n kehittämä jätesäiliöiden täyttymistä mittaava reilun nyrkin kokoinen mötikkä. Laite on paristokäyttöinen ja se
on luonnollisesti suunniteltu toimimaan vaativassa ympäristössä. Mötikkä
lähettää kännykkäverkon kautta tiedon säiliön täyttöasteesta palvelimelle,
joka laskee optimaalisen tyhjennysvälin ja reitit säiliöiden tyhjentämisestä
vastuussa olevalle yritykselle. Näin säiliöt tyhjennetään oikeaan aikaan ja
vältytään turhalta ajolta.
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EVÄITÄ TULEVAISUUTEEN
Digitaalinen Suomi on ollut olemassa noin kaksikymmentä vuotta, mutta toisaalta se on ollut myös koko tuon ajan tulossa. Niin paljon uutta on ollut
jatkuvasti näköpiirissä. Edessämme oleva digimurros koskettaa lähes kaikkea
mitä teemme, julkisia palveluja, terveydenhuoltoa, mediaa, kauppaa, teollisuutta, liikennettä, työpaikkoja ja oppimista.

Murroksessa on mukana vahva kansainvälinen komponentti. Innovaatiot
leviävät helposti ja työ siirtyy sinne, missä se voidaan parhaiten tehdä. Totutut kansalliset liiketoimintamallit korvautuvat uusilla globaaleilla tavoilla
toimia, tästä esimerkkinä taksipalvelu Uber.
Ohjenuoraksi digitaaliselle Suomelle sopii erinomaisen hyvin alussa siteerattu Angel Ganivetin luonnehdinta: ”Suomelle on luonteenomaista, että
kaikki käytännölliset keksinnöt hyväksytään innokkaasti, nopeasti ja perinpohjaisesti”. Varsin positiivisen arvion Suomen asemasta antaa myös Digibarometri 2015. Siinä Suomi sijoittuu 22 maan joukosta toiselle sijalle. Barometrin mukaan Suomella on maailman parhaat edellytykset hyötyä syvenevästä
digitalisoitumisesta. Toisaalta meidän on hyvä pitää mielessämme, että suurissa kehittyvissä maissa kuten Kiinassa ja Intiassa on varmasti Suomen verran erittäin taitavia diginatiiveja. Digitaalisuuden keskeinen ominaisuus on
globaalisuus eli maantieteellisten rajojen rikkoutuminen. Digitaalisen Suomen markkina-alue on kasvavassa määrin koko maailma.
Pelkkä digitalisoituminen ei sinällään ole mikään arvo. Arvo syntyy kun
digitalisoitumista osataan soveltaa ripeästi ja monipuolisesti. Tämä nostaa
esille samoja kilpailukyvyn perustekijöitä, joiden varassa Suomi nousi matkapuhelinliiketoiminnan kansainväliseen kärkeen: pitkäjänteinen panostus
opetukseen ja tutkimukseen, yritysten ja yliopistojen yhteistyö, reipas kansainvälistyminen ja yrittäjyys.
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MOBIILITEKNOLOGIAN
PAALUPAIKALLE
JYRKI ALI-YRKKÖ
TIMO SEPPÄLÄ

”

Nokia nousi kovalla työllä
matkapuhelinmarkkinoiden kuninkaaksi.
Menestys heijastui sekä sen yhteistyöyrityksiin
että Suomen koko kansantalouteen.
Vaikka menestys päätyi myöhemmin romahdukseen, loppusaldo on Suomelle varmasti
positiivinen. Ei ole liioittelua sanoa, että
Nokian menestyksen myötä koko Suomi piirtyi
maailmankartalle.

Harva muistaa, että jo 1980-luvun lopulla Nokia oli saanut hetken maistaa
matkapuhelinbisneksessä globaalin markkinajohtajan asemaa. Vuonna 1988
sen globaali markkinaosuus ylti lähes 14 prosenttiin, ja kintereillä seurasivat
Motorola, NEC ja Panasonic.
Parissa vuodessa Motorola kiilasi Nokian ohi, kun matkapuhelimet yleistyivät Yhdysvalloissa ja muissa Skandinavian ulkopuolisissa maissa. Osasyy
löytyy myös Motorolan käynnistämistä useista patenttiriidoista, jotka halvaannuttivat Nokian puhelinmyynnin Yhdysvalloissa. Mutta ei Motorolan
kehitystiimitkään levänneet laakereillaan. Vuonna 1989 Motorola teki lähes applemaisen mullistuksen, kun se toi paidantaskuun mahtuvan MicroTAC-kännykän tuli myyntiin. Yllätys oli suuri. Nokian tunnelmia kuvannee
silloisen Oulun yksikön johtajan Pertti Korhosen kommentti: ”Voi perkeleen
perkele, voi helevetin helevetti!” (Kettunen ja Paukku, 2014 s.51)
Vielä harvempi muistaa, että 1990-luvun jälkipuoliskolla yhdysvaltalaisoperaattori AT&T teki palveluinnovaation, joka edellytti Nokian puhelimen
ostamista. Noin kymmenen vuotta myöhemmin AT&T oli jälleen mukana
muuttamassa maailmaa, kun Apple julkisti ensimmäisen puhelimensa.
Siinäkin AT&T toimi tärkeässä roolissa: iPhone toimi aluksi vain AT&T:n
liittymässä. Tähän palataan artikkelin myöhemmissä luvuissa.

UUTEEN NOUSUUN
Vuonna 1990 matkapuhelinten ja tietoliikenneverkkojen liikevaihto oli vain
viidennes Nokian koko liikevaihdosta. Henkitoreissaan olevan yhtiön johto alkoi myydä Nokia-monialayhtiön osia itsestään. Monista divisioonista
luovuttiin. Paikkansa joutui luovuttamaan myös konsernin ylin johto, Simo
Vuorilehto ja Kalle Isokallio. Myös hallituksen puheenjohtaja vaihtui Mika
Tiivolasta Casimir Ehnroothiin. Uusi toimitusjohtaja, Jorma Ollila, kokosi
myöhemmin lähes kulttimaineeseen nousseen johtoryhmän, mukaan lukien
Pekka Ala-Pietilän, Matti Alahuhdan, Olli-Pekka Kallasvuon ja Sari Baldaufin.
Myös koko Suomi oli muutoksen tilassa. Syvän laman myötä markka ensin
devalvoitiin ja sitten laskettiin kellumaan. Valuutan arvon voimakas alentuminen paransi välittömästi kaikkien vientiyritysten asemaa. Tästä hyötyi
myös Nokia.
Ei devalvaatio tietenkään ollut Nokian myöhemmän kasvun avaintekijä,
mutta 1990-luvun alun katastrofaalisessa tilanteessa sen kautta tuli välitöntä
lisäapua.
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ASIAKKAIDEN METSÄSTYS
1990-luvun alussa matkapuhelinten käyttäjäkunta laajeni. Sen aikaansai
kaksi muutosta: puhelinten koon pieneneminen ja hintojen aleneminen.
Kun käyttäjäkunta kasvoi, puhelinten jakelutie loppuasiakkaille muuttui.
Kova kasvu houkutteli monet operaattorit ryhtymään myös matkapuhelinten
myyjiksi. Monissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, operaattorit vastasivat
valtaosasta puhelinten vähittäismyynnistä.
Nokian kannalta oleellista oli siis saada puhelimensa operaattorien vähittäismyymälöiden hyllyille. Niinpä Nokia pyrki omalla mainonnallaan nostamaan puhelintensa kysyntää. Ajatuksena oli, että operaattorit varmasti ottaisivat tuotteet hyllylleen, jos iso määrä asiakkaita niin toivoisi. Näin kävikin.
Aikakauden isoja onnistumisia olivat Yhdysvaltalaisen operaattori AT&T:n
tekemät suurtilaukset. Operaattorien lisäksi tärkeä jakelukanava Yhdysvalloissa oli RadioShack, joka myi tuhansien vähittäismyymälöidensä kautta valtavan määrän Nokian puhelimia.
Yhdysvalloissa

kasvavan

puhelinmyynnin

taustalla

oli

osaltaan

vaikuttamassa AT&T:n palveluinnovaatio, joka koski puhelujen hinnoittelua.
Ennen sitä puhelujen minuuttihinnat olivat vaihdelleet sen mukaan, olivatko
kyseessä osavaltioiden väliset puhelut vai lähipuhelut. Nyt AT&T ryhtyi
tarjoamaan puheluja kiinteään minuuttihintaan etäisyydestä riippumatta.
Tämä poisti käyttäjien epävarmuuden koskien puhelujen hintoja. Nokian
kannalta palveluinnovaatio sisälsi oleellisen rajoitteen - kiinteähintaiset
puhelut toimisivat vain Nokian 6162-puhelimella. Niinpä monilla asiakkailla
meni puhelin vaihtoon, mikä hyödytti sekä AT&T:tä että Nokiaa.
Onnistuminen myynnissä edellytti tietysti myös onnistumista tuotteissa
ja niiden ominaisuuksissa. Monista kilpailijoista poiketen Nokia muotoili puhelimensa niin, että siinä oli pyöristetyt kulmat. Se sai monien kilpailijoiden
kantikkaat puhelimet näyttämään vanhanaikaisilta. Toinen oivallus koski pu-
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helimen muunneltavuutta. Nokia ryhtyi myymään samaa puhelinmallia erivärisinä. Testikappaleena toimi vuonna 1994 julkistettu Nokia 232, jota tehtiin
kahdeksaa eri väriä. Sen ironinen mainoslause Yhdysvalloissa kuului ”Saatavissa myös mustana!”
Tuotekehityksen ja myynnin onnistuminen merkitsi lisää töitä tuotannon
väelle. Tuotannolla olikin täysi työ pysyä perässä. Jo 1990-luvun alussa Nokia teki matkapuhelimia Salon lisäksi muuallakin. Brittiläisen Technophonen
oston myötä Nokia oli saanut tehtaat Iso-Britanniasta ja Hongkongista. Li-

Kuvio 1. 1990-luvun kamppailu globaalista markkinajohtajuudesta, %
(Nokian ja Motorolan globaalit markkinaosuudet)
Aineistolähde: Häikiö (2001)

säksi Nokialla oli Tandy-yhtiön kanssa yhteisomistettu tehdas Etelä-Koreassa. Vuonna 1992 yhteistyö laajeni, kun yritykset perustivat tehtaan Teksasiin,
Yhdysvaltoihin.
Kova kysyntä edellytti Nokialta yhtä enemmän laajennusinvestointeja.
Vuosikymmenen puolivälissä Nokia avasi tehtaan Kiinaan ja muutti Saksan
Bochumin televisiotehtaan puhelintehtaaksi. Vain vuotta myöhemmin käynnistyi tuotanto Brasiliassa ja vuonna 1999 tehtaan avajaisia juhlittiin Unkarissa. Vaikka Nokia laajensi tehdasverkostoaan moniin maihin, kasvu näkyi
myös Suomen tuotannossa. Kun vuonna 1992 Nokian osuus Suomen koko
viennistä oli viisi prosenttia, niin vuonna 1999 Nokia vastasi jo peräti 18 prosentista viennistämme.
Matkapuhelintuotannon kasvu ei kuitenkaan ollut tasaista. Tarkka ennustaminen oli vaikeaa, minkä Nokia sai karvaasti kokea. Pieleen menneet
ennusteet ja epäonnistuminen kasvun hallinnassa johtivat logistiikkakriisiin
1990-luvun puolivälissä.
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KAIKESTA EI SELVIÄ YKSIN
Puhelinten tuotanto edellytti huikean määrän komponentteja. Nokian menestys nostikin monen suomalaisen, japanilaisen ja yhdysvaltalaisen - myöhemmin taiwanilaisen ja kiinalaisen toimittajayrityksen kasvun uusiin lukemiin. Tämä näkyi erityisesti elektroniikkateollisuuden työpaikkojen ja
investointien kasvuna sekä Suomessa että muualla.
Nokian menestys siivitti Suomessakin monen komponenttivalmistajan
kasvua. Aspocomp toimitti yhä enemmän piirilevyjä ja Eimo sekä Perlos yhä
enemmän puhelinten muovikuoria. Myös Elcoteqin sopimusvalmistukselle
riitti kysyntää.
Huippuvuotena 2000 Nokian osuus Suomen bruttokansantuotteesta oli
peräti 3,8 prosenttia. Nokialla oli myös suuri rooli siinä, että Suomen tutkimus- ja tuotekehitysmenot (t&k) suhteessa talouden kokoon nousivat maailman kärkeen. Vuosina 2000-2009 Nokia vastasi keskimäärin kolmasosasta
Suomen kaikista t&k-menoista. Kun mukaan otetaan vain yrityssektori, Nokian osuus nousi keskimäärin 47 prosenttiin.

VUOSITUHAT VAIHTUI HURJASSA VAUHDISSA
Vuonna 1999 Nokia julkisti puhelinmallin, joka osoittautui täysosumaksi. Asiakkaat ostivat tuota puhelinta – Nokia 3310:ä – yli 100 miljoonaa kappaletta.
Puhelin oli kehitetty Nokian Tanskan tuotekehitysyksikössä. Nokian sisällä
tuo puhelinmalli tunnettiin koodinimellä Beetle.
Valtava kysyntä vaati valtavan tuotantokoneiston. Sitä tarvittiin sekä puhelinten loppukokoonpanossa kuin komponenttien tuotannossa. Nokia 3310
olikin oikeastaan ensimmäinen puhelin, jonka kokoonpano oli hajautettu
globaalisti. Sitä tehtiin niin Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Kiinassa
kuin Etelä-Koreassakin. Lisäksi Nokia ulkoisti osan tuotannosta sopimusvalmistaja Elcoteqille, joka valmisti näiden puhelimien erilaisia mekaanisia,
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elektromekaanisia alikokoonpanoja ja ’moottoreita’ Virossa ja Unkarissa.
Kasvu oli hurjaa. Vielä vuonna 2000 Nokia valmistusmäärä ylsi hädin tuskin 250 miljoonaan puhelimeen vuodessa. Muutamassa vuodessa vuotuinen
määrä kasvoi yli sadalla miljoonalla kappaleella. Niinpä vuonna 2003 puhelinten valmistusmäärä oli kasvanut 360 miljoonaan kappaleeseen.

AASIA NOUSEE KEHÄÄN
Kasvu jatkui vielä seuraavan nelivuotiskauden 2004 – 2007. Puhelinten suunnitteluun tulivat mukaan uudenlaiset mallit, kun patukkamallisten lisäksi tarjolle tuli muunkinlaisia malleja. Näihin kuuluivat simpukkamallit ja liukuvalla
näppäimistöllä varustetut puhelimet. Muutos oli suoraa seurausta Motorola
Razr -puhelimen luomasta trendistä puhelinten muotoilussa.
Uuden muotoilu vaikutti merkittävästi puhelinten ja komponenttien tuotantoon. Aiemmin elektroniikkakomponentit oli ladottu yhdelle piirilevylle.
Nyt niitä tarvittiin kaksi. Sama toistui myös puhelinten kuorissa. Kun aiemmin
kuoreen oli tarvittu kaksi muoviosaa, nyt niitä tarvittiin neljä. Nämä tuplaantumiset merkitsivät myös komponenttien tuotantokapasiteetin merkittävää
kasvattamista.
Nokia keskittyi omassa tuotannossaan puhelinten loppukokoonpanovaiheeseen, jolloin sen alihankkijat pääsivät nauttimaan yhä kovemmasta volyymin kasvusta. Peli kuitenkin koveni. Nokia etsi aktiivisesti uusia toimittajayrityksiä Aasiasta. Suomalaisten, japanilaisten ja amerikkalaisten toimittajien
rinnalle tuli niin taiwanilaisia kuin kiinalaisia toimijoita, jotta Nokian kokonaisvolyymiin pystyttiin vastaamaan. Erityisesti taiwanilainen Foxconn nousi
nopeasti erittäin merkittäväksi Nokian alihankkijaksi.
Nokian menestys Yhdysvalloissa kääntyi kuitenkin laskuun. Nokia yritti
korvata markkinatappiot Yhdysvalloissa säilyttämällä markkina-asemansa Euroopassa ja kasvattamalla markkinaosuutta Aasiassa. Lisäksi markkinaosuuden kasvattamisella Aasiassa oli oleellista vaikutusta Nokian strategisessa ajattelussa – keskityttiin kustannuksiin uusien innovaatioiden sijaan.

KUN SUUNTA KÄÄNTYY
Maailma muuttui 9.1. 2007. Tuolloin Apple ja Steve Jobs julkaisivat ensimmäisen IPhonen. Sen myötä puhelinten helppokäyttöisyys nousi täysin uudelle tasolle. Puhelimen menestystä edesauttoi AT&T:n palveluinnovaatio, joka
tarjosi kuluttajalle kiinteään hintaan rajoittamattoman määrän datan siirtoa.
Aiemmin datansiirrosta oli veloitettu siirretyn tiedon määrän mukaan, mikä
teki etenkin kuvien ja videoiden katselusta arvaamattoman kallista.
Toinen samaisena vuonna tapahtunut mullistava tapahtuma oli
Android-käyttöjärjestelmän tuleminen. Google tarjosi puhelinvalmistajille
Android-käyttöjärjestelmän ilmaiseksi. Tämän myötä älypuhelinten tarjonta
räjähti. Aiemmin monen aasialaisvalmistajan kipukohta oli ollut käyttöjär-
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Kuvio 2. Älypuhelinten käyttöjärjestelmien markkinaosuudet, %
Lähde: Ali-Yrkkö ja muut (2013), aineistolähteenä Gartner

jestelmä. Mekaanisen valmistuksen ja suunnittelun ne kyllä osasivat, mutta
toimivan ja helppokäyttöisen käyttöjärjestelmän ja käyttöliittymän suunnittelussa oli ollut puutteita. Nyt kaikki muuttui. Hyvin toimivan käyttöjärjestelmän ja -liittymän sai ilmaiseksi Googlelta.
Nokia ei kyennyt vastamaan uusien kilpailijoiden tuomaan haasteeseen.
Käyttäjät ja etenkin sovelluskehittäjät kokivat Nokian Symbian-käyttöjärjestelmän vanhahtavaksi. Nokian sisällä yritettiin vastaiskua. Nokia valjasti
suuren määrän tuotekehityshenkilöstöä kehittämään uusia Linux-pohjaisia
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käyttöjärjestelmiä.
Täysin tyhjästä työ ei alkanut, sillä Nokia oli jo 2000-luvun alussa tehnyt
Linux-pohjaista Maemo-käyttöjärjestelmää. Se loi pohjan Meego-käyttöjärjestelmälle, jota Nokia alkoi kehittää yhdessä Intelin kanssa. Lisäksi osa porukasta kehitti edullisempiin malleihin tarkoitettua Meltemi-käyttöjärjestelmää. Molemmat näistä hankkeista saivat myöhemmin ruksit päälleen. Kaikki
satsattiin Microsoftilta lisensoituun Windows Phone -järjestelmään.
Strategia oli muuten hyvä, paitsi että se ei toiminut. Nokian markkinaosuus
kääntyi jyrkkään las-kuun (kuvio 2). Alkoi irtisanomisten suuri aalto. Jatkoa

Kuvio 3. Nokian henkilöstömäärä Suomessa ja muualla
Lähde: Etla, alkuperäislähteenä Nokia ja Nokian vuosikertomukset

seurasi, kun 3.9.2013 Nokia ilmoitti myyvänsä koko matkapuhelinyksikkönsä
Microsoftille. Kauppa toteutui 2014, mikä näkyy henkilöstömäärän dramaattisena vähennyksenä (kuvio 3).

TILINPÄÄTÖS
Vaikka Nokian menestyksen ja romahduksen takaa ei löydy yhtä ainoaa selitystä, yksi asia on varma. Menestys ja menestymättömyys riippuvat siitä, mitä
asiakkaat tekevät ja asiakkaiden asiakkaat päättävät.
Kun Nokia oli vielä haastajan asemassa, sen yksi vahvuus oli asiakkaiden
kuunteleminen. Pitkään Nokian Yhdysvaltojen yksikössä työskennellyt Kari-Pekka Wilska totesikin 1990-luvun USA:n markkinan valloituksesta: ”Yksi
toisensa jälkeen vierailimme operaattorien luona ja kysyimme, mitä he tarvitsivat. Teimme puhelimiin pieniä muutoksia yrittäen toteuttaa operaattorien vaatimukset”.
Saman asian totesi Ari Hakkaraisen teoksen mukaan myös AT&T Wirelessin johtaja Dan Hesse: ”Motorola menetti etulyöntiasemansa, koska he eivät
kuunnelleet meitä. Kerroimme heille, että olemme siirtymässä digitaaliseen
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aikakauteen saman tien, mutta he eivät uskoneet meitä, joten he olivat myöhässä digitaalisten tuotteiden kanssa. Nokia kuunteli meitä, eikä väittänyt
vastaan”. Voi hyvin kysyä, muuttuiko 2000-luvulla Nokian kyky kuunnella asiakasta tai asiakkaan asiakasta?
Vaikka Nokian matkapuhelinliiketoiminta päättyi romahdukseen, sillä oli
uskomattoman suuret vaikutukset Suomen talouteen. Nokian menestys kasvatti Suomen bkt:ta ja synnytti Suomeen uusia miljonäärejä. Yhtiön menestyksen myötä myös Suomi nousi maailmankartalle. Ja tuskin on liioittelua
sanoa, että se vaikutti myös monen itsetuntoon. Nokian menestys osoitti,
että pienestäkin maasta voi tulla yrityksiä, jotka saavuttavat globaalin markkinajohtajuuden. Nyt vuonna 2016 Suomella on uusi menestyjä: peliyhtiö Supercell. Mutta mikä on seuraava?
Artikkeli on kirjoitettu osana Etlan hanketta: Work and Wealth in the Era of
Digital Platforms.
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Tiiviisti
• Nokia oli jo 1980-luvun lopulla hetken
matkapuhelinmarkkinoiden ykkönen. Motorola ohitti Nokian kuitenkin nopeasti
halvaannuttamalla Nokian oikeuskiistoilla
ja tuomalla uuden menestystuotteen MicroTAC-kännykän.
• 1990-luvun alussa matkapuhelimien
käyttäjäkunta laajeni, kun puhelimet pienenivät ja halpenivat.
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• Nokia kasvatti USA:ssa markkinaosuutta
hyvällä yhteistyöllä muun muassa AT&T:n
kanssa. Nokia onnistui erinomaisesti myös
muotoiluvalinnoissaan.
• Vuosituhannen vaihteessa Nokiaa vauhditti etenkin 3310-mallin kova kysyntä.
Kyseessä oli ensimmäinen malli, jonka valmistus oli hajautettu globaalisti.

• Vuosina 2004-2007 Nokia menetti asemiaan USA:ssa ja pyrki paikkaamaan tilannetta vahvistamalla asemiaan Euroopassa
ja Aasiassa. Yhtiön huomio kiinnittyi entistä enemmän tehokkuuteen, kun taas innovaatiot jäivät vähemmälle.
• Tammikuussa 2007 Apple toi iPhone-puhelimen. Tuolloin AT&T toi markkinoille
mahdollisuuden rajattomaan datan käyttöön, mikä vauhditti iPhonen menestystä.
• Vuonna 2007 Google alkoi tarjota puhelinvalmistajille ilmaiseksi Anroid-käyttöjärjestelmää. Nokian Symbian ja uudet kehitelmät
jäivät näiden Applen ja Anroidin jalkoihin.
• Myös Nokian Windows-strategia epäonnistui, ja yhtiö myi matkapuhelintuotannon
Microsoftille 2014.
• Nokian matkapuhelinvuodet ehtivät kuitenkin kasvattaa taloutta, tuoda uusia miljonäärejä ja nostaa Suomen maailmankartalle.

ANALOGISISTA
DIGITAALISIIN
VERKKOIHIN
REIJO SVENTO

”

Tietoverkkojen digitalisoinnilla
haettiin tehokkuutta, mutta
saatiin kaupan päälle paljon
uusia palveluita. Kehitys tulee
jatkumaan kiivaana.

Tietoliikenneverkkojen digitalisoinnilla on voimakkaat yhteydet suomalaiseen tietoyhteiskuntakehitykseen, dataliikenteen syntyyn, kilpailun avautumiseen, matkaviestinverkkojen kehitykseen, suomalaisen elektroniikkateollisuuden voimistumiseen sekä älykkäiden palveluiden kehittymiseen aina
nykyisiin kännyköiden applikaatioihin saakka.
Keskeinen ajuri eri asioiden digitalisoimisessa on toimintojen tehostaminen. Tämä pätee myös televerkkojen digitalisointiin.
Sitä oli jo aiemmin edeltänyt pelkkää puhetta välittäneen puhelinverkon automatisointi, jolla mahdollistettiin suoravalinnat eri tilaajien kesken.
Ensin se toteutettiin paikallisissa puheluissa ja sittemmin myös kauko- ja
ulkomaanliikenteessä. Sentraalisantrojen aika jäi historiaan. Puheluiden
määrä oli jo kasvanut niin suureksi, että niiden välittäminen käsivälitteisenä ei enää olisi ollut mahdollista. Automatisointi saatiin päätökseen Suomessa jo vuonna 1980.
Paineet verkkojen digitalisointiin kasvoivat tarpeesta kyetä siirtämään televerkkojen kautta puheen lisäksi myös dataa sekä kuvaa.
Silloisen puhelinverkon digitalisointi onkin tärkein automatisoinnin jälkeisistä kehityssuunnista televerkoissa. Periaatetasolla digitalisoinnin ajatus on melko vanha, sillä jo vuonna 1937 A.H. Reeves oli ehdottanut puheen
siirtämistä pulssimuodossa. Silloinen komponenttiteknologia ei kuitenkaan
ollut siihen vielä kypsää.
Vasta mikroelektroniikkatekniikka teki mahdolliseksi myös puheen muuttamisen nolliksi ja ykkösiksi. Sama koski ymmärrettävästi datan välittämistä.
Suomessa kaikki tietoliikenteeseen liittyvät ilmiöt on tehty ajallisesti etupainotteisesti. Bellin tekemästä puhelimen patentoimisesta ehti kulua vain
puolitoista vuotta kun Suomessa ensimmäiset puhelinlinjat olivat jo käytössä. Vastaava kehitys nähtiin sittemmin myös matkaviestinten yleistymisessä.
Sama koski myös televerkkojen digitalisointia. Suomessa otettiin käyttöön:
• vuonna 1968 ensimmäinen digitaalinen PCM-yhteys
• vuonna 1978 ensimmäinen digitaalinen kauttakulkuyhteys
•

vuonna 1982 ensimmäinen digitaalinen tilaajakeskus

•

vuonna 1984 ensimmäinen digitaalinen puhelinvaihde

•

ja vuonna 1988 ensimmäinen yleisen verkon digitaalinen puhelin
Datan ja kuvan siirron mahdollistamisen lisäksi digitalisoinnin keskeisiä

ajureita olivat toiminnan tehostaminen ja kustannusten alentaminen. Verrattaessa analogikeskusten hintatasoon digitaalikeskuksissa päästiin alimmillaan jo kymmenesosaan aiemmista hinnoista.

Analogisista digitaalisiin verkkoihin

Keskusten tilantarve väheni myös aivan murto-osaan. Useiden puhelinyhtiöiden kellareista löytyikin digitalisoinnin jälkeen suuria keskushalleja,
joiden yhdessä nurkassa kyyhötti valojaan vilkuttava laite, joka pystyi välittämään koko salin aiemmin täyttäneiden analogisten laitteiden välittämän
liikenteen moninkertaisena. Historiaan jäi myös analogisten keskustilojen
relepohjainen sykäyspohjaisen liikenteen ja laskutuksen raksutus.
Digitalisoinnin alkuvaiheelle oli merkityksellistä, että analogisten ja digitaalisten verkkojen ja niiden komponenttien tuli kyetä toimimaan yhteen.
Tämä oli erityisen tärkeää jo siitä johtuen, että koko verkkoa ei suinkaan digitalisoitu kerralla, vaan pistemäisesti liikkeelle lähtien.
Analoginen signaali tulikin kyetä koodaamaan digitaaliseen muotoon. Alkuvaiheessaan analoginen signaali digitoitiin ottamalla siitä näytteitä riittävän tiheästi ja koodaamalla kukin näyte digitaaliseen muotoon, tavallisesti
binääriluvuksi. Binääriluku esitettiin pulssijonona, jossa positiivinen pulssi
vastasi binääristä ykköstä ja negatiivinen pulssi tai pulssin puuttuminen binääristä nollaa.

TELEVERKKOJEN RAKENTEESTA
Kiinteän liikenteen televerkot ovat aina olleet jollakin tavoin hierarkisesti rakennettuja. Yksinkertaistettuna voidaan puhua asiakkaan päästä lähdettynä
tilaajaverkoista, alueverkoista ja runkoverkoista.
Tilaajaverkko muodostuu koteihin ja toimistoihin tulevista niin sanotuista
viimeisen mailin yhteyksistä. Alueverkko on laajemman alueen esim. kunta
tai kaupunginosan hierarkkinen taso. Runkoverkko muodostaa puolestaan
yhteydet eri alueverkkojen välille mahdollistaen myös kaukoliikenteen.
Näiden yläpuolelle tulevat sitten myös kansainväliset yhteydet. Kussakin
näissä tasoissa on omansalaisia keskuksia, keskittimiä jne. Eri hierarkiatasojen yhtymäkohdissa oli niin sanottuja solmukeskuksia.
Digitalisaation kautta liikennettä ohjaavien aktiivilaitteiden merkitys kas-
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voi olennaisesti. Samoin aiempaakin merkityksellisemmäksi tuli sähkönsaannin varmistaminen näille laitteille. Kehityspolku sai sittemmin rähähdysmäisen vauhdin internetliikenteen (IP-protokolla) alettua vallata alaa.
Tietoliikenteessä on aina lähdetty siitä periaatteesta, että kaikkien tilaajien tulee kyetä pääsääntöisesti olemaan yhteydessä toisiinsa. Useiden toimijoiden malleissa tämä on varmistettu toimivalla yhdysliikenteellä.
Yleensä verkkojen digitalisointi aloitettiin pienemmistä transmissiojärjes-

telmistä. Sen jälkeen siirryttiin kauttakulkukeskuksiin ja viimeisimpänä vaiheena digitalisointi ulotettiin tilaajatasoihin, niiden keskittimiin ja lopuksi
aina puhelimiin saakka. Suomessa keskusten digitalisointi aloitettiin pääsääntöisesti kaukotasolta.

DIGITAALISTEN VERKKOJEN KÄYTTÖÖNOTTO SUOMESSA
Digitaalisten verkkojen käyttöönotto Suomessa ei tapahtunut minkään määrätietoiseen tai valtiovallan ohjaaman kansallisen strategian mukaisesti. Kyse
oli uuden teknologian hyödyntämisestä toiminnan tehostamiseksi. Verkkoja
ei myöskään digitalisoitu missään loogisessa järjestyksessä alkaen etelästä
tai pohjoisesta taikka isommista kaupungeista maaseudulle edeten.
Mielenkiintoiselta saattaakin kuulostaa, että ensimmäinen digitaalikeskuksen tilaus tehtiin valtiollisen Posti- ja lennätinlaitoksen verkkoon
Korppoon verkkoryhmään toimitettavasta Houtskärin solmukeskuksesta jo
vuonna 1973. Tämä keskus oli Telefenno Oy:n suunnittelema DX 200 keskus.
Telefennon yhdistyttyä sittemmin Nokiaan tuli näistä DX-keskuksista olennainen osa suomalaista elektroniikkateollisuuden historiaa. Houtskärin
solmukeskuksesta digitalisointi laajennettiin sittemmin käsittämään myös
Korppoon yhdistetty verkkoryhmä- ja kaukokeskus, jonka osalta laitetoimitus tehtiin vuonna 1979. Seuraavia digitaalisia keskuksia alkoi tulla sellaisille
paikkakunnille kuin Kokkola, Pielavesi, Kangasniemi.
Sittemmin sekä Posti- ja lennätinlaitos sekä yksityiset Puhelinlaitostenliiton (sittemmin Finnet-liitto) jäsenyritykset ryhtyivät kiihtyvällä vauhdilla
tilaamaan digitaalikeskuksia. Yksityiset puhelinyhtiöt tilasivat ensivaiheessa
digitaalikeskuksia muun muassa Turkuun, Lahteen ja Riihimäelle.
Sekä suomalaisen telehistorian että elektroniikkateollisuuden myöhemmän kehityksen kannalta on olennaista havaita, että Telefennolla ja sittemmin Nokialla oli alusta alkaen vahvat ulkomaalaiset kilpailijat. Telefennon
DX-tuotesarjan kanssa kovaa kilpailua kävivät L M Ericssonin AXE-tuotesarja
ja Siemensin EWSD-tuotesarja.
Esimerkiksi Turkuun tilattiin Ericssonin AXE ja Lahteen sekä Riihimäelle Siemensin EWSD. Valtiollinen Posti- ja lennätinlaitos tukeutui pääosin
DX-tuotesarjaan kun taas yksityisistä puhelinlaitoksista suurin Helsingin HPY
käytti alussa pääosin Siemensin EWSD-tuotesarjan tuotteita.
Laatutaso ja hintakilpailu olivat kovaa siis sekä operaattoreiden että laitetoimittajien välillä. Tästä tiukasta kilpailuasetelmasta ponnistaen Nokia
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kykeni kehittämään toimintansa ja tuotteensa myös kansainvälisillä markkinoilla hyvin pärjääviksi.
Valtiollinen Posti- ja lennätinlaitos/Tele/Sonera ryhtyi 1980-luvulla toteuttamaan verkkojensa digitalisointia aluksi määrätietoisemmin ja nopeammassa
tahdissa. Seuraavan vuosikymmenen alussa ensin mainittu oli digitalisoinut
paikallisverkoistaan noin puolet ja puhelinyhtiöt noin 30 prosenttia. Sittemmin
Finnet-yhtiöinä tunnetut tahot kiihdyttivät 1990-luvulla rakentamistahtia olennaisesti nousten jopa kilpailijan ohitse rakentamistahdissa. Kummatkin tahot saivat paikallisverkkojensa osalta 100 prosentin kattavuuden vuoden 1996 aikana.

KILPAILUN AVAUTUMINEN
Tietoliikenneverkkojen kehittymistä Suomessa ei voi käsitellä ilman viittausta kilpailun avautumiseen, joka tapahtui meillä aikaisemmin kuin muissa kilpailijamaissamme. Kilpailun avautumiseen liittyi jopa vaihe, jota kutsuttiin
avoimeksi telesodaksi vuosina 1979-1988.
Kiistat valtiollisen Posti- ja lennätinlaitoksen ja yksityisten puhelinlaitosten välillä liittyivät nimenomaan dataliikenteeseen sen varhaisina esiintymismuotoina. Posti- ja lennätinlaitos pyrki tulkitsemaan, että telefax ja muut
varhaiset datasiirron muodot kuuluivat vain sen oikeuksiin. Asiaa käsiteltiin
aina oikeuskansleria ja Korkeinta hallinto-oikeutta myöden.
Lopputuloksena on kilpailun avaamisen aloittaminen ja sen vieminen
myös selkeästi lainsäädäntöön teletoimintalain muodossa vuonna 1986.
Näin saivat alkunsa kilpailijaksi tullut vuonna 1985 perustettu Datatie Oy ja
sittemmin myös matkaviestin puolella Radiolinja Oy. Näiden yhtiöiden takana olivat paikalliset puhelinlaitokset kärkijoukoissaan Helsingin Puhelinyhdistys (HPY) sekä sittemmin myös joukko isompia asiakkaita kuten kaupan
keskusliikkeitä ja pankkeja.
Datatie ryhtyi aktiivisesti panostamaan omien dataliikenneverkkojen rakentamiseen ja panosti heti alkumetreiltään myös valokuitutekniikkaan. Da-
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tatien ensimmäinen isompi valokuituyhteys otettiin käyttöön Helsingin ja
Tampereen välillä vuonna 1987.
Kuvaavaa telesotavaiheelle oli, että valtiollisen Datapakin ja yksityisen
puolen Diginetin dataverkkojen väliltä puuttui yhdysliikenne vielä pitkään,
mutta sekin saatiin sittemmin toteutettua.
Kilpailun avautumisella oli olennainen vaikutus tiedonsiirron hintoihin,
yleisesti puhuttiin hintojen puolittumisesta. Lisäksi sillä oli olennainen vai-

kutus myös verkkotoimittajien väliseen kilpailuun tuotteiden kehityksessä ja
hinnoissa. Standardointi oli myös tärkeällä sijalla, kun lähes kaikki toimijat
käyttivät jossain määrin itsekin eri kilpailijoiden tuotteita, yhdysliikennetarpeista puhumattakaan.

DIGITAALISET VERKOT MAHDOLLISTIVAT PALVELUVYÖRYN
Tietoliikenneverkkoja ja niiden mahdollistamia palveluita käsiteltäessä on
usein puhuttu älystä. Älyä on viety välillä verkkoihin, välillä päätelaitteisiin ja
lopuksi kaikkiin tietoliikenneverkkojen osiin päätelaitteet mukaan luettuna.
Aluksi tietoliikenneverkot olivat itsessään melko passiivisia, mahdollistaen
puheen välittämisen kupariverkkoja pitkin. Automatisoinnin kautta verkkoelementteihin alkoi tulla jo jossain määrin älyä, mutta varsinainen murros
koettiin digitalisoinnin kautta.
Digitalisoinnin alkuvaiheessa mahdollistui verkkoelementteihin ja uusiin
tekniikoihin liittyen myös loppuasiakkaille näkyvien palveluiden lisääntyminen. Markkinoille tulleista palveluista muistetaan yleisesti muun muassa
vastaajapalvelut ilman erillistä laitetta, soitonsiirto ja koputus saapuvasta
puhelusta toisen puhelun aikana.
Nämä uudet palvelut toteutettiin yleensä Integrated Services Digital
Network eli ISDN piirikytkentäisellä puhelinverkkojärjestelmällä. Se on suunniteltu digitaalisen puheen ja datan siirtoon tavallisissa puhelinlinjoissa.
Tavoitteena on parempi laatu ja suurempi nopeus analogisiin järjestelmiin
verrattuna.
Perusliittymä koostuu kahdesta B-kanavasta, joissa on nopeutta 64 kbit/s
varsinaista käyttöä varten, ja signalointiin tarkoitetusta D-kanavasta jonka
nopeus on 16 kbit/s.
B-kanavia voitiin käyttää puheluita, tietoliikennettä, telefaksia tai kuvapuhelinta varten. Kanavat on myös mahdollista niputtaa yhteen, jolloin
saavutetaan 128 kbit/s siirtonopeus. Useampia perusliittymiä voidaan myös
käyttää rinnakkain, esimerkiksi tulloin käyttöön otetuissa videoneuvottelussa käytetään yleisesti 2-3 kanavaparia (eli 4-6 B-kanavaa, toisin sanottuna
256-384 kbit/s).
Sittemmin digitaaliset tietoliikenneverkot ovat mahdollistaneet lukemattoman määrän laajaan arkikäyttöön tulleita palveluita. Esimerkinomaisesti
näistä voidaan mainita muun muassa sähköpostipalvelut, verkkopankit, keskustelusivustot, verkkokaupat, pikaviestintäpalvelut (Skype, Whatsapp jne.),
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hakukoneet, videopalvelut (Youtube), videovuokraamot, sähköiset lehdet,
etävalvonnat, teollisen internetin, pilvipalvelut ja datacenterit.

VALOKUITU MONINKERTAISTI TEHON
Tietoliikennemäärien kasvettua olennaisesti syntyi tarve kehittää myös liikennettä paremmin ja tehokkaammin välittäviä kaapeleita. Kupariverkon
välityskyky näytti tulevansa tiensä päähän. Senkin välityskykyä erityisesti lyhemmillä matkoilla kyettiin sittemmin kehittämään mm. VDSL-teknologialla
olennaisesti.
Varsinainen tehostaminen tehtiin kuitenkin ottamalla käyttöön valokuitukaapeleita. Valokuitukaapeli sisältää mahdollisimman puhtaasta lasista
tehdyn ytimen, sitä ympäröivän kuoren ja päällimmäisenä ulkoista suojaa
antavan muovisen pinnoitteen.
Valokuitukaapeleita tehdään sekä yksimuoto- että monimuotokaapeleina.
Ensin mainittuja käytetään pidemmillä useiden kilometrien matkoilla ja jälkimmäisiä yleensä lyhemmillä matkoilla.
Itse kuidut ovat vain hiustakin ohuempia, alle 0,01 mm, valoa välittäviä
elementtejä. Tieto kulkee kuiduissa valon nopeudella.
Itse valo ei mene päästä päähän muuntumattomana, vaan se laitetaan nykyisin tarkoituksellisesti heijastumaan eri valonpituuksin kuidun seinämistä
poukkoillen. Näin samaan kuituun saadaan useampia yhtäaikaisia tietovirtoja ilman, että ne häiritsevät toisiaan.
Valokuituteknologia on myös ottanut aktiivilaitteineen huimia harppauksia. Kun Suomeen asennettiin ensimmäiset valokuitukaapelit erityisesti dataliikenteen käyttöön, oli niiden välityskyky nykyistä huomattavasti alhaisempi. Nykyisin valokuiduissa päästään jo jopa sataan gigabittiin sekunnissa.
Valokuituja sijoitetaan samaan kaapeliin aina pareittain tyyliin 8, 16, 24 jne.
Yleisimpiä nykyisin käytettäviä valokuitukaapeleita on jopa 96 kuituparia sisältävät kaapelit, joita käytetään runkoyhteyksien vetämiseen. Niiden välitys-
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kyky on siis valtaisa.
Kuituyhteyksiä voidaan toteuttaa usealla tavoin tuomalla kuitu, johonkin
kaupunginosaan (FFTN), johonkin kortteliin (FFTC), johonkin rakennukseen
(FFTB) tai tuomalla kuitu suoraan kotiin (FFTH).
Kuitupohjaisten laajakaistaverkkojen rakentaminen on katsottu yhdeksi
tietoyhteiskuntakehityksen kulmakiveksi. Tietoliikennetarve kasvaa jatkuvasti kiihtyvällä vauhdilla.

Suomessa yhteiskunta (EU, Suomen valtio ja kunnat) on myös rahallisesti
tukenut noin sadalla miljoonalla eurolla laajakaistaverkkojen rakentamista.
Tavoitteeksi on asetettu, että kaikilla kansalaisilla olisi mahdollisuus saada
100 megan yhteys korkeintaan kahden kilometrin päästä kiinteästä asutuksestaan. Meillä tukitoimenpiteet aloitettiin kaikkien harvimmin asutuilta
seuduilta.
Yleisessä keskustelussa asetetaan kuitupohjaiset laajakaistaverkot ja kehittyneet matkaviestinverkot ikään kuin toisensa korvaaviksi ja poissulkeviksi vaihtoehdoiksi. Tämä on virheellinen lähestymistapa. Ne ovat itse asiassa
toisiaan täydentäviä muotoja. Kiinteissä paikoissa, kuten koti tai työpaikka
kaivataan mahdollisimman nopeita yhteyksiä, mutta nykyaikaisessa kiihkeärytmisessä maailmassa itse kukin kuluttaja on paljon liikkeellä ja myös nopeita langattomia laajakaistaverkkoja tarvitaan yhä enenevässä määrin.
On myös muistettava, että matkaviestinverkkojen välittämä datamäärä on
kasvanut sellaisiin mittasuhteisiin, että käytännössä kaikki tukiasemat tulee
kytkeä tietoliikenneverkkojen kokonaisuuteen nimenomaan kuituyhteyksillä.

ENSIMMÄISET MATKAVIESTINVERKOT
Ensimmäisen sukupolven matkapuhelinjärjestelmä perustui analogiseen
tiedonsiirtoon ja paikallisiin standardeihin. Suomessa otettiin jo vuonna
1971 käyttöön analoginen autoradiopuhelinverkko ARP. Vuonna 1982 otettiin
käyttöön pohjoismainen NMT-matkapuhelinverkko (NMT = Nordic Mobile
Telephone).
Toisen sukupolven matkaviestinjärjestelmä perustuu digitaaliseen tiedonsiirtoon ja on osittain käytössä edelleen. Suomessa pääministeri Harri
Holkeri soitti ensimmäisen GSM-puhelun vuonna 1991 (GSM= Global Systems
of Mobile Communications). Myös GSM:n piti olla alun perin vain yleiseurooppalainen järjestelmä, mutta se levisi maailmanlaajuiseksi.

2G:STÄ 3G:HEN - GPRS
GPRS (General Packet Radio Service) oli ensimmäinen matkapuhelinverkkojen pakettikytkentäinen ja IP-pohjainen tiedonsiirtojärjestelmä.
Digitaalinen tiedonsiirto on aina bittien siirtämistä paikasta toiseen. Esimerkiksi GSM-puhelinyhteydessä bitit kulkevat yhtä linjaa pitkin jatkuvana
virtana. Puhelinyhteys on tuolloin piirikytkentäinen: jokaisella puhelulla on
oma linjansa päästä päähän.
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IP-järjestelmässä (IP = Internet Protocol, yhteisesti sovittu liikennöintimalli internetissä) bitit taas kulkevat paketteina, eivät jatkuvana bittivirtana.
IP-järjestelmä on pakettikytkentäinen: tietoliikennekaistalle mahtuu useita
tietopaketteja kerrallaan.
GPRS-järjestelmässä tieto kulkee tietoliikennekaistaa pitkin samalla tavoin
kuin internetissäkin, siis paketteina. Tietoliikennekaista voi olla koko ajan
auki: kaistan kapasiteetti riippuu pakettien määrästä, ei linjan aukiolosta.
GPRS-yhteyksillä kyettiin teoriassa saavuttamaan 114 kb/s yhteysnopeuksia.
Sitä seuranneella EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) kyettiin
puolestaan saavuttamaan 236,8 kb/s yhteysnopeuksia, useita aikapaikkoja
yhtä aikaa käytettäessä jopa enemmän.

KOLMAS SUKUPOLVI JA UMTS
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) on kolmannen sukupolven järjestelmä.
UTMS on GSM-yhteensopiva järjestelmä, joka mahdollistaa nopeat ja monipuoliset mobiilin tiedonsiirron palvelut. Kolmannen sukupolven matkaviestinjärjestelmä perustuu pakettikytkentäiseen, laajakaistaiseen, nopeaan
tiedonsiirtoon ja internet-yhteensopivuuteen.
Perus 3G (UMTS) liittymän tiedonsiirtonopeus oli noin 384 kb/s. Sittemmin
kehitetyllä HSDPA teknologialla päästiin aluksi 1-2 megabitin nopeuksiin ja
nykyisin jopa 7-14 megabitin yhteysnopeuksiin.
3G verkkoja rakennettiin sekä 900 MHz että 2100 MHz taajuusalueille. Ensin
mainitulla katettiin erityisesti harvaanasutut alueet ja jälkimmäistä käytetään lähinnä taajama-alueilla.

VERKOISSA HUIMIA TEHOKKUUSLOIKKIA
Matkaviestinverkkojen seuraava, jo käyttöön otettu vaihe on, neljäs sukupolvi eli 4G. Tätä vaihetta kuvataan usein myös yleiskäsitteellä LTE (Long Time
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Evolution) kuvaamaan kehitystä jatkumona.
3G-verkoissa tiedonsiirrossa kyetään hyvissä olosuhteissa joidenkin kymmenien megabittien nopeuteen sekunnissa. Aidossa 4G:ssä päästään vastaavasti jo 100 megabitin nopeuksiin.
4G-verkkojen rakentamisessa Suomessa kyettiin hyödyntämään lähes
ensimmäisenä maailmassa myös joukkoviestintäkäytöstä vapautuneita 800
MHz:n taajuusalueita. Sittemmin Suomessa on tehty myös päätös 700 MHz:n

taajuusalueiden siirtämisestä räjähdysmäisesti kasvavan mobiilidataliikenteen käyttöön.
Kuvaten hyvin tietoliikenteen jatkuvaa kehitystä, seuraavaa vaihetta eli 5G
ollaan jo kovaa vauhtia suunnittelemassa. Tällä teknologialla päästään langattomassa tiedonsiirrossa jo satoihin megabitteihin sekunnissa. Teknologia
liittyy myös läheisesti esineiden internetin yleistymiseen ja yhä kehittyvään
anturiteknologiaan. Anturit ovat nykyisin niin pieniä ja edullisia, että niitä
voidaan sijoittaa melkein minne vain.
Niiden keräämän ja välittämän tiedon määrä tulee olemaan niin valtava,
että tietoliikenneverkkojen välityskyvyn tulee kehittyä edelleen. Tämä tulee
edellyttämään myös tukiasemien määrään lisäämistä.
Niin sanotun langattoman verkonkin osalta tulee muistaa, että se on
langatonta vain päätelaitteen ja tukiaseman välisen matkan ajan. Tämän
jälkeen liikenne siirtyy kiinteisiin verkkoihin muuttuen mahdollisesti sitten
vasta toisessa päässä taas langattomaksi tukiaseman ja toisen päätelaitteen välisellä matkalla.
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Wikipedia
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Tiiviisti
• Tietoliikenneverkot digitalisoitiin Suomessa aikaisessa vaiheessa. Työ saatiin
päätökseen jo vuonna 1996.
• Verkkojen digitalisointi oli edellytys digitaalisten palveluiden ja laitteiden kehittymiselle.
• Internet edellytti digitaalisessa ympäristössä toimivaa pakettikytkentäistä liikennettä.
• Digitalisoinnilla haettiin tehostumista
sekä mahdollisuutta siirtää dataa ja kuvaa
eri muodoissaan.
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• Kehitys tulee olemaan jatkuvaa.

DIGITAALISET
VERKOT TUKIVAT
DIGIVALLANKUMOUSTA
HARRI PURSIAINEN

”

Viestintäverkkojen
digitalisointi eteni Suomessa
ensimmäisten joukossa
maailmassa. Verkkojen
nopea kehitys piti
osaltaan maan pitkään
maailman merkittävimpänä
matkapuhelinmaana.

Viestintäverkkojen ja palveluiden digitalisointi mahdollisti kehityksen, jonka
ansiosta suomalainen käyttää mutkattomasti ja edullisesti verkon globaaleja
palveluita ajasta ja paikasta riippumatta.
Suomen kaukopuhelinverkon digitalisointi oli päättynyt jo vuonna 1993, ja
kaikki kiinteät paikallispuhelinverkot oli digitalisoitu vuoden 1996 loppuun
mennessä.
Kiinteän verkon rinnalle olivat ilmestyneet ensimmäisen sukupolven matkaviestimet. Automaattista matkapuhelinpalvelua oli tarjottu jo vuodesta
1981 lähtien, mutta Suomen telepalvelut muuttuivat toden teolla mobiileiksi
vasta 1990-luvulla.
Puhelimet siirtyivät runsaassa vuosikymmenessä pöydiltä taskuihin. Lankapuhelin oli Suomessa yleisimmillään vuonna 1990, kun 95 prosentissa kotitalouksista oli puhelin. Vuonna 2015 lankapuhelimia on enää yksi kymmentä
kotitaloutta kohti.
Matkaviestinnän kehityksen alkuvaiheessa markkinoita hallitsivat analogiset
NMT-puhelimet (NMT 450 ja NMT 900). Niiden määrä oli suurimmillaan vuonna
1995. Sen jälkeen analogisen matkaviestinnän käänsi nopeaan laskuun GSMpuhelin. Digitaalinen GSM edusti matkaviestinnän toista sukupolvea.

GSM PIENENSI MAAILMAA JA TOI PALVELUT
Digitaalinen matkaviestintäteknologia oli teknisesti parempi ja häiriötön.
Käyttäjälle olennaista oli palvelun kattavuuden laajeneminen. Suomalaista
NMT-puhelinta saattoi käyttää vain Pohjoismaissa ja Alankomaissa, mutta digitaalinen GSM oli Euroopan laajuinen. Verkkovierailu tuli vähitellen
mahdolliseksi lähes koko maailmassa. Vuosisadan lopussa kiihtynyt globalisaatio ja taloudellinen integraatio lisäsivät kansainvälisen GSM:n kysyntää.
Digitaalista matkapuhelinta saattoi käyttää muuhunkin kuin puhumisen.
GSM:n huomiota herättävin uutuus oli tekstiviesti, jonka käytön varsinkin
nuoriso omaksui nopeasti. Tekstiviestejä lähetettiin enimmillään 4,3 miljardia kappaletta vuonna 2012.
Tekstiviestin avulla toimi sittemmin monia maksupalveluitakin bussilippukaupasta juoma-automaatteihin. Toinen katukuvassa kuulunut ilmiö
oli uusi ja kirjava soittoäänivalikoima. Päätelaitevalikoima kasvoi ja monipuolistui.

Digitaaliset verkot tukivat digivallankumousta

GSM-puhelimia käytettiin myös tiedonsiirtoon kytkemällä ne kannettavaan tietokoneisiin. GSM:n siirtonopeus riitti tietoaineistojen selailuun ja
sähköpostiin, mutta oli vielä liian hidas mm. liikkuvalle kuvalle.

KILPAILU LEVITTI DIGITAALISTA MATKAVIESTINTÄÄ
Digitaalisen matkaviestinnän leviämistä kiihdytti kilpailun avautuminen.
Kymmenessä vuodessa peli oli jo selvä – vuonna 1999 matkapuhelin oli suomalaisissa kodeissa yleisempi hyödyke kuin lankapuhelin. Vuonna 2015 lankapuhelin on enää joka kymmenennessä kotitaloudessa, mutta matkapuhelin lähes jokaisella aikuisella.
Viestintäpalveluiden liittymät kotitalouksissa
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Analogisten matkaviestinpalveluiden tarjonta oli ollut valtiollisen Postija telelaitoksen yksinoikeus. NMT-standardi oli pohjoismaisten valtiollisten
telelaitosten yhteistyön tulos.
Yleiseurooppalainen digitaalinen GSM-standardi oli avoin ja tarjosi mahdollisuuden jakaa toimilupia myös kilpaileville yrityksille. Suomessa tilaisuuteen tartuttiin ensimmäisenä. Telemarkkinat avautuivat kilpailulle sittemmin
koko Euroopassakin tämän teknologiamurroksen tukemana.
Suomesta tuli 1990-luvulla maailman merkittävin matkapuhelinmaa. Tärkein syy oli, että Suomi avasi telekilpailun ensimmäisenä maailmassa. Eturivissä kulkemisesta seurasi monia asioita, jotka edelleen ruokkivat kysyntää.

Kilpailu näkyi matkapuheluhinnoissa. Matkapuhelimen käyttö oli Suomessa paljon edullisempaa kuin muualla. 1990-luvulla matkapuhelun hinta
oli monissa maissa moninkertainen Suomeen verraten. Teleyritykset kävivät
ankaraa taistelua asiakkaista ja hintakilpailu johti matkaviestinnän nopeaan
yleistymiseen. Suomi oli matkapuhelinten levinneisyydessä käytännössä
alusta asti maailman kärjessä.

VERKOT NOPEASTI LÄHES KOKO MAAHAN
Kilpailu piti hinnat alhaisina, mutta lisäksi se vaati teleyrityksiä laajentamaan verkkojaan. Alkuun toimilupiin kirjattiin verkon laajentamisvelvoitteita
aikatauluineen, mutta pian havaittiin, että teleyritysten oma etu vaati kattavia verkkoja ilman yksityiskohtaisesti velvoittavia normejakin.
Nyt voimassa olevissa GSM-verkon toimiluvissa on vaatimuksena 99 prosentin väestöpeitto. Sen täyttämisessä teleyrityksillä ei juuri ole ollut ongelmia.
GSM-verkot laajenivat nopeasti taajamista alkaen lähes koko maahan.
Tuskin missään maailmassa verkko on yhtä kattava näin suurella ja harvaan
asutulla alueella. Vuosikymmenessä kattavuus laajeni niin, että toimilupaviranomainen salli Sonera Oy:n lopettaa analogisen NMT 900 -verkon palvelut
vuonna 2002.
Varhainen kilpailu antoi myös suomalaiselle verkko- ja laitevalmistukselle
etulyöntiaseman maailman markkinoilla. Nokia käytti tilaisuuden hyväkseen
ja nousi 1990-luvun aikana yksi maailman suurimpia verkko- ja päätelaitevalmistajana.
Verkko- ja hintakilpailu vaati teleyrityksiä tehostamaan toimintaansa ja
toimiala modernisoitui 1990-luvulta alkaen. Valtion perinteinen Posti- ja
telelaitos yhtiöitettiin v. 1994 PostiTele –konserniksi, jonka osa oli Telecom
Finland Oy. Nimensä Sonera Oyj:ksi muuttaneen yhtiön liiketoiminta päätyi
vuoden 2002 kombinaatiofuusiossa osaksi TeliaSonera AB:n konsernia.
Maan yksityiset puhelinlaitokset olivat historiallisesti olleet pääosin
keskinäisesti omistettuja osuuskuntia ja yhdistyksiä. Suomen liittyessä Euroopan yhteisöön maassa oli enemmän teleyrityksiä kuin muussa Euroopan yhteisössä yhteensä. Digitaaliviestinnän luoma kilpailu johti siihen,
että Helsingin Puhelinyhdistyksen johdolla yksityisistä puhelinlaitoksista
merkittävimmät muuttuivat tavallisiksi yhtiöiksi ja toimialarakenne tiivistyi
yrityskaupoin ja fuusioin. Siinä yhteydessä Radiolinja Oy päätyi nykyisen
Elisa-konsernin osaksi.
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Verkkokilpailua vauhditti edelleen se, että vuonna 2000 maakunnan paikallisten teleyritysten yhtiö Suomen 2G Oy sai toimiluvan kolmanteen valtakunnalliseen matkaviestinverkkoon. Siitä syntyi nykyisen DNA Oy:n verkko.
Kolme kilpailevaa matkaviestinverkkoa ovat taanneet maahan edulliset matkaviestinnän hinnat ja korkealaatuiset palvelut.
Kolmen kaupallisen digitaalisen matkaviestinverkon lisäksi viranomaisviestinnän erityistarpeita tyydyttämään rakennettiin neljäskin verkko. Valtion
ja Posti- ja telalaitoksen yhteisyritys Erillisverkot Oy sai vuonna 2004 toimiluvan valtakunnalliseen verkkoon, joka oli sitä ennen toiminut sisäasiainministeriön hallinnassa. Sonera Oyj:n itsenäisen liiketoiminnan sittemmin
lakatessa Erillisverkot Oy siirtyi kokonaan valtion omistukseen. Viranomaisverkon käyttäjäpiiri on rajoitettu. Viranomaistarpeisiin rakennettu verkko on
kaikkein kattavin ja siinä tarjotaan erityisiä palveluita viranomaiskäyttöön.

NOPEUS AVASI PORTIT DATALLE
Kansa oli 2000-luvun alussa ottanut digitaalisen matkaviestinnän omakseen.
GSM-puhelimia käytettiin kuitenkin lähinnä vain puhumiseen ja tekstiviesteihin. Tarvittiin seuraavan teknologiahypyn tuoma lisänopeus ennen kuin data
alkoi laajemmin liikkua langattomissa verkoissa.
Matkaviestinnän kolmas sukupolvi lisäsi verkon nopeutta ja teki mahdolliseksi monia uusia palveluita. Suomessa myönnettiin maailman ensimmäiset
kolmannen sukupolven matkaviestintoimiluvat maaliskuussa 1999. Neljä kilpailevaa toimilupaa myönnettiin UMTS-verkkoihin.
Suomi oli taas muutamia vuosia edellä muuta Eurooppaa. Aikaisella liikkeellelähdöllä pyrittiin saamaan kilpailuetua teleyrityksille ja laitevalmistajille. Eurooppa ja Yhdysvallat laitevalmistajineen tekivät teollisuuspolitiikkaa
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kolmannen sukupolven matkaviestinstandardista. Kärjistynyt riita jumiutti
kaikkialla lupaprosessit. Suomessa asia ratkaistiin omintakeisesti. Kiperää
kysymystä teknisestä standardista ei ratkaistu luvilla lainkaan, vaan teleyritykset saivat itse valita teknisen standardinsa. Käytännössä Suomessa omaksuttiin eurooppalaista alkuperää oleva standardi.
Suomen toimiluparatkaisu poikkesi muutenkin valtavirrasta. Toimilupiamme ei huutokaupattu, mikä oli yleistä muualla. Myöhemmät huutokaupat
nostivat vuosituhannen vaihteessa toimilupien hinnat ennen näkemättömän
korkeiksi mm. Saksassa, Espanjassa ja Isossa-Britanniassa.
Jälkikäteenkin ajatellen Suomen ratkaisu oli onnistunut, kun toimiluvat

myönnettiin hakijoiden ansioita vertaillen. Huutokauppa ei olisi ollut mielekäs käytännössäkään, kun Suomen toimiluvat eivät juuri herättäneet kansainvälistä kiinnostusta edes ilmaisina. Toimilupaviranomainen jopa houkutteli
ulkomaisia yrityksiä markkinoillemme. Asiaa tutkittuaan kaikki merkittävät
toimijat totesivat, että kilpailuasetelmasta näytti tulevan niin kova, etteivät
ne halunneet investoida Suomen pienehköille markkinoille. Huutokaupat
ovat tulleet tarkoituksenmukaisiksi vasta uusissa kilpailuympäristössä.
Kaupallinen liikenne kolmannen sukupolven matkaviestinverkoissa alkoi
vuonna 2004. UMTS-toimiluvissa ei ollut verkon kattavuusvaatimuksia.
Teleyritykset rakensivat verkkoja toimiluvan mukaisella 2 GHz:n taajuusalueella lähinnä kaupunkeihin ja vilkkaimpien maanteiden varteen. Verkkoinvestoinnit olivat GSM-verkkoa kalliimpia, koska korkeammalla taajuusalueella tarvitaan enemmän tukiasemia saman kattavuuden saavuttamiseksi.
Verkkojen laajenemista edistääkseen Suomi päätti ensimmäisenä Euroopassa jo vuonna 2006, että teleyritykset saavat käyttää 900 MHz:n taajuuksiaan myös kolmannen sukupolven verkkojen rakentamiseen, vaikka ne oli
Euroopan unionin normien mukaan varattu GSM:n tarpeisiin.
Koska päätös salli GSM 900 -verkkojen rakenteiden käyttämisen, kolmannen sukupolven verkon rakentaminen tuli teleyrityksille edullisemmaksi.
UMTS 900 -verkkojen rakentaminen alkoi vuonna 2008 ja muutamassa vuodessa verkkojen kattavuus nousi yli 90 prosenttiin väestöstä. Euroopan unioni salli virallisesti saman käytännön vasta vuoden 2009 toukokuusta alkaen
ja muu Eurooppa alkoi seurata Suomen esimerkkiä.

4G ON VALLANNUT SUOMEN
Tekniikoista ja standardeista käytiin globaalia kilpaa myös 2000-luvun alussa. Vuonna 2007 myönnettiin toimilupa Digita Oy:lle OFDM 450 -tekniikalla toteutettavaan maankattavaan dataverkkoon. Hyvä ja edullinen tekniikka kuihtui lopulta kansainvälisten laitevalmistajien kiistoihin, eikä tekniikkaa saatu
standardoitua koskaan. Tällä hetkellä taajuusalueella käytetään neljännen
sukupolven LTE-tekniikan mukaista verkkoa.
Ensimmäiset toimiluvat neljännen sukupolven matkaviestinverkkoihin 2,5
GHz:n taajuusalueella myönnettiin v. 2009 neljälle teleyritykselle Suomen ensimmäisellä toimilupahuutokaupalla.
LTE-liittymät levisivät nopeasti. Jo vuonna 2011 niitä oli lähes puolessa ja v.
2015 jo noin 80 prosentissa kotitalouksista.
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Neljännen sukupolven digitaalinen matkaviestintä ja älykkäät päätelaitteet ovat vuosikymmenessä muuttaneet perusteellisesti niin viestinnän kuin
ihmisten arjenkin. Kulutustottumukset ja ihmisten ajankäyttö ovat muuttuneet, ja digitalisoitavissa olevat palvelut ovat siirtyneet älypuhelimiin. Uusi
teknologia sallii erityisesti liikkuvaa kuvaa sisältävän teknisesti korkealaatuisen viestinnän.

LAAJAKAISTASTA ON TULLUT ARKIPÄIVÄÄ
Kiinteiden verkkojen televiestintä muuttui langattomaksi ja liikkuvaksi
1990-luvulla. Teknologinen murros jatkui 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, kun verkon välityskyky kasvoi. Laajakaistakehitys alkoi kuitenkin kiinteistä verkoista. Kiinteä laajakaista alkoi levitä suomalaisiin koteihin
2000-luvun alussa. Leviäminen oli erittäin nopeaa ja miljoonas laajakaistaliittymä avattiin jo vuonna 2006.
Laajakaista tuli koteihin monia väyliä pitkin. Ensiksi se tuli puhelinverkkoa pitkin. Vanhasta pöytäpuhelinta varten rakennetusta kupariverkosta
saatiin uutta tehoa irti innovatiivisella ADSL-tekniikalla. Alkuvaiheessa puhelinverkossa tarjottiin siirtonopeuksia 256 kilobitistä 2 megabittiin sekunnissa. Puhelinverkon laajakaistaliittymien määrä oli suurimmillaan vuonna
2008, mutta se on yhä noin miljoonan suomalaisen kodin laajakaistayhteys.
Nykyisin puhelinverkon laajakaistaliittymän siirtonopeudet voivat olla satoja
megabittejä sekunnissa.
Paikallispuhelinverkoissa palveluntarjoajien kilpailu oli rajallista. Kilpailevan laajakaistayhteyden tarjosi kuitenkin kaapelitelevisioverkko. Kaapelitelevisioverkkoja on vain osassa maata, nykyäänkin vain noin puolessa kotitalouksista. Useimmat kaapelitelevisioverkot olivat lisäksi saman teleyrityksen
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omistuksessa kuin alueen puhelinverkotkin, mikä heikensi kilpailun tehoa.
Kaapelimodeemilla tarjottujen laajakaistaliittymien määrä on kasvanut hitaasti nykyiseen, vajaaseen 350 000 liittymään.
Taajamissa laajakaistapalveluita tarjotaan myös kiinteistöliittymien kautta. Vuonna 2015 yli 300 000 kotitaloutta on tällaisen palvelun piirissä. Kiinteistöliittymä tarjoaa yleensä huippunopeita yhteyksiä.
Vuonna 2015 Suomessa on yhteensä 1,7 miljoonaa kiinteää laajakaistaliittymää. Matkaviestinteknologian kehittyessä laajakaistakin alkoi jo 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä muuttua mobiiliksi samaan tapaan kuin
puhelin edellisellä vuosikymmenellä. Tätä nykyä kaksi kolmasosaa kaikista

laajakaistaliittymistä on mobiileja. Euroopan unionin tilaston mukaan Suomen laajakaistapenetraatio vuonna 2014 oli 124 %.

DIGIPALVELUIDEN YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS VALKENI
Digitaalisten palveluiden yhteiskunnallinen merkitys alettiin ymmärtää käytännössä 2000-luvun alussa. Samalla verkkojen leviämisestä ja välityskyvystä
tuli yhteiskunnallinen kysymys.
Suomessa keskusteltiin 2000-luvun alussa paljon laajakaistaverkon kattavuudesta ja erityisesti valokuituverkon saatavuus nähtiin kehnoksi. Teleyritykset eivät pitäneet huippunopean laajakaistan levittämistä haja-asutusalueelle taloudellisesti mielekkäänä. Ruotsissa kuitutarjontaa vauhditettiin
julkisella tuella. Suomessakin vaadittiin tukea. Monin paikoin maata perustettiin kuituosuuskuntia, jotka veivät valokuitua koteihin omakustannusperiaatteella.
Valtio aloitti vuonna 2009 Laajakaista kaikille -hankkeen, jonka kunnianhimoisena tavoitteena oli saattaa laajakaista (100 Mbit/s) kaikkien ulottuville.
Hanketta perusteltiin alueellisella tasa-arvolla mutta myös digitaalisten palveluiden edistämisellä.
Tarkoituksena ei ollut, että yhteys tuotaisiin perille jokaiseen kotiin asti.
Tavoite oli, että se olisi korkeintaan kahden kilometrin päähän jokaisesta
vakituisesta asunnosta ja yrityksen toimipaikasta vuoteen 2015 mennessä.
Hankkeen kustannusarvio oli 200 miljoonaa euroa, josta 70 miljoonaa euroa
oli valtion tukea. Noin kolmannes oli määrä rahoittaa kunnallisin varoin tai
Euroopan unionin tuella, ja loput jäivät teleyritysten vastuulle.
Laajakaistan arvioitiin leviävän vuoteen 2015 mennessä kaupallisesti niin,
että se olisi 95 prosentilla kotitalouksista korkeintaan kahden kilometrin
päässä. Siksi tukitoimet suunnattiin alueille, joille kaupallisen laajakaistan
ei uskottu koskaan leviävän.
Laajakaista kaikille -hankkeen tavoitteet saavutettiin pääosin. Julkista tukea saaneilla hankkeilla on rakennettu kaikkiaan noin 12 000 kilometriä valokuitua yli 80 eri kuntaan. Vuoden 2015 päättyessä laajakaista on korkeintaan
kahden kilometrin päässä 99,5 prosentissa suomalaisista kotitalouksista.
Palveluiden siirtyessä verkkoon laajakaistaa alettiin 2000-luvun puolivälin
tietämillä pitää yhä enemmän peruspalveluna. Siirtonopeudeltaan vaatimattomampienkin yhteyksien saatavuudessa oli kuitenkin paljon ongelmia. Lain
mukaan teleyritysten tuli tarjota kohtuulliseen hintaan peruspuhelinpalve-
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luita, mutta laajakaista ei tähän ns. yleispalveluun kuulunut. Suomessa säädettiin ensimmäisenä maailmassa laki, joka takasi kaikille vakinaiseen asuinpaikkaansa laajakaistan, jonka nopeus on vähintään 1 Mbit/s. Suomalainen
oikeus laajakaistaan herätti globaalia huomiota. Vuonna 2015 säädettiin, että
tuo vähimmäisnopeus on 10 Mbit/s v. 2021 lukien.

TELEVISION ISO MURROS
Digitaalisesti tuotetun televisio-ohjelman vieminen digitaalisena kuluttajalle asti vaati myös jakelutekniikan digitalisointia. Se oli haasteellista, koska
myös kuluttajien laitekanta oli uudistettava.
Valtioneuvosto teki 18.5.1996 periaatepäätöksen televisioverkkojen digitalisoinnista. Televisiotoimiala pani suunnitelmia täytäntöön. Hankkeeseen
sisältyi se, että Yleisradio Oy yhtiöitti jakelutekniikkansa Digita Oy:ksi vuonna
1999. Samana vuonna myönnettiin ensimmäiset digitaaliset ohjelmatoimiluvat seitsemälle valtakunnalliselle ja neljälle alueelliselle ohjelmakanavalle.
Digitaaliset televisiolähetykset aloitettiin 27.8.2001 ja ensimmäiset verkkotoimiluvat digitaalisiin lähetyksiin myönnettiin vuonna 2002 Digita Oy:lle.
Yhtiö sai pitää jakelumonopolin vuoteen 2010 saakka, kun kilpailevia toimilupia myönnettiin Anvia Oy:lle.
Varsinaisten digitaalitelevision verkkotoimilupien ohella myönnettiin
vuonna 2006 toimilupa myös DVB-H-tekniikkaa käyttävälle verkolle. Luvan
sai Digita Oy. Tarkoitus oli lähettää televisiokuvaa pienehköihin matkaviestimiin. Erillinen maanpäällinen ”kännykkätelevisio” ei kuitenkaan menestynyt
kaupallisesti ja kuihtui hiljalleen pois. Sen sijaan televisiokanavien katselu
mobiililaajakaistan kautta on yleistynyt nopeasti, varsinkin tablettilaitteissa.
Television jakeluverkko on Suomessa harvinaislaatuisen kattava. Syynä on
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Yleisradio Oy:n kansainvälisestikin harvinainen velvoite tarjota palveluitaan
kaikille. Televisiojakelun digitalisointi oli vuosikymmenen pituinen prosessi,
joka saatiin päätökseen 31.8.2007, kun rinnakkainen analoginen televisiojakelu päättyi.
Muista maista poiketen Suomessa siirtymä digitaaliseen jakeluun toteutettiin samanaikaisesti koko maassa. Toinen erikoisuus oli, että maanpäällisen jakeluverkon lisäksi Suomessa digitalisoitiin myös kaapelitelevisioverkko, joka siirtyi täysin digitaaliseksi 29.2.2008. Kansainvälisten sopimusten
mukaan lähetysten analogisissa televisioverkoissa tuli päättyä vasta kesäkuussa 2015.

Suomi oli television digitalisoinnissa ensimmäisten joukossa, vaikka
meillä projekti oli poikkeuksellisen haasteellinen. Digitalisoinnin tuloksena
ohjelmatarjontaa kyettiin laajentamaan erityisesti haja-asutusalueella. Kanavatarjonta moninkertaistui kaapelitelevisioverkkojen ulkopuolella. Digitalisointi loi perustan myös monipuolisille ja alueellisesti kattaville maksutelevisiopalveluille.
Television digitalisointiin kohdistui suuria odotuksia, joista kaikki eivät
toteutuneet. Vuorovaikutteisen television uskottiin tuovan uusia palveluita
käyttäjälle ja kilpailevan muiden televerkkojen kanssa. Uusiakin palveluita
tuli, mutta televisio jäi tarjoamaan entiseen tapaan pääasiassa perinteisiä
audiovisuaalisia sisältöjä.
Television digitalisointi paransi kuvan ja äänen teknistä laatua, mutta ennen muuta vapautti runsaasti taajuuksia muuhun käyttöön. Tehokkaamman
taajuuksien käytön takia tilaa on sadoille ohjelmakanaville. Käytännössä tilaa on enemmän kuin halukkaita ohjelmatoiminnan harjoittajia.
Television digitalisoinnin seurauksena on vapautunut runsaasti taajuuksia
langattomille laajakaistapalveluille.
Televisiotoiminnan digitalisoinnin ohella myös radiolähetysten digitalisointi on ollut selvitettävänä ja eri muodoissa se on jo toteutunutkin. Samanlaista täysdigitalisointia kuin televisiotoiminnassa ei missään maassa
ole kuitenkaan tehty mm. siksi, että analoginen jakelu on toimijoille erittäin
edullista ottaen huomioon vastaanotinten määrän. Yleisradio käynnisti digitaaliset radiolähetykset DAB-tekniikalla Etelä-Suomen kattavassa koeverkossa vuonna 1997, mutta lähetykset lopetettiin vuonna 2005.
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Tiiviisti
• Suomessa viestintäverkkojen digitalisointi aloitettiin ja saatettiin loppuun ensimmäisten joukossa maailmassa. Tämä
vauhditti Suomen nousua matkaviestinnän
kärkimaaksi.
• Kilpailu piti alusta alkaen matkaviestinnän muita maita alempana.
• Digitaaliset verkkomme ovat kansainvälisesti vertaillen erittäin kattavat, vaikka
maa on pinta-alaltaan suuri ja harvaanasuttu.

HARRI PURSIAINEN

• Verkot kuuluvat välityskyvyltään ja ominaisuuksiltaan maailman parhaisiin.

KOTITALOUDET
DIGIKOTITALOUKSIKSI
JUHA NURMELA
RAULI KOHVAKKA

”

Tieto- ja viestintätekniikasta
tuli 20 vuodessa sähkön
kaltainen perusinfrastruktuuri
kotitalouksille.

Digitaalista murrosta on luontevaa kuvata uusien välineiden sekä tieto- ja
viestintäpalveluiden yleistymisellä kotitalouksissa ja suomalaisten käytössä.
Artikkelin empiirinen aineisto on pääosin Tilastokeskuksen väestön tieto- ja
viestintätekniikan käyttötutkimuksista.
Yhdeksi tarkastelun lähtökohdaksi otetaan Manuel Castellsin informationalismin käsite. Se on Castellsin mukaan teknologinen käsite, joka viittaa
teknologiaan, ei sosiaaliseen organisaatioon tai instituutioihin. Informationalismi luo perustan sosiaaliselle rakenteelle, jota Castells kutsuu verkostoyhteiskunnaksi. Aikaa myöden informationalismi kehittyy kaikkeen toimintaa
liittyväksi voimaksi sähkön tapaan. Tässä artikkelissa arvioidaan, kuinka pitkälle Castellsin informationalismi on Suomessa edennyt 20 vuodessa.
Mika Pantzarin mukaan uusi tieto- ja viestintätekniikka muodostaa uuden
emergentin toimintaympäristön, joka on enemmän kuin osiensa summa. Syntyy uusi selektiivinen toimintaympäristö, jossa ainakin aluksi matkapuhelin
ja myöhemmin muu tieto- ja viestintätekniikka asettaa toiminnalle ”ehtoja”.
Tieto- ja viestintätekniset välineet ja palvelut olivat 1990-luvun puolivälissä uutuustuotteita, joiden käyttöönotto vaati monenlaista aloitteellisuutta
ja osaamista.
VIESTINTÄVALMIUDET

LIITTYMÄ

• Päätelaite: PC, puhelin...
• Fyysinen verkkoliittyä
• Käyttöliittymä
• Tietoturva

OSAAMINEN

VIESTINTÄVALMIUS

MOTIVAATIO

Lähde: M-L Viherä, 1999

• Tekninen käyttötaito
• Valita oikea väline
• Muotoilla sanoma
• Vastaanottaa viesti
• Arvioida luotettavuus
• Osallistuminen
• Organisoituminen

• Jäsentyminen, ymmärtäminen,
vaikuttaminen
• Liittyminen, perusturvallisuus,
yhdessä tekemisen ilo
• Taloudellinen/toiminnallinen hyöty

Tarjolle tulee uusia liittymiä, joiden käyttö on opeteltava ja joiden käyttöön tarvitaan lisäksi motivoivia yhteydenpitokohteita. Yhdessä näistä syntyvät uudet viestintävalmiudet. Näiden kolmen seikan muutoksia on seurattu
Tilastokeskuksen tutkimuksissa.

Kotitaloudet digikotitalouksiksi

Muutosta tarkastellaan tässä artikkelissa myös innovaatioiden leviämisteorian mukaan. Mitkä väestöryhmät olivat aikaisia ja mitkä myöhäisiä
omaksujia? Myös ihmisten asenteet ja kokemukset vaikuttivat omaksumiseen. Niiden muutosta on Tilastokeskuksen tutkimuksissa seurattu mielipideväittämillä. Uudet viestintävälineet tarjoavat aina vaihtoehdon olemassa
oleville medioille, minkä vuoksi artikkelissa tarkastellaan myös substituutiovaikutuksia.

INFORMATIONAALISUUDEN LÄHTÖTILANNE 1990-LUVUN
PUOLIVÄLISSÄ
Matkapuhelimet ja pöytätietokoneet tulivat markkinoille jokamiehen laitteina 1990-luvun alkupuolella. Suomessa oli tuolloin syvä lama, jolloin uutuuksien käyttöönotolle oli merkittäviä taloudellisia ja muita hidasteita. Tietokoneita ja kännyköitä oli vuonna 1990 noin 10 prosentilla kotitalouksista.
Talous ja kotitalouksien tulot alkoivat kasvaa vuonna 1994. Vuotuinen talouskasvu pysyi tasaisena ja nopeana vuoteen 2002 asti, joten edellytykset uutuuksien hankinnalle olivat hyvät 1990-luvun puolivälistä eteenpäin. KännyköiKuvio 2

Viihde-elektroniikan ja kodintekniikan yleisyys 1976–1999, % -osuus kotitalouksista
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tä hankittiinkin kiihtyvään tahtiin. Vuoden 1996 marraskuussa matkapuhelimia
oli lähes miljoonassa kotitaloudessa (noin 40 % talouksista), tietokoneita oli
560 000 taloudessa (n. 20 %) ja modeemiyhteyksiä 230 000 taloudessa (n. 10 %).
Kotitalouksia oli Suomessa tuolloin kaikkiaan 2,3 miljoonaa.
Tietoverkkojen todellisten käyttäjien osuus oli 1990-luvun puolivälissä
5–10 prosenttia suomalaisista riippuen siitä, miten todellinen käyttö määritellään. Määritelläänkö käyttö useuden vai keston mukaan ja lasketaanko
käyttäjiksi koko väestö vai vain kouluikäisistä 75-vuotiaisiin.
Verkkoyhteyksiä käyttäviä oli eniten 20–30-vuotiaissa miehissä. Tietokoneen käyttäjiä taas oli eniten 10–14-vuotiaiden poikien ryhmässä. Tuolloin
tietokonetta käyttävän etujoukon taidot olivat hyvät. Etenkään koulutuksella
ei näyttänyt olevan merkitystä laitteiden kotikäytön yleistymiselle. Tulotasolla saattoi olla jonkin verran merkitystä, mutta se oli alisteinen kotitalouksien
muille preferensseille.
Huomionarvoista tietotekniikan käytössä 1990-luvun puolivälissä oli se, että
tietokoneen käyttö työpaikalla vähensi oleellisesti sen kotikäyttöön liittyvää
sukupuolen ja iän mukaista epätasa-arvoa. Työpaikka antoi naisille miehiä
useammin mahdollisuuden tietokoneen käyttöön tai jopa edellytti sitä.
Tietokoneen ja internetin käytöstä 1990-luvun puolivälissä voidaan nostaa
eräitä piirteitä. Vaikka verkon ostopalveluiden käyttöön oli tavallaan tottumusta melko yleisesti käytetyn postimyynnin kautta, niin verkko-ostaminen
oli vähäistä. Vastaajat usein ilmoittivat, että vaihtoehto tietokoneen käytölle olisi tv:n katselu. Kirjastot olivat melko suosittuja tietotekniikan käyttöpaikkoja. Peruskoulujen ja lukioiden tietotekninen varustetaso oli aika hyvä.
Tiedon tulva ei haitannut juuri lainkaan suomalaisia. Vastausten perusteella
voitiin arvioida, että vain 120 000 suomalaista koki tiedon tulvaa.
Uuden tietotekniikan käytön saattoi vuonna 1996 rinnastaa harrastuksiin,
jotka kiinnostavat nuoria miehiä. Sitä voi kuvailla vaikka postmoderniksi metsästykseksi tai mopon virittelyksi. Tietotekniikka oli nuorille miehille
haaste ja uusi areena, jolle haluttiin päästä ensimmäisten joukossa.
Toisaalta yhtä merkittävää oli se, että lapsiperheissä uusi tietotekniikka
toteutti jo tuolloin tärkeitä tavoitteita. Uudet laitteet olivat lapsille viihdevälineitä, jotka saivat heidät pysymään kotona, poissa ”kadulta”. Toisaalta
nähtiin, että uusi tekniikka antoi lapsille mahdollisuuden harjaantua tulevaisuuden vaatimuksiin. Lisäksi tietokone antoi aikuisillekin mahdollisuuden sen hyötykäyttöön. Matkapuhelin taas vastasi erinomaisesti sekä turval-
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lisuuden tarpeeseen ja tavoitettavuuteen että yhteydenpitoon perheeseen
ja ystäviin. Myös sen henkilökohtaisuus oli uusi lisäarvo. Pitää muistaa myös
se, että Nokian kännykät olivat kotimaisia, mikä varmaan kannusti niiden
hankintaan.
Rutiinien merkitystä muutoksessa ei pidä vähätellä, sillä ne voivat hidastaa huomattavasti uusien palveluiden käyttöönottoa. Vuosien 1996 ja 1999
väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimuksissa haastatteluissa oli
edustava joukko samoja vastaajia. Tutkittaessa heidän tietotekniikan käyttöään ilmeni, että matkapuhelimen hankintahetkellä sen tarjoamat käyttötavat otettiin haltuun, mutta sen jälkeen tarjolle tulleet uudet palvelut jäivät
käyttöönottovaiheessa syntyneiden rutiinien varjoon.

UUDET PALVELUT OVAT VALLANNEET ARJEN
Matkapuhelin muuttui nopeasti henkilökohtaiseksi välineeksi. Parissa kolmessa vuodessa matkapuhelin tuli kaikkien nuorten omaan käyttöön. Heinäkuussa 2003 tuli mahdolliseksi säilyttää sama matkapuhelinnumero, vaikka
vaihtoi operaattoria. Siitä seurasi operaattoreiden välinen kilpailu, joka laski
puheluiden ja tekstiviestien hintoja huomattavasti. Numeron säilymistä samana voi pitää merkittävänä sosiaalipoliittisena toimenpiteenä.
Myös matkapuhelimien ja tietokoneiden käytön nopea yleistyminen kaikkialla maailmassa edisti niiden käyttöönottoa Suomessa, sillä valtavat tuotantosarjat pudottivat hintoja nopeasti murto-osiin 1990-luvun alkuun verrattuna, vaikka samaan aikaan puhelimien ominaisuudet paranivat nopeasti.
Tieto- ja viestintätekniikan osuus kotitalouksien kokonaiskulutuksesta onkin
pysynyt laitekannan kasvusta ja käytön lisääntymisestä huolimatta muutamassa prosentissa.
Laitteiden muuttuminen henkilökohtaisiksi on ollut siis vahva voimistuva
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trendi matkapuhelimen alkuajoista asti. Sen kautta on tarjottu erilaisia
palveluita. Osa niistä on painunut unholaan kuten maksulliset soittoäänet
ja taustakuvat. Puhelimella maksaminenkin on ollut viime aikoihin asti aika
rajallista. Käyttäjien kannalta merkittävimmät sulautumiset matkapuhelimeen
olivat kamera ja internet-yhteys, jotka muuttivat puhelimen henkilökohtaiseksi
tallentimeksi ja tietolähteeksi.
Sähköpostin käyttö lisääntyi nopeasti, pian valtaosan suomalaisista tavoitti myös sähköpostilla ja yhä yleisemmin postia käytettiin juuri matkapuhelimella. Tällä oli suuri merkitys niin työelämässä kuin vapaa-ajalla.

Taulukko 1. Digitaalisten laitteiden yleisyys kotitalouksissa 2000-2015
Vuosi 2)
2000

2005

2010

2015

%-osuus
kotitalouksista
Digikamera

7 1)

36

68

62

Tietokone (pöytä- tai

47

65

84

90

kannettava tietokone

..

19

63

78

tablettietokone

..

..

..

51

Tulostin

38

50

59

61

Internet-yhteys

29

54

..

91

Liikkuva laajakaista

..

..

27

65

WLAN-lähiverkko

..

..

33

60

Tietokone puhelimena

..

16

20

35

..

..

..

11

IPTV-viihdepalvelu

..

..

3

17

Pelikonsoli (PlayStation,

20 1)

23

..

31

Lankapuhelinliittymä

75

54

23

10

Matkapuhelin

86

96

99

100

Autossa GPS-navigaattori

..

2

27

34

Kotitalouksia Suomessa

2 355 000

2 405 000

2 513 500

2 347 695

kannettava)

(Mokkula, Nettitikku tms.)

(Skype tms)
Puettava tietotekniikka/
älylaite

Xbox tms.)

.. = tietoa ei kerätty
1)

2001

2)

Toukokuussa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri
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Lasten tietotekniikan käyttö kouluissa lisääntyi 1990-luvulla, mutta
2000-luvun alussa tuli pysähdys. Sen syytä on vaikea tietää, ehkä tietotekniikan oppilaskäytölle ei löytynyt tuolloin sopivaa toteutustapaa. Jo sidonnaisuus atk-luokkaan heikensi käyttömahdollisuuksia. Tätä nykyä kannettavien
tietokoneiden, tablettien ja älypuhelimien aikakaudella nettiliittymää koskevat esteet ovat poistuneet, ja kyse on enemmän osaamisesta ja motivaatiosta
niin oppilailla kuin opettajillakin. Matkapuhelimien internetyhteyksistä on
tullut jopa keskittymistä vaativan opiskelun este.
Tietotekniikan laitekannan ja palveluiden kehitys on aiheuttanut monien toimintojen korvautumisen toisella. Vielä 1990-luvun lopulla cd-rom
oli toimiva jakelukanava, mutta nettiyhteyksien nopeutuminen mahdollisti
musiikin, kirjojen, pelien yms. sähköisen toimittamisen. Monilla suomalaisilla painetut mediat ovat korvautuneet nettimedioilla. Sanomalehtien liiton
teettämän tutkimuksen mukaan internet oli ohittanut television tärkeimpänä
ja mieluisimpana media vuonna 2008 (Sanomalehtien liitto 2008). Niin sanoma- kuin aikakauslehtien tilaukset ovat olleet laskussa jo kymmenkunta
vuotta. Ne ovat korvautuneet nettiversioiden lukemisella sekä muulla netin
käytöllä.
Painettujen medioiden tilauksiin vaikuttaa myös yhden hengen talouksien osuuden kasvaminen. Jo kahden hengen talouksiin tilataan huomattavasti useammin sanomalehti kuin yhden hengen talouksiin. Talouksien koon
pienentymisellä on ollut myös toisenlainen vaikutus. Talouksien lukumäärän
kasvu on merkinnyt lisäkysyntää uusille digitaalisille tuotteille kuten taulutelevisioille, kotiteattereille ja digikameroille. Videovuokraamot ovat muuttumassa nettioperaattoreiden ja muiden toimijoiden elokuvatarjonnaksi netissä. Samaan aikaan myös maksullisten tv-kanavien tarjonta on kasvanut.
Verkkokauppa yleistyi aluksi kirjojen ja vaatteiden ostamisena. Verkosta
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ostettavien tuotteiden valikoima on kasvanut koko ajan. 2000-luvun lopulla
matkat, hotellivaraukset ja liput tilaisuuksiin tulivat nettiostamisen suosikkituotteiksi. Juuri niiden osalta nettiostaminen on merkinnyt ostajan kannalta
huomattavaa valinnanvapauden kasvua. 2010-luvulla vaatteiden nettikauppa
on kasvanut suurimmaksi tuoteryhmäksi.
Sosiaalinen media saavutti nopeasti laajan käyttäjäjoukon 2000-luvun
loppupuolella heti julkaisemisensa jälkeen. Verrattuna 1990-luvun alun ensimmäisiin tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiin, nyt etujoukkoa ovat olleet
nuoret miehet ja naiset.

Taulukko 2

Ostokset ja tilaukset verkon kautta tuoteryhmittäin 2010 ja 2015
Harrastuksiin liittyviä tuotteita
(muu kuin urheiluharrastus)

21

23

Kirjoja, lehtiä

22

21

Urheiluharrastuksiin liittyviä
tuotteita

13

23

Kodin tekstiilejä, huonekaluja tai
leluja

16

22

tai 17

20

Terveyden- tai kauneudenhoitoon
liittyviä tuotteita

11

17

Tietokoneita tai niiden oheislaitteita

13

16

Valokuvaukseen liittyviä tuotteita 17
tai palveluja

15

Elokuvia

10

15

Autoiluun, moottoripyöräilyyn tai

9

15

Musiikkia

16

16

Vakuutuksia

8

14

Pelikonsoli- tai tietokonepelejä

9

12

Tietoliikennepalveluita

9

14

Pääsylippuja urheilutapahtumiin

8

14

Tietokoneohjelmia (ei sisällä peli-

10

14

8

11

Verkko-opiskelumateriaalia

..

5

Elintarvikkeita

1

2

Lääkkeitä

1

2

Kulutuselektroniikkaa
kodinkoneita

veneilyyn liittyviä tuotteita

konsoli- ja tietokonepelejä)
Osakkeita, arvopapereita tai rahastosijoituksia

Lähde: Tilastokeskus, väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö
-tutkimukset 2010 ja 2015
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IRC:n huippukaudella 80 prosenttia teini-ikäistä nuorista oli liittynyt siihen. Sosiaaliset mediat, varsinkin Facebook, Twitter ja niitä vastaavat palvelut, ovat vastanneet ihmisten liittymisen tarpeeseen jopa niin pitkälle, että
määrittävät nykyään monen ihmisen muuta toimintaa. Castellsin ajatukseen
tietotekniikan vertaamisesta sähköön sopii hyvin Pantzarin ajatus siitä, että
tietotekniset laitteet muokkaavat käyttäjiensä toimintaa.
Jo 1990-luvun tutkimuksissa selvisi, että suomalaisilla ei ollut merkittävää
asenteellista vastusta uutta tekniikka kohtaan. Sen käyttöönotto eteni innovaatioiden leviämisteorian mukaisesti. Nuoret miehet ottivat ne ensin käyttöön, seuraaviksi nuoret naiset ja työikäiset. Merkittävää oli se, että naisten
työpaikoilla uutta tieto- ja viestintätekniikkaa otettiin käyttöön nopeammin
kuin miesten työpaikoilla, joista suuremmassa osa ei ollut tietotekniikan käytölle välitöntä tarvetta.
Eläkeläisillä ei ollut työn kaltaista pakotetta matkapuhelimen tai tietokoneen ja internetin käyttöön. Heidän sosiaaliset verkostonsa olivat vakiintuneita ja valmiita verrattuina nuoriin, jotka vasta muovaavat sosiaalista
verkostoaan ja etsivät kumppania yms. Myös opiskeluun liittyy paljon netin
käyttöä. Nettiä käyttävien eläkeläisten osuus on kuitenkin lisääntynyt melko nopeasti. Toisaalta se johtuu siitä, että eläkkeelle siirtyvät jatkavat netin
käyttöä kuten vaikkapa autolla ajoakin ja toisaalta siitä, että netin ja matkapuhelimen edut ovat tulleet esille läheisten ihmisten myötä. On kuitenkin
muistettava, että edelleen merkittävä joukko eläkeikäisiä ei ole tietoverkoissa ja heille matkapuhelinkin on vain puhumisen väline.

KOTITALOUDET OVAT MUUTTUNEET DIGITALOUKSIKSI
Lopputulema kehityksestä on selvä. Tieto- ja viestintätekniikasta ja internet-yhteyksistä on tullut monessa kohden sähkön kaltaista perusinfrastruk-
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tuuria. Näin on tapahtunut ensinnäkin huomattavassa osassa ammateista ja
työpaikoista.
Vastaavasti yksityiselämässä internet ja älypuhelin muodostavat elämää
rytmittävän kokonaisuuden. Kännykän kamera ja yhteys netin kautta sosiaaliseen mediaan täydentävät jakamisen mahdollisuutta. Suomalaisten Facebook-sivuilta löytyy lukematon määrä auringonlaskuja ja vielä enemmän selfie- ja tilannekuvia.
Netistä ja matkapuhelimesta on tullut sihteeri tai hovimestari. Älypuhelimessa on kalenterimerkinnät ja yhteystiedot, sillä voi varata matkoja, tehdä

ostokset, tallentaa tärkeät hetket ja ottaa ihmisiin yhteyksiä monella tapaa.
Joustavuus on vielä lisääntymässä pilvipalveluiden myötä. Pilveen syntyy
monen ihmisen yhteisiä työskentely- ja asioiden hoitamisalustoja.

Kuvio 3. Asiakastarvekartta

ASIAKASTARVEKARTTA – TIETOYHTEISKUNTANÄKÖKULMA
Yhteydet, joilla hoidetaan: sosiaaliset
suhteet ja luottamus (tekeminen,
liittyminen ja jäsentyminen)

Tietokannat, rekisterit,
kirjastot, digitaalinen huolto,
opetus

Yhteydenpito
Hallinnon
itsepalvelu,
tuotetiedot,
hallinnolta
hallinnolle
yhteiset
kauppapaikat

Kauppa,
asiointi

Viihde

Etsiä ja löytää
tietoa,oppiminen

Hallinnolliset Oman sisällön
tuottaminen
systeemit
Joukkoviestintä

Kaupalliset palvelut,
pelit...

Kaikki
(powerpointesitykset,
anonyymit chatit,
newsit, omat kotisivut,
mms-viestit, liitetiedot)

Uutiset, tiedotus,
markkinointi jne.

Hallinnon
tehostaminen

Sonera/tietoyhteiskuntayksikkö
Manninen, Vihe
Lähde: Viherä, 2004.

Kotitalouksille ja suomalaisten arjelle sähkön saatavuus on kuitenkin vielä
tärkeämpää kuin matkapuhelimen tai tietoverkon toimivuus, mutta uusin
digitaalinen muutostekijä esineiden internet voi käyttöön otettuna nostaa
netin ja uuden tekniikan yhtä tärkeäksi kuin sähkö.
Castellsin mukaan on poliittinen kysymys millaiseksi informationaalisuus
muodostuu. Se näyttää olevan toisaalta keskittyneiden järjestelmien verkosto, joka rahoitetaan pitkälti mainostuloilla, mikä on tavallaan hyvä, koska
verkon käyttö on silloin halpaa. Operaattoreiden ansaintamalli on kilpai-
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lun vuoksi muuttunut pakettien suuntaan. Niissä verkonkäyttö on joustavaa. Muutoksella on myös varjopuolensa, jotka liittyvät tietosuojaan. Nettiin
jää aina jälki kun siellä toimitaan. Ihmiset eivät voi suojata yksityisyyttään.
Myös rikollisuus on edennyt nettiin. Mitä enemmän sen kautta hoidetaan raha-asioita, sen enemmän sinne tulee rikollista toimintaa.
Toisaalta uudet viestintävälineet ja internet ovat mahdollistaneet ihmisten keskinäisen vuorovaikutuksen ja ryhmäytymisen aivan uudella tavalla.
Omien tavoitteiden julkisaaminen on helpottunut. Ehkä rasismin nousuakin
on edistänyt keskustelupalstojen ja kotisivujen yms. helppokäyttöisyys. Samoin ajattelevia löytyy helposti. Netti jopa mahdollisesti jyrkentää vastakkainasetteluja kaiken sen hyvän lisäksi, jota se tarjoaa.
Kun verrataan toteutunutta tieto- ja viestintätekniikan ja sen palveluiden
käyttöönottoa Viherän laatimaan asiakastarvekarttaan, niin tulee selväksi,
että kaikilla seitsemällä alueella informationaalisuus edennyt jo huomattavan pitkälle.
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Tiiviisti
• Nousu taantumasta helpotti osaltaan
matkapuhelimien ja muiden tietoteknisten
laitteiden yleistymistä 1990-luvun puolivälissä.
• Tietoverkkoja käyttivät tuohon aikaan
kotikäytössä enemmän nuoret miehet.
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• Tietokoneen käyttö työpaikalla lisäsi
naisten digitaalista tasa-arvoa.
• Vuonna 2003 tuli mahdolliseksi säilyttää
matkapuhelinnumero operaattoria vaihdettaessa. Tämä lisäsi operaattoreiden kilpailua ja laski hintoja huomattavasti. Kyse
oli tärkeästä sosiaalipoliittisesta muutoksesta.

• Kamera ja internet-yhteys tekivät puhelimesta henkilökohtaisen tallentimen ja
tietolähteen.
• Vuosituhannen alussa sosiaalinen media
yleistyi nopeasti.
• Eläkeläisten into tietokoneen ja internetin käyttöön on rajatumpaa.
• Tieto- ja viestintätekniikasta sekä internetistä on tullut monessa kohdin sähkön
kaltainen perusinfrastruktuuri.

SUOMALAISET
INFRAINNOVAATIOT
VOIVAT HYVIN

MATTI ROSSI

”

Yllättävän monen digitaalisen
perusrakennuspalikan juuret
ovat Suomessa.

Digitalisaatiosta puhuttaessa on yllättävän vähän nostettu esiin keskeisiä internetin infrastruktuurin tai palvelurakenteen osia, jotka ovat joko kokonaan
tai osittain kotimaista tuotantoa.
Nämä tietoliikenteen ja palvelimien ohjelmistot ovat kuitenkin tietoyhteiskunnan perusrakennuspalikoita. Tällaisia ovat ainakin Linux, SSH-protokolla, IRC-protokolla ja osittain suomalainen MySQL.
Maailman ensimmäinen graafinen selain ERWise ja ehkä myös yhteisöpalvelu Jaiku olisivat voineet toisissa olosuhteissa kasvaa keskeisiksi tuotteiksi
tai jopa menestystarinoiksi kuten Netscape ja Twitter.
Tässä luvussa käydään lyhyesti läpi sitä, mikä on mahdollistanut näiden
infrastruktuurin keskeisten rakenneosien syntymisen juuri Suomessa, mikä
on ollut niiden rooli tietoyhteiskunnan rakentumisessa ja miksi niistä ei ole
tullut (tai ei ole haluttu tehdä) kaupallisia tai yksinoikeustuotteita.

LINUX JYLLÄÄ WWW-PALVELIMILLA
Linus Torvaldsin Helsingin yliopistolla kehittämä avoimen koodin käyttöjärjestelmä Linux on varmasti paras näyte suomalaisesta digitaalisesta infrastruktuuriosaamisesta.
Linuxin tarina on kerrottu monissa yhteyksissä, ja siitä löytyy kattavia
historioita Wikipediasta (https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Linux) ja
useista kirjoista (esim. Moody 2001, Paakki 2014).
Linux syntyi jatkokehitelmänä MINIX-käyttöjärjestelmälle ja saavutti nopeasti suuren suosion avoimen kehittämistapansa ja ilmaisuutensa ansiosta. Suosiota vahvisti se, että Linux tarjosi 90-luvulla uudelle Intel 386 -arkkitehtuurille
vaihtoehdon kalliina ja rajoittuneena pidetylle Windows-käyttöjärjestelmälle.
Torvalds kehitti käyttöjärjestelmän alkujaan itselleen pääte-emulaattoriksi opiskellessaan ja myöhemmin työskennellessään Helsingin yliopiston tietojenkäsittelyopin laitoksella. Järjestelmä laajeni nopeasti levynkäsittelyllä
ja ennen kaikkea ytimellä, joka oli puuttunut pitkään kehitetystä vapaasti
levitettävästä GNU:sta.
Linux levisi aluksi pc-koneissa ja harrastajakäytössä, mutta kaupallisten
jakelupakettien myötä se saavutti tärkeän aseman myös järeissä palvelimissa ja useat nykyajan tehokkaimmista supertietokoneista toimivat Linuxilla.
Nämä kaupalliset ja vapaat jakelupaketit, joihin kuuluu paitsi perusohjelmisto, myös käyttöliittymä ja vaihteleva määrä varusohjelmistoja joko pääte- tai
palvelinkäyttöön, ovat mahdollistaneet Linuxin laajan leviämisen.

Suomalaiset infrainnovaatiot voivat hyvin

Jakelupaketeista odotettiin miljardiliiketoimintaa, ja esimerkiksi suurin ja
tunnetuin Linux-yhtiö Red Hat teki 2014 noin 1,5 miljardin dollarin liikevaihdon. Tämä liiketoiminta on syntynyt pääosin Yhdysvalloissa ja Saksassa.
Linux on loistava esimerkki siitä, miten vapaasti jaettava ja aluksi pääosin
vapaaehtoisvoimin synnytetty “harrasteprojekti” voi kehittyä toimivaksi infrastruktuurin osaksi, johon luotetaan monissa kriittisissä järjestelmissä. Linux on laajimmin käytössä oleva ja tunnetuin suomalainen varusohjelmisto,
jos ei huomioida Nokian Series 40 ja Symbian-käyttöjärjestelmiä.
Linux on myös edelleen kovassa kasvussa, ja näyttää että asioiden internet
(IoT) pyörii hyvin pitkälle Linuxia ajavien laitteistojen varassa ja esimerkiksi
Qt-ohjelmistoalustan mahdollinen laajeneminen autoihin tarkoittaa, että hyvin suuri osa autoista voi lähiaikoina ajaa Linuxia. Linuxin tarkkoja käyttöja käyttäjämääriä on mahdoton arvioida, mutta esimerkiksi w3cook (http://
www.w3cook.com/os/summary/) kertoo, että miljoonasta käytetyimmästä
www-palvelimesta noin 95 prosenttia käyttää Linuxin eri jakelupaketteja.

MYSQL JA MARIADB KOHTAAVAT VERKOSSA
MySQL on ruotsalaiseksi mielletty tietokanta, jota on jaettu alusta asti vapaan lähdekoodin periaatteella. MySQL toimii hyvin monen suuren verkkotoimijan infrana ja on Linuxin jälkeen levinnein suomalaista alkuperää oleva
ohjelmisto. Se on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, joka toteuttaa tietokantamoottorin ja hallintatoiminnot yleensä Linuxilla toimivalle monen käyttäjän SQL-tietokannalle.
SQL (Structured Query Language,) on relaatiotietokantojen standardikysely- ja määrittelykieli. MySQL:ää käyttävät muun muassa Google ja Facebook.
Wikipedia käytti aiemmin MySQL:ää, mutta on nyttemmin siirtynyt MariaDB:n
käyttäjäksi. Jo nämä käyttäjät tarkoittavat sitä, että lähes jokainen internetin
käyttäjä hakee joka päivä tietoa MySQL:n avulla.
Vaikka MySQL AB oli ruotsalainen yritys, joka sittemmin myytiin Sun Microsystemsille, alkuperäisen tietokannan taustalla oli suomalaisia koodaajia,
erityisesti Monty Widenius. Pääosa ohjelmistokehityksestä tehtiin ainakin al-
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kuvaiheessa Suomessa.
Myöhemmin MySQL AB kaupallisti MySQL:n, ja tämänkin omistus oli huomattavilta osin suomalaista. MySQL oli ensimmäisiä laajalti levinneitä ohjelmistoja, jolla oli hybridilisensointimalli. Tämä malli mahdollisti sen, että tietokantamoottoria voitiin jakaa ilmaiseksi ja avoimena, mutta jos joku halusi

rakentaa liiketoimintaa tietokannan päälle, oli mahdollista ostaa tuoteversio,
joka oli lisensioitu siten, että tuotettu koodi ei ollut avoimen koodin lisenssiehtojen alaista. Tämä malli edelleen mahdollisti sen, että järjestelmää voitiin kehittää yhteisössä ja jaella vapaasti, mutta sillä voitiin myös toteuttaa
kaupallisia tuotteita, joita voitiin myydä edelleen.
MySQL:n synty osui vaiheeseen, jossa avoimen koodin ja tietokantojen
käyttö kasvoi voimakkaasti. Kaupalliset SQL-tietokannat, ja erityisesti niiden monen käyttäjän lisenssit, olivat kuitenkin niin kalliita, että ilmaispalvelujen toteuttajat ja pienet palvelunkehittäjät eivät voineet niitä käyttää.
Voidaan siis sanoa, että MySQL täytti selkeän asiakastarpeen ja se oli riittävän uskottava, että myös suuret toimijat uskalsivat ottaa sen käyttöön
kriittisissä sovelluksissaan.
MySQL on useiden arvioiden mukaan ollut kaupallisesti menestyksekkäin
avoimen koodin lisensointia käyttävä ohjelmistoyritys.
MySQL myytiin ensin Sun Microsystemsille noin miljardilla dollarilla ja
myöhemmin Oracle osti koko Sun Microsystemsin, ilmeisesti jossain määrin
saadakseen käyttöönsä palvelinosaamista, mutta hyvin keskeistä Oraclelle
oli, että se pääsi näin kontrolloimaan kahta sille kilpailijaksi ja uhkaksi muodostunutta avoimen koodin järjestelmää: Javaa ja MySQL:ää.
Suomalaisen tietokantaohjelmoinnin ja tietokantainfrastuktuurin tarina ei
loppunut MySQL:n myyntiin Oraclelle. Monty Widenius perusti MariaDB:n ja
sitä tukevan säätiön, jotka jatkavat uuden avoimen tietokantajärjestelmän
kehittämistä. MySQL on edelleen Oraclen jälkeen toiseksi suosituin tietokantamoottori maailmassa (http://db-engines.com/en/ranking) ja MariaDB on 27
suosituin tietokantamoottori.

IRC RAIVASI TIETÄ CHAT-PALVELUILLE
Internet Relay Chat on ehkä hieman vähäisempi merkitykseltään kuin Linux
tai MySQL, mutta se on hyvin tyypillinen osa suomalaisen infrastruktuurin
kehitystä.
1990-luvun alussa internet oli huomattavan pieni ja keskustelut olivat
pääasiassa postituslistoilla olevia aika staattisia ja hitaasti eteneviä ketjuja.
IRC:n kehitti Oulussa Jarkko Oikarinen korvaamaan erään postituslistan keskusteluominaisuutta.
IRC saavutti näkyvyyttä Neuvostoliiton vallankaappauksen yhteydessä ja
Saddamin hyökättyä Kuwaitiin, jolloin IRC:n kautta välitettiin tietoa tapah-
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tumista kun muita yhteyksiä kontrolloitiin tehokkaasti. IRC kasvoi tämän jälkeen voimakkaasti ja sillä oli parhaimmillaan satojatuhansia käyttäjiä. Erityisesti pelaajat käyttivät IRC:iä reaaliaikaiseen kommunikointiin. Tämän lisäksi
syntyi www-palveluita kuten IRC-galleria.
Sittemmin pikaviestipalvelut ja sosiaalisen median apuohjelmat ovat korvanneet suurelta osin IRC:n, mutta sillä on edelleen uskollinen, joskin pieni,
käyttäjäjoukko. IRC:stä luotiin aikanaan tekstipohjainen kommunikointistandardi, ja järjestelmä sisälsi useita nykyaikaisiin chat-palveluihin kuuluvia
piirteitä. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita uusien aiheiden (IRC:ssä kanava) luonti, keskustelujen moderointi, keskustelujen rajaaminen ja käyttäjien
nimien uudelleenmäärittely.

SSH SALAA TIETOLIIKENNETTÄ
SSH eli secure shell on eräs ensimmäisistä salatun tietoliikenteen protokollista. SSH-protokollan ensimmäisen version kehitti Tatu Ylönen Teknillisessä
korkeakoulussa Otaniemessä tutkijana toimiessaan.
SSH:n merkitys oli siinä, että se mahdollisti salatut yhteydet palvelimille
päätteiltä ja siten turvatun etäkäytön. Toisin kuin aiemmat etäyhteysprotokollat SSH:ta käytetään useimmiten merkkipohjaisen pääteohjelman avulla.
SSH:hon perustuvia yhteysohjelmistoja kehittää kaupallisesti SSH Communications Security-yhtiö. Protokolla itsessään on standardi, ja mikä tahansa yhtiö tai yhteisö voi kehittää sen päälle ohjelmistoja. Yritys jakelee
myös ilmaista versiota SSH Secuce Shellistä Linuxille ja esimerkiksi oppilaitoskäyttöön.
SSH:n merkitys on suuri, sillä se oli ensimmäisiä laajasti käytettyjä salattuja tiedonsiirtoprotokollia. Tulevaisuudessa entistä turvallisempien tiedonsiirtomenetelmien merkitys korostuu, kun entistä enemmän elintärkeää tietoa siirretään verkon yli ja samanaikaisesti erilaiset tahot yrittävät tulkita ja
kaapata tätä tietoa.

MITÄ OLISI VOINUT OLLA? ERWISE JA JAIKU
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Tämä kappale perustuu Wikipedian artikkeliin Erwise:stä (https://fi.wikipedia.org/wiki/Erwise).
Erwise oli TKK:ssa opiskelijatyönä kehitetty graafisella käyttöliittymällä
varustettu verkkoselain, joka oli toteutettu Unix-laitteille X11-ikkunointiympäristöön.

Mielenkiintoista Erwisessä on se, että se julkaistiin keväällä 1992, jolloin
tekstipohjainen Gopher oli kehittynein verkkoselain. Se oli valmis yli puoli
vuotta ennen kuin Mosaic, joka useimmissa historioissa määritellään ensimmäiseksi graafiseksi selaimeksi.
Erwise oli pieni sovellus, mutta se osasi näyttää linkit, ladata useita sivuja
ja siinä oli hakutoiminto. Valitettavasti projektiin ei löytynyt rahoitusta, eivätkä sen tekijät nähneet selaimen kaupallista potentiaalia, vaikka itse Tim
Berners-Lee kävi kannustamassa hankkeen jatkamiseen. Tim Berners-Leen
väitetään olleen kiinnostunut itse jatkamaan hanketta, mutta se oli dokumentoitu suomeksi, joten tämä ei ollut mahdollista.
Erwisen tarina on kiinnostava, sillä Mosaic ja Netscape olivat ainakin pienen ajan miljardien arvoisia. Hanke kuitenkin kuopattiin. Jälkeenpäin asiaa
on selitetty sillä, että 1990-luvun alussa Suomessa oli kova lama, joten yliopistoilla ei ollut varaa tällaiseen puuhasteluun. Suomessa ei myöskään ollut
enkelisijoittajia eikä kovin paljon osaamista ohjelmistoliiketoiminnan kansainvälistämisestä.
Voidaan perustellusti kysyä, olemmeko 2010-luvun lamassa samanlaisessa tilanteessa, jossa keskitytään “vakavaan” liiketoimintaan ja kustannusten
karsintaan ja menetetään valtavasti kasvupotentiaalia?
Jaikun tarina on hyvin toisenlainen. Jaiku on suomalainen Nokian puhelimilla ja tietokoneilla alun perin toiminut palvelu, jolla voi seurata toisten
tilaa, paikkaa ja viestiä heidän kanssaan. Hyvin edistyksellinen Jaiku julkistettiin vuonna 2006.
Jaiku saavutti alkumenestystä, minkä innoittamana Google osti sen. Google ei kehittänyt palvelua eteenpäin, vaan integroi ohjelmoijat omiin hankkeisiinsa, joiden oli tarkoitus toteuttaa yhteisöllisiä palveluja Googlelle, ilmeisesti sittemmin kuopattuihin Wave- ja Google+-palveluihin.
Vaikka Jaiku itsessään katosi eikä siitä tullut Twitterin kaltaista tappajasovellusta, voidaan sitä pitää kaupallisena menestystarinana, sillä perustajat
Jyri Engeström ja Petteri Koponen ovat toimineet tämän jälkeen hyvin keskeisissä rooleissa suomalaisen mobiilisovellusosaamisen kansainvälistymisessä
ja kaupallistamisessa.

AVOIN KOODI ON TUONUT MENESTYSTÄ
Tietojenkäsittelyn historia on Suomessa ollut hyvin paljon verkkojen hyödyntämisen ja infrastruktuuripalvelujen historiaa. Tämä näkyy myös tässä
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kappaleessa: kaikki tähän valitut laajasti levinneet menestyssovellukset ovat
verkon protokollia tai infrastruktuurikerroksia.
Tämä voi olla sattumaa, mutta liittynee vahvaan ja pitkään tietoliikenteen
kehityshistoriaan Suomessa. Toinen kiinnostava piirre on, että kaikki nämä
palvelut, joista osa on levinnyt erittäin laajasti sekä internetin, että mobiiliverkkojen infrastruktuuriin, ovat erilaisilla avoimen koodin lisensointimalleilla toteutettuja.
Avoimuus on ollut mahdollista ainakin osin siksi, että yliopistoissa on
tuettu hankkeita ja mahdollistettu tutkijoiden työskentely hyvin pitkään perusongelmien parissa. Ongelmien ratkaisuista on myöhemmin sitten syntynyt
laajasti käytettyjä sovelluksia.
Avoimen koodin lisenssien käyttö on mahdollistanut sen, että nämä palvelut ovat levinneet laajalle ja hyvin nopeasti.
MySQL ja Linux osoittavat, että ohjelmistojen jako ilmaiseksi ei estä merkittävänkään liiketoiminnan synnyttämistä ohjelmistopalvelun ympärille.
Nokian jäljiltä Suomessa oleva osaaminen voisi mahdollistaa uusia vastaavanlaisia palveluinfrastruktuuri-ideoita. Näitä tulisi kuitenkin miettiä alusta
asti siten, että niissä on myös kaupallinen aspekti ja tukipalvelut huomioitu.
Silloin niistä voi syntyä hyvin merkittävää liiketoimintaa.
Erwise ja Jaiku osoittavat, että Suomessa on toteutettu myös merkittäviä
loppukäyttäjäpalveluita. Ei ole mitään syytä olettaa, ettei näin voisi tapahtua
tulevaisuudessakin. Nyt maassa pitäisi olla jo osaamista ja rahoitusta, jolla
nämä voidaan kehittää myös menestystuotteiksi.
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Tiiviisti
• Suomalaistaustaiset Linux, SSH-protokolla, IRC-protokolla ja MySQL -ohjelmistot ovat
tietoyhteiskunnan perusrakennuspalikoita.
• Linux levisi pc-koneissa, mutta on saavuttanut tärkeän asema järeissä palvelimissa ja supertietokoneissa.
• MySQL on yhä toiseksi suosituin tietokantamoottori maailmassa.
• SSH oli ensimmäisiä laajasti käytettyjä
salattuja tiedonsiirtoprotokollia.
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• Menestysratkaisut ovat erilaisilla avoimen
koodin lisensointimalleilla toteutettuja.

PALVELUJEN
SYNTYMINEN

PANKKISEKTORI
TIENAVAAJANA
REIJO KARHINEN
MATTI KORKEELA

”

Suomalainen pankkisektori oli
edelläkävijä 1980- ja 1990-luvulla.
Sen jälkeen suurten maiden
voima on näkynyt kehitystyössä.
Uusi teknologia on tuonut pankit
jälleen perimmäisen kysymyksen
ääreen: mihin pankkeja tarvitaan
tulevaisuudessa.

Yksi ikimuistoisimmista hetkistä kirjoittajien yhteisellä taipaleella digitalisaation parissa oli keväällä 1995, kun kävelimme takaisin palaverista toimistolle hieman epäuskoisissa tunnelmissa. Esityksen pitänyt Pekka Sivonen oli
juuri vakuuttanut meille, että sotilaskäytössä jo oleva www, eli Internet, tulee
ja mullistaa maailman. Olimme juuri vahvistaneet OP-ryhmälle uuden kanavastrategian, joka ei tunnistanut mitään tällaista. Vain vuosi myöhemmin lanseerasimme ensimmäisenä Euroopassa ja toisena maailmassa verkkopankin.
Suomalaisen pankkitoiminnan digitalisaation historian voi jakaa karkeasti
viiteen vaiheeseen. Kansallinen perusta digitaalisille pankkipalveluille luotiin 1970-luvulta 1990-luvun puoliväliin ulottuvalla ajanjaksolla. Seuraavassa
vaiheessa, 1990-luvun jälkipuoliskolla, rakennettiin globaalisti edistykselliset
ensimmäiset verkko- ja mobiilipalvelut.
Tämän jälkeen 2000-luvun alkupuoli oli teknohuuman ja rohkeiden kokeilujen aikaa; vuosikymmenen
lopussa innovointi rauhoittui pankkien huomion kään-

Suomalaisen pankkitoiminnan
digitalisaation vaiheet

tyessä finanssikriisin ja kiristyvän sääntelyn esille nostamien haasteiden kohtaamiseen. Kuluvaa vuosikymmentä on leimannut kuluttajien voimaantuminen ja
uuden digitaalisen kilpailun
esiinmarssi.

MAKSULIIKENTEEN
STANDARDEISTA
PERUSTA PANKKIALAN
DIGITALISOIMISEEN
Perusta pankkitoiminnan digitalisaatiolle Suomessa luotiin jo 1970- ja 1980-luvuilla, kun valtiovallan ja pankkien yhteistyöllä maahan rakennettiin toimivat
standardit, infrastruktuuri ja käytännöt kansalliselle maksuliikkeelle. Pankkien
välinen clearing-järjestelmä oli yksi keskeinen virstanpylväs, mahdollistaen
nopeat ja tehokkaat katteensiirrot niin yrityksille kuin kuluttajille.
Kuluttajapuolella näkyvät ensiaskeleet otettiin pankkiautomaattien yleistyessä 1980-luvulla. Maksuautomaatit tasoittivat tietä laajemmin sähköisille
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palveluille todistamalla, kuinka turvallista ja kätevää omatoiminen laskujen
maksaminen ja tilisiirtojen suorittaminen oli. Pankkipalveluiden saatavuutta ja käytettävyyttä paransivat edelleen 1980-luvun puolivälistä yleistyneet
suorapankkipalvelut, jotka mahdollistivat pankkiasioiden hoitamisen puhelimen, mikrotietokoneen, telefaxin tai postin välityksellä.
Alkuun sähköisten palveluiden kehitystyötä ajoivat etenkin yleinen teknologinen osaaminen ja uteliaisuus, kansalliset standardit sekä pankkiryhmien
välinen kilpailu säännellyssä markkinaympäristössä, jossa esimerkiksi hinnalla
erottautuminen ei ollut mahdollista. Toiminnan tehostaminen ei ollut alkuvaiheen prioriteetti, mutta tämä asetelma muuttui täysin 1990-luvulle tultaessa.
Vuosina 1987-89 Suomessa koettiin erittäin voimakas luottoekspansio,
joka johti hallitsemattomaan riskitason nousuun osassa pankkijärjestelmää.
Osuudet henkilöasiakkaiden laskunmaksusta eri
kanavissa, OP Ryhmä 1995–2015
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Lähde: Tilastokeskus, kulutustutkimus ja kuluttajabarometri

Vuonna 1990 kansallinen pankkikriisi saavutti kulminaatiopisteensä, kun ensin helmikuussa käynnistyi yli kuukauden mittainen pankkilakko, ja myöhemmin syyskuussa SKOPin maksuvalmius romahti, mikä johti sen haltuunottoon
Suomen Pankin toimesta. Kaikkiaan vuosina 1991-93 suomalaiset pankit tekivät luottotappioita yli 50 miljardin markan arvosta, mikä pudotti tuntuvasti
niiden vakavaraisuutta ja synnytti pakottavan tarpeen alentaa kustannuksia
merkittävästi ja nopeasti.

Pankkikriisin syvyys teki selväksi, että alan tuottavuus oli nostettava aivan
uudelle tasolle, eikä siihen ollut helppoa reittiä. Kriisi käynnistikin prosessin,
jonka myötä pankkien henkilöstö ja toimipaikkaverkko supistuivat 1990-luvun loppuun mennessä alle puoleen vuosikymmenen alun tilanteesta. Samalla kriisi kiihdytti omalta osaltaan digitalisaatiota niin, että vuosikymmenen loppupuolelle tultaessa suomalaiset pankit olivat maailmanlaajuisesti
tunnustettuja edelläkävijöitä sähköisissä palveluissa.

VERKKOPANKIN JA ENSIMMÄISTEN MOBIILIPALVELUIDEN SYNTY
Internetin kaupallistaminen - joka Suomessa lähti toden teolla liikkeelle 1993
- yhdessä nopeiden tiedonsiirtoyhteyksien ja kotitietokoneiden yleistymisen
kanssa loivat suotuisat ulkoiset edellytykset verkkopankin kehitystyölle. Kun
tähän vielä lisättiin pankkien ilmeinen tarve rationalisoida toimintaansa, olivat lähtökohdat digitaaliselle murrokselle kypsät.
Osuuspankkiryhmässä verkkopankin rakentaminen käynnistyi keväällä
1995. Alussa oli vain johdon tahtotila, ja kehittämisen mittakaava oli hyvin
vaatimaton nykypäivän panostuksiin nähden. Muutosvastarintaakin esiintyi organisaatiossa, joka eleli jatkuvasti kovien kulupaineiden puristuksessa. Hanketta vietiin kuitenkin sitkeästi eteenpäin ja toukokuussa 1996 koitti
hieno hetki, kun ryhmä toi markkinoille - ensimmäisenä Euroopassa ja toisena maailmassa - www-selaimella käytettävän Internet-palvelun ja Internet-pankkipalvelun. Muut suomalaiset pankit seurasivat nopeasti perässä.
Ensimmäisten verkkopankkien sisältö ja toiminnallisuus oli hyvin rajattu.
Kehitystyö alkoi yksinkertaisista tilipalveluista ja maksamisen palveluista ja
siirtyi seuraavassa vaiheessa osakekaupankäyntiin. Vähitellen verkkopankkien sisältöä laajennettiin ja käytettävyyttä parannettiin teknologian ja osaamisen kehittyessä.
Pääpaino oli tässä vaiheessa kuitenkin koko ajan suuren volyymin perustransaktioissa ja -tapahtumissa sekä informaation tarjoamisessa asiakkaille pankin tuotteista ja palveluista. Myynti ja vaativampi asiakasneuvonta
hoituivat edelleen konttoreissa. Näistä puutteista huolimatta uudet verkkopalvelut saavuttivat nopeasti laajan hyväksynnän ja korkeat käyttötiheydet
asiakkaiden keskuudessa.
Mobiilipalveluiden kehitystyö käynnistyi toden teolla vuonna 1991 käyttöön tulleen digitaalisen GSM-tekniikan myötä ja erityisesti tekstiviestien
tultua mukaan kuvaan vuonna 1995. Ensimmäisenä maailmassa tekstiviesti-
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pohjaisen GSM-pankkipalvelun lanseerasi Osuuspankkiryhmä vuonna 1996.
Toinen merkkipaalu saavutettiin loppuvuodesta 1999, kun Merita-Nordbanken lanseerasi ensimmäisenä maailmassa wap-palvelun, lähtien liikkeelle
Suomen toiminnoista.
Yrityspankkitoiminnassa kehitys oli monilla mittareilla jopa nopeampaa
kuin kuluttajapalveluissa – esim. 1990-luvun puolivälissä konekielisten tilisiirtojen osuus oli huomattavasti suurempi yritysten kuin yksityishenkilöiden maksuliikenteessä. Palveluiden digitalisointi tuotti yrityksille välittömiä
hyötyjä parantuneen prosessitehokkuuden ja toimintavarmuuden muodossa.
Kiistaton edelläkävijyys digitaalisissa palveluissa ei kuitenkaan johtanut
suomalaisten pankkien kansainväliseen laajentumiseen muuta kuin osana
pohjoismaisia konserneja. Tämä johtui nähdäksemme siitä, että pankkien
kyky ja halu investoida kansainväliseen kasvuun oli vielä pankkikriisin jäljiltä
vaatimaton, alan kansallinen sääntely teki laajentumisen muille markkinoille
haastavaksi, pankkien it-arkkitehtuuri kokonaisuutena ei ollut vielä riittävän
joustava mahdollistaakseen tehokkaan kansainvälisen toiminnan, ja asiakkaat eri maissa kaipasivat digipalveluiden ohella vielä myös konttoriverkostoa, jonka pystyttäminen oli hidasta ja kallista.

TEKNOKUPLAN JA ROHKEIDEN KOKEILUJEN VUODET
1990-luvun loppupuoli ja 2000-luvun alku oli maailmanlaajuisesti voimakkaan teknobuumin aikaa, mikä heijastui myös pankkitoimialaan - vuosituhannen vaihteen ympärillä käytiin vilkasta väittelyä siitä, oliko perinteisillä
”kivijalkapankeilla” enää mitään tulevaisuutta uusien digihaastajien rinnalla.
Markkinoille ilmaantuneet puhtaat internet-pankit, nettivälittäjät ja finanssiportaalit pyrkivät horjuttamaan pankkien valta-asemaa erityisesti talletuksissa, korttiliiketoiminnassa, kuluttajarahoituksessa ja osakevälityksessä,
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mutta näiden toimijoiden vaikutus jäi lopulta osakevälitystä lukuun ottamatta hyvin marginaaliseksi.
Kaiken tämän keskellä suomalaiset pankit kasvattivat tasaisesti panostuksiaan uusien digipalveluiden kehittämiseen. Verkkopalveluiden käytettävyyttä parannettiin ja niiden tarjontaa laajennettiin jatkuvasti uusilla lisäarvopalveluilla. Kehitys oli erityisen nopeaa varallisuudenhoidossa, jossa
osakevälitys, rahastokauppa ja muut online-sijoittajapalvelut yleistyivät.
Merkittävä innovaatio maksamisen palveluissa toteutui vuonna 1999, kun
verkkolaskujen välitys käynnistettiin. Mobiilipalveluissa yritettiin ottaa seu-

raava askel wap-teknologian avulla, mutta kyseinen teknologia ei ollut vielä
riittävän kypsä, jolloin selainpohjaisten palvelujen käyttö mobiilipuhelimen
kautta jäi odottamaan parempaa mobiili-internetyhteyttä. Tällainen saatiin
vuonna 2001 gprs:n tulon myötä sekä vuonna 2002 markkinoille tulleiden
3G-päätelaitteiden kautta.
Pankit tekivät näinä vuosina myös rohkeita kokeiluja, jotka eivät kaikki
kantaneet hedelmää. OP-ryhmä julkisti esimerkiksi vuonna 2002 maailman
ensimmäisen digitelevision pankkisovelluksen, joka oli tarkoitettu katsojien
jokapäiväisten pankkiasioiden hoitamiseen. Lopulta interaktiivisen digi-tv:n
kehitys ei kuitenkaan kulkenut oletettuun suuntaan Suomessa, ja kyseinen
palvelu jouduttiin ajamaan alas.
Tämän periodin aikana uusien digitaalisten palveluiden kehitystyötä alkoi vähitellen hidastaa pankkien monimutkainen ja joustamaton it-arkkitehtuuri, jota ei oltu alun perin suunniteltu tukemaan näin laajaa digitaalisten
palvelujen kirjoa. Kasvavia panostuksia jouduttiin kohdentamaan olemassa
olevien palveluiden ja järjestelmien ylläpitoon ja tuotantoon, tietoturvaan,
sekä sääntelymuutoksista ja toimialajärjestelyistä johtuviin it-hankkeisiin, ja
uuden kehittämiselle ei siten enää jäänyt riittävästi kapasiteettia.

VAROVAISEN KEHITTÄMISEN JA FINANSSIKRIISIN VUODET
Vuosituhannen alkuvuosien rohkeiden kokeilujen jälkeen pankkialalla seurasi
suvantovaihe, jossa keskityttiin enemmän harkittuun pienimuotoiseen palvelukehitykseen. Kuluttajien valmius ostaa palveluita digitaalisesti oli edelleen
kasvanut, mikä ohjasi pankkeja panostamaan erityisesti sähköisen myynnin ja
markkinoinnin kehittämiseen. Sähköisten palveluiden käytettävyyteen kiinnitettiin myös entistä enemmän huomiota – asiakkaita alettiin osallistaa kehitystyöhön aktiivisemmin ja palveluiden käyttöä tutkittiin yhä tarkemmin.
Rauhoittumisen taustalla oli ainakin osin näkemys siitä, ettei digitaalinen teknologia vielä tuolloin ollut riittävän kypsää monien niiden visioiden
toteuttamiseen, joita edeltävinä vuosina oli hahmoteltu. Toisaalta ulkoinen
kilpailupainekin oli vähentynyt uusien haastajien enimmäkseen poistuttua
näyttämöltä.
Vuonna 2007 käynnistynyt maailmanlaajuinen finanssikriisi ja sitä seurannut finanssitoimialan sääntelyn kiristyminen ja taloustaantuma käänsivät
pankkien johdon huomion useaksi vuodeksi vakavaraisuuden vahvistamiseen, varainhankinnan turvaamiseen, toiminnan tehostamiseen ja sääntely-
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tulvan edellyttämien toimenpiteiden johtamiseen. Vuosikymmenen loppua
leimasi koko toimialalla voimakas sisäänpäin kääntyminen, eli keskittyminen
palvelukehityksen ja asiakaskokemuksen parantamisen sijaan taloudellisten
toimintaedellytysten vahvistamiseen.

KULUTTAJIEN VOIMAANTUMINEN JA UUDEN KILPAILUN NOUSU
Tultaessa 2010-luvulle pankkien liiketoimintaympäristö oli jälleen muuttunut
hyvin kokonaisvaltaisesti. Ensinnäkin asiakkaiden palveluodotukset olivat
kasvaneet – pankkipalveluiden oli oltava helppokäyttöisiä, asiakkaan tarpeiden ympärille muotoiltuja ja saatavilla 24/7. Toiseksi, teknologinen kehitys
oli jatkunut ripeänä, mikä yhtäällä mahdollisti kehittyneiden uusien kilpailijoiden ja liiketoimintamallien synnyn ja toisaalla ruokki edelleen asiakaskäyttäytymisen muutosta.
Erityisesti pilvipalveluiden ja uusien tehokkaiden pankkiteknologia-alustojen ansiosta pankin perustamis- ja ylläpitokustannukset olivat alentuneet
murto-osaan aiemmasta, ja toiminnan kansainvälinen skaalautuvuus parantunut oleellisesti. Tämä ei myöskään jäänyt huomaamatta riskisijoittajilta,
jotka kasvattivat voimakkaasti panostuksiaan nk. fintech-alueen startup-yrityksiin, entisestään kasvattaen uuden kilpailun uhkaa.
Kuluttajien näkökulmasta merkittävimmät muutokset liittyivät yhtäällä
kiinteiden ja mobiilien internetyhteyksien nopeutumiseen ja halventumiseen
ja toisaalta kosketusnäyttöisten älypuhelinten ja tablettien esiinmarssiin.
Applen iPhonesta ja iPadista liikkeelle lähtenyt ilmiö muutti lyhyessä ajassa
myös pankkien perusoletukset siitä, miten asiakkaat haluavat hoitaa pankkiasiointinsa ja millaista käyttäjäkokemusta he arvostavat.
Vielä 2010-luvun vaihteessa pankit ympäri maailman panostivat voimakkaasti selainpohjaisten verkkopalveluiden kehittämiseen. Mobiilipalveluiden
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kehitystyö oli jäänyt taka-alalle – ajateltiin, että kuluttaja käyttäisi verkkopalvelua joko tietokoneen tai matkapuhelimen kautta, eikä siten tarvetta mobiilikäyttöön räätälöidyille natiivisovelluksille osattu tunnistaa.
OP-Pohjola-ryhmän kohdalla uusi aikakausi alkoi keväällä 2011, kun perustimme mobiilipalveluihin ja digitaalisen myynnin kehittämiseen keskittyvän
kehitysyksikön Ouluun. Ketterän kehityksen ja palvelumuotoilun opeilla siellä alettiin rakentaa uutta OP-mobiilia, mobiililompakko Pivoa ja muita uuden sukupolven mobiilipalveluita ja samalla mullistamaan tapaa, jolla uusia
tuotteita ja palveluita ryhmässämme kehitetään.

Jakelun digitalisaatio pankkitoiminnassa on nyt edennyt siihen pisteeseen, että mobiilipalveluista on lyhyen ajan sisällä kasvamassa pääasiallinen päivittäisasioinnin kanava, ja verkkopalveluista puolestaan ajan mittaan tärkein pankkipalveluiden myynti- ja markkinointikanava.
Digitalisaation vaikutukset eivät kuitenkaan rajoitu pelkästään jakeluun
ja yksittäisiin tuote- ja palveluinnovaatioihin. Näköpiirissä on huomattavasti
dramaattisempi murros – digitalisaatio on muuttamassa koko pankkitoimialan peruslogiikan ja vuosisatojen ajan voimassa olleen liiketoimintamallin.
Kun jakelukustannukset putoavat murto-osaan entisestä, kansalliset raja-aidat poistuvat ja kasvava osa perinteisistä pankkipalveluista voidaan tuottaa
pankkijärjestelmän ulkopuolella, niin perimmäinen kysymys kuuluu: Mihin
pankkia tulevaisuudessa tarvitaan?

SUOMALAISTEN PANKKIEN EDELLÄKÄVIJYYS
Arvioitaessa suomalaisen pankkisektorin kansainvälistä edelläkävijyyttä digitalisaatiossa on mielestämme syytä erottaa toisistaan kaksi edelläkävijyyden ilmentymää:
1) Digitaaliset tuote- ja palveluinnovaatiot: miten usein suomalaiset pankit
ovat onnistuneet tuomaan markkinoille uusia digitaalisia tuotteita tai palveluja ensimmäisten joukossa, ja miten kehittyneet digitaaliset tarjoamat
niillä on ollut muihin verrattuna eri ajanjaksoina.
2) Digitaalisten tarjoamien penetraatioaste: miten hyvin suomalaiset pankit ovat onnistuneet viemään läpi digitalisaation käytännössä, eli miten
suuri osa asiakaskunnasta on ottanut käyttöön erilaiset digitaaliset palvelut ja miten tiheästi näitä palveluita on käytetty arjessa.
Ensimmäisessä merkityksessä lienee totuudenmukaista arvioida, että
suomalaiset pankit olivat globaaleja edelläkävijöitä 1990-luvulla ja vielä joiltain osin ihan 2000-luvun alkuvuosina, mutta tämän jälkeen koko toimialan
kehitystä ennakoivat lanseeraukset ovat vähentyneet merkittävästi. Tällä
hetkellä suomalaiset pankit ovat tässä mielessä edelläkävijöitä vain muutamalla kapealla erityisosaamisalueella.
Tämä kehitys on ollut pitkälti väistämätöntä – digitalisaation noustua voimakkaasti pankkien agendalle kaikkialla maailmassa on ollut odotettavissa,
että tietämystaso eri maissa vähitellen tasoittuu, ja pienen maan rajoitteet
alkavat näkyä. Digitaalisten palveluiden laaja-alainen kehittäminen vaatii
mittavia kehityspanoksia, ja niihin on parhaiten mahdollisuuksia suurilla
markkina-alueilla ja suurissa yksiköissä.
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Jälkimmäisessä merkityksessä puolestaan väitämme, että Suomi on edelleen maailman kärkimaita. Harvassa maassa pankkipalveluita käytetään niin
laajasti ja niin tiheästi verkon tai mobiilin kautta kuin Suomessa, kaikissa
asiakassegmenteissä.
Kansantalouden ja jokaisen yksittäisen asiakkaan näkökulmasta jälkimmäinen saavutus on kiistatta arvokkaampi, sillä digitalisaation todellinen
lisäarvo yhteisölle ja yksilölle määräytyy ensisijaisesti sen mukaan, miten
tehokkaasti synnytettyjä digitaalisia kyvykkyyksiä pystytään hyödyntämään
jokapäiväisessä toiminnassa.
Verkkopankkipalveluiden penetraatio Euroopassa 2014*

Suomen edelläkävijyys digitalisaation käyttöönotossa heijastaa meidän
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korkeata koulutus- ja osaamistasoa ja erittäin myönteistä yleistä asenneilmastoa teknologiaa ja kehitystä kohtaan. Suomalaiset kuluttajat ovat erittäin
valistuneita digitaalisten palveluiden käyttäjiä. Valitettavasti suomalaisen
elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kyky hyödyntää digitaaliteknologiaa ei
ole tätä nykyä aivan samalla tasolla, mikä heikentää oleellisesti kilpailukykyämme globaaleilla markkinoilla.

Mikä sitten on ollut suomalaisen pankkisektorin digitaalisen edelläkävijyyden laajempi yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen merkitys? Nähdäksemme sen voi jakaa kolmeen päätekijään:
1) Tehokkaan pankkijärjestelmän suorat taloudelliset hyödyt: korkea automaatio- ja digitalisaatioaste pankkipalveluissa on mahdollistanut sen, että
rahoitushuollon, maksuliikenteen ja sijoittamisen ja säästämisen kulut suhteessa kansantalouden kokoon ovat kansainvälisessä vertailussa erittäin alhaiset. OP-ryhmän tapauksessa esimerkiksi kulut suhteutettuna taseeseen
ovat alentuneet 45 prosenttia vuodesta 1995 vuoteen 2014. Samaan aikaan
taseen ulkopuolisen liiketoiminnan osuus on kasvanut, eli todellinen toiminnan tehostuminen on ollut vielä tätäkin merkittävämpää.
2) Luotettava digitaalisen talouden perusinfrastruktuuri: suomalaiset pankit
ovat vuosikymmenten ajan investoineet merkittävästi huipputeknologiaan ja
-osaamiseen, jonka avulla maahamme on rakentunut turvallisen ja toimintavarman digitaalisen kaupankäynnin mahdollistava infrastruktuuri. Digitaalisen talouden tärkein rakennuspilari on luottamus – että ihmiset uskaltavat
tehdä ostoksia, sijoituksia, sopimuksia jne. avointen tietoverkkojen välityksellä – ja tämä luottamus on näihin päiviin asti perustunut keskeisiltä osin
pankkien ylläpitämiin tunnistus- ja tietoturvaratkaisuihin.
3) Kuluttajien digitaalisten valmiuksien vahvistaminen: pankit ovat olleet
keskeisessä roolissa opettamassa suomalaisia kuluttajia hyödyntämään digitalisaatiota ja muokkaamassa ilmapiiriä suosiolliseksi laajemmalle sähköisten palveluiden käyttöönotolle.
Edelleen pankkitoiminnan monilla osa-alueilla on kymmenien prosenttien
tehostamispotentiaali sisäisiä prosesseja ja jakelua digitalisoimalla. Samaten pankkien rakentamia digitaalisia peruskyvykkyyksiä pystyttäisiin tulevaisuudessa hyödyntämään vielä monipuolisemmin esim. yritysten talousprosessien digitalisoinnissa. Kuluttajien valmiuksien kehittämisessä sen sijaan
vetojuhdan rooli on jo siirtynyt muille toimialoille.

EDESSÄ ENNENNÄKEMÄTTÖMÄN SUURI MURROS
Kun tarkastellaan pankkitoimialan kehityskaarta viimeisen 20 vuoden ajalta,
on helppo päätyä ajatukseen, että ympyrä on tietyssä mielessä sulkeutumassa – 1990-luvulla huoli ja epävarmuus digitalisaation vaikutuksista pankkitoimintaan oli suurta, ja nyt verraten seesteisen välivaiheen jälkeen olemme
jälleen takaisin tilanteessa, jossa koko ala on perimmäisten kysymysten ää-
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rellä. Mihin tarvitsemme pankkia tulevaisuudessa, jossa maksujen välittäminen, toiminnan ja hankintojen rahoittaminen, varallisuuden hallinnointi ja
sopimusten vahvistaminen voidaan hoitaa uuden teknologian keinoin myös
pankista riippumatta?
Edessä onkin näkemyksemme mukaan syvällisempi murros kuin mikään
aiemmin kokemamme. Murros, joka tulee kyseenalaistamaan kaiken sen,
mitä olemme tottuneet ajattelemaan pankkitoiminnan olemuksesta, roolista
ja merkityksestä. Ja se tulee etenemään nopeammin kuin kenties kukaan tällä hetkellä osaa aavistaa.
Kuten historia on monesti osoittanut, murroksessa piilee myös mahdollisuus uudelleen syntymiseen. Kun toimialalta riisutaan kaikki tarpeettomat
suojamuurit, sen on keskityttävä siihen, mikä on viime kädessä asiakkaalle
ja yhteiskunnalle tärkeää. Digitalisaatio tarjoaa tähän sekä perusteen että
ratkaisut. Niin paradoksaalista kuin se onkin, digitaalisuus voi tuoda pankin
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lähemmäksi asiakkaan arkea kuin koskaan aiemmin.
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Tiiviisti
• Perusta pankkitoiminnan digitalisoimisille luotiin jo 1970- ja 1980-luvuilla, kun
Suomeen rakennettiin standardit, infrastruktuuri ja käytännöt kansalliselle maksuliikkeelle.
• Pankkikriisin tuoma tehostamistarve
kiihdytti omalta osaltaan digitalisaatiota.
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• Internetin kaupallistaminen, nopeat
tiedonsiirtoyhteydet ja kotitietokoneiden
yleistymisen loivat edellytykset verkkopankin kehitystyölle 1990-luvulla.
• 1996 OP-ryhmä toi markkinoille - ensimmäisenä Euroopassa ja toisena maailmassa
- www-selaimella käytettävän Internet-palvelun ja Internet-pankkipalvelun.

• 2000-luvun alkupuolella suomalaiset
pankit kasvattivat tasaisesti panostuksiaan
uusien digipalveluiden kehittämiseen.
Verkkopalveluiden käytettävyyttä parannettiin ja niiden tarjontaa laajennettiin
jatkuvasti uusilla lisäarvopalveluilla. Kehitys oli erityisen nopeaa varallisuudenhoidossa, jossa osakevälitys, rahastokauppa ja
muut online-sijoittajapalvelut yleistyivät.
• Applen iPhonesta ja iPadista liikkeelle
lähtenyt ilmiö muutti lyhyessä ajassa myös
pankkien perusoletukset siitä, miten asiakkaat haluavat hoitaa pankkiasiointinsa ja
millaista käyttäjäkokemusta he arvostavat.
• Digitalisaatio on muuttamassa koko
pankkitoimialan peruslogiikan ja vuosisatojen ajan voimassa olleen liiketoimintamallin. Pankit joutuvat pohtimaan, mihin
niitä tarvitaan tulevaisuudessa.
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OPERAATTORIEN
PALVELUKEHITYS
”

Vuonna 1985 alkanut avoin kilpailu
telemarkkinoilla teki Suomesta
telepalvelujen kärkimaan, jota
kiritti yhä kireämpi kilpailutilanne
2000-luvun alusta. Operaattorien
palvelujen kattavuus ja hintojen
edullisuus luo erinomaiset
edellytykset suomalaisen
yhteiskunnan digitalisaatiolle.

Vuoteen 1995 mennessä Suomesta oli tullut telepalveluissa Euroopan kärkimaa. Teleala oli kehittynyt nopeasti 1980-1990-luvuilla, kun kilpailun asteittainen vapautuminen loi alalle uudet pelisäännöt. Telealan muutosta edelsi
puhelinyhtiöiden ja valtion Posti- ja lennätinlaitoksen erimielisyys lainsäädännöstä, joka tulisi laatia uudelle, digitaaliselle palvelulle, datasiirrolle. Eri
osapuolten näkemykset jakautuivat: oliko datasiirto lennätintoimintaa ja
valtion monopoli, tai osa myös yksityisten puhelinyhtiöiden liiketoimintaa.
Asian ratkaisi vuonna 1987 säädetty telemarkkinalaki, joka edelläkävijänä Euroopassa avasi kilpailua teletoiminnassa.

AVOIN KILPAILU TELEMARKKINOILLA ALKAA
Kilpailu Suomen telemarkkinoilla käynnistyi kolmessa vaiheessa.
Ensimmäinen vaihe koitti vuonna 1985, kun puhelinyhtiöt yhdessä perustivat Datatie Oy:n. Yritys tarjosi valtakunnallista datasiirtopalvelua.
Toisessa vaiheessa Radiolinja Oy aloitti kilpailun matkapuhelinliikenteessä. Radiolinjan gsm-verkossa soitettiin vuonna 1991 maailman ensimmäinen
digitaalinen matkapuhelu.
Kolmas vaihe, vuonna 1994, laajensi yritysten kilpailun paikallis-, kaukoja ulkomaanpuheluihin. Yksityiset puhelinyhtiöt perustivat kaukopuheluliiketoimintaan Kaukoverkko Ysi Oy:n ja kansainvälisiä puheluja varten Finnet
International Oy:n. Kilpailun vapautuessa valtiollinen Tele sai tarjota palvelujaan puhelinyhtiöiden alueella. Yksityiset puhelinlaitokset olivat valmistautuneet uuteen kilpailutilanteeseen etenkin kaukopuhelinliikenteessä, ja
Kaukoverkko Ysille siirtyi pian puolet kaukopuhelinliikenteestä. Kun samalla
kaukoliikenteen hinnat puolittuivat seurauksena oli merkittävät henkilöstön
irtisanomiset kaukoliikenteen monopolin menettäneessä Telessä. Tele oli
kuitenkin valmistautunut muutokseen jo pitkän aikaa.
Vuoteen 1995 mennessä Posti- ja telelaitos, useat puhelinyhdistykset ja
-laitokset oli yhtiöitetty osakeyhtiöiksi, myös alan suurin, Helsingin Puhelinyhdistys. Markkinoille tuli samalla kokonaan uusia operaattoreita, kuten
1993 aloittanut Telivo, jonka valtakunnallinen runkoverkko perustui Imatran
Voiman voimalinjoihin rakentamiin valokaapeleihin.
Pohjaa telemarkkinan kehitykselle loi perusteleverkon eli puhelinverkon
digitalisointi, joka saatiin valmiiksi vuoteen 1996 mennessä. Digitaaliset verkot datasiirto-, mobiili- ja puhelinpalveluissa loivat pohjan operaattorien
palvelukehitykselle ja kilpailun avoimuudelle.

Operaattorien palvelukehitys

INTERNET KÄYNNISTYY SUOMESSA
1990-luvun puoliväliin ajoittui merkittävä askel: Www-pohjaisen Internet
Service Provider, ISP eli internetin palvelutarjoajien markkinan käynnistyminen. Valtiollinen Tele lanseerasi syksyllä 1994 internetpalvelunsa iNET Open,
ja HPY:n Kolumbus käynnistyi maaliskuussa 1995.
Vuodesta 1995 lähtien operaattorien palvelujen kehittymiseen ovat vaikuttaneet pääasiassa digitaaliseen teknologiaan perustuvat, uudet innovaatiot.
Niihin investoimalla operaattorit ovat luoneet pohjaa digitaaliselle infrastruktuurille ja palveluille, joiden varaan koko yhteiskunnan digitaalisaatio
Suomessa rakentuu.

TELEOPERAATTORITOIMINNAN KEHITYS 1995–2015
Dataverkkopalvelut kohti 2000-luvun IP-internetprotokollan valta-asemaa
Valtion Posti- ja lennätinlaitos ja yksityiset alueelliset puhelinlaitokset tarjosivat datasiirron palvelua jo varhain, teknologian syntyvuosista 1960-luvulta
lähtien. Suomessa datasiirto oli käytössä huomattavasti laajemmin teleoperaattorin palveluna kuin monissa muissa maissa, joissa yritysten verkot rakennettiin pääsääntöisesti omina verkkoina. Suomessa datasiirto tarjottiin
aluksi modeemilla puhelinverkossa tai siitä kiinteästi kytketyillä yhteyksillä.
1980-luvulla otettiin käyttöön X.25- standardin mukaiset, pakettivälitteiset dataverkot. Niillä oli merkittävä rooli ennen internetpalveluja. X.25- pakettiverkossa käyttäjä kytkeytyi sähköposti- ja pankkipalveluihin päätelaitteeltaan modeemisoittosarjan ja valikkopalvelun avulla. Näin toimi 1986
lanseerattu ELISA- sähköposti, johon kytkeydyttiin INFOTEL- palveluverkon
valikosta, hyödyntäen puhelinlaitosten DIGIPAK X.25- pakettiverkkopalvelua.
Samalla periaatteella toimivat Posti- ja telelaitoksen DATAPAK- pakettiverkko
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ja TeleSampo.
Näiden palvelujen käytön huippuvuosi oli 1997, jolloin TeleSammolla ja
INFOTELIllä oli Tieken mukaan yhteensä 350 000 käyttäjää. Käyttäjistä 55 prosenttia oli kotitalouksia. Kaupallisen internetin läpimurto teki palvelut tarpeettomiksi ja ne lopetettiin 2004. Palveluilla oli silti merkittävä rooli, sillä
ne mahdollistivat monet verkkopalvelut, esimerkiksi verkkopankin laajan
käytön, jo ennen internet-aikaa.
Modeemien siirtonopeudet analogisessa puhelinverkossa kasvoivat 1970luvun alun 300:sta bitistä sekunnissa 56:een kilobittiin 1990-luvulla. Postija lennätinlaitos sekä puhelinyhtiöt tarjosivat 1980-luvulta lähtien yritysten

datasiirtoon digitalisoituvan puhelinverkon yhteyksiä, joiden kapasiteetti oli
huomattavasti suurempi eli kaksi megabittiä sekunnissa (Mbit/s). Kiinteästi kytketyt datayhteydet tarjottiin datapalveluina. Esimerkiksi Datatie käytti
aluksi Timeplex-valmistajan ja myöhemmin Newbridge-valmistajan laitteita
datayhteyksien tuottamiseen yrityksille ja yhteisöille tällä tavoin.
Kiinteät datasiirtoyhteydet tehtiin aluksi aikajakotekniikalla ja myöhemmin frame relay -pakettikytkentätekniikalla. Frame relay -tekniikka kehittyi
digitalisoituvaan puhelinverkkoon kehitetystä ISDN-standardista, Integrated
Services Digital Network.
Optiset kaapelit mahdollistivat siirtonopeuksien nopean kasvun. Siirto perustui optisille siitoyhteyksille tehdyn SDH-standardin, Synchrous Digital Hierachy, mukaiseen yhteyteen, jonka nopeus oli 155 megabittiä sekunnissa. Kiinteiden yhteyksien kytkentä perustui ATM-standardiin, Asynchronous Transfer
Mode, joka oli kehitetty ISDN- laajakaistaa varten. Tällaiseen teknologiaan perustuvat Datatien ja Telen datapalvelut olivat vuoteen 1995 mennessä laajasti
käytössä koko Suomessa. Kansainvälinen kilpailu alkoi, kun Datatie, yhteistyössä Finnet Internationalin kanssa, ryhtyi myymään palveluja ulkomaille.

IP-INTERNETPROTOKOLLAN LÄPIMURTO
IP-internetprotokollaan ja reitittimiin perustuva uusi dataverkkotekniikka tuli
vuonna 1995 laajasti käyttöön, erityisesti Ethernet LAN, Local Area Network,
lähiverkkojen yhdistämisessä. Posti- ja telelaitos oli alkanut vuonna 1989
myydä Martis- ja Cisco- teknologioiden pohjalta kehittämäänsä reitittävää
datapalvelua DATANET- nimellä. Näin pystyttiin yhdistämään asiakasyritysten lähiverkot palveluna käyttäen TCP/IP- standardeja, Transmission Control
Protocol/Internet Protocol. Datatie toi vuonna 1990 markkinoille vastaavan LANLINK lähiverkkojen yhdistämispalvelun. Tässä Suomi oli edelläkävijä maailmassa. Osaamispohjaa nopealle kehitykselle oli luonut 1980-luvulla
Suomen korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet.
2000-luvun vaihteeseen mennessä IP valtasi yritysverkkomarkkinan, ja siihen kehitetty MPLS-kytkentätekniikka, Multi Protocol Label Switching, alkoi
korvata ATM- ja frame relay- tekniikoita. Vuosisadan lopulta lähtien VPN- ratkaisuilla, Virtual Private Network, luotiin turvallisia yhteyksiä, niin sanottuja
tunneleita, internetverkon läpi. Samoihin aikoihin Telen yritysverkot ja Datatie alkoivat ulkoistaa tietoturvaa palomuuripalveluilla, jotka suojaavat yrityksen tai organisaation verkkoa.
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Vuoteen 2015 mennessä IP-protokollan nopeus oli kehittynyt gigabittitasolle ja Ethernetin voittokulku jatkuu. IP-verkkojen runkolinkkien nopeus on sata
gigabittiä sekunnissa. Ensiksi IP over SDH syrjäytti ATM-tekniikan runkoverkoissa, ja sitten 10 Gigabit Ethernet-teknologia syrjäytti SDH:n runkoverkoissa.

YRITYKSILLE TARJOTTAVAT PALVELUT JA RATKAISUT
Vuoteen 1995 mennessä yritysverkkomarkkinat kehittyivät vastaamaan telealan muuttunutta kilpailuasetelmaa. Valtion Posti- ja telelaitos oli perustanut Yritysverkot Oy:n, joka palveli valtakunnallisesti ja yhteydet kulkivat kaukoverkossa. Yksityisten puhelinlaitosten yhdessä perustamat yhtiöt
Datatie, Kaukoverkko Ysi, Finnet International ja HPY:n Kolumbus tarjosivat
palvelujaan suuryrityksille. Radiolinja lisäsi 2000-luvun alussa tarjontaansa
yrityksille ja loi maanlaajuisen myyntipaikkaverkoston palvelemaan pieniä ja
keskisuuria yrityksiä.
Teleoperaattorit myivät ja välittivät yrityksille vaihdeverkkoja, liittymiä,
videoneuvottelupalveluja, datasiirtoa ja telepäätelaitteita. Puhelinpalveluja
varten luodut call centerit kehittyivät contact center -asiakaspalveluratkaisuiksi. Yritys saattoi ostaa asiakaspalvelunsa täysin ulkoistettuna.
Kattavat matkapuhelinverkot mahdollistivat Suomessa jo 2000-luvun
alussa mobiilivaihteet, joissa organisaation työntekijät käyttivät vain vaihteensa mobiilialaliittymiä. Puhuttiin yhden päätelaitteen politiikasta. Luopuminen lankaliittymästä säästi kustannuksia, ja mobiilisuus lisäsi ihmisten
tavoitettavuutta. Vaihteen siirtotekniikka, päätelaitteet ja palvelut siirtyivät
2000-luvulla yhä enemmän IP- pohjaiseen datasiirtoon.

DIGITAALISESTA PUHELINVERKOSTA LAAJAKAISTAPALVELUIHIN
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Aluksi puhelinverkosta digitalisoitiin pelkästään puhelinkeskukset ja niiden
väliset siirtotiet. Vuonna 1995 asiakas sai puhelinverkon palvelut edelleen
vain perinteisen lankaverkon analogisesta liittymästä. HPY:n kehittämällä
datasiirron Diginet- palvelulla pääsi täysdigitaaliseen datayhteyteen, jonka
nopeus oli 64 kilobittiä.
Verkkojen digitalisointia vauhditti alan tarve saada kattavasti käyttöön
standardeihin perustuvat, entistä paremmat kytkentä- ja laskutusominaisuudet. Ominaisuuksien saaminen puhelinkeskuksista kaikkiin liittymiin loi
pohjaa uusien verkkopalvelujen kehitykselle. Digitaalisessa verkossa piirikytkentäistä puhetta voi reitittää vapaasti ilman, että puheen laatu kärsi. Verkon

digitalisointi mahdollisti muun muassa sen, että perinteinen puhelinvastaaja
voitiin korvata verkossa olevalla palvelulla. Puhelunohjauksessa digitaalisen
puhelinverkon yhtenäiset standardit mahdollistivat niin sanotun älyverkkoteknologian, Intelligent Network, IN.
Puhelinverkon digitalisointi mahdollisti älykkäät verkkopalvelut ja niiden
laskutuksen.
Älyverkkoteknologia toi suomalaisille yrityksille mahdollisuuden laskuttaa
puhelinpalveluistaan. Kun palvelun käyttäjä soittaa lisämaksullisiin 0600- ja
0700-numeroihin, operaattori tilittää puhelulaskutuksesta maksun palvelun
tarjoajalle. Soittajalle ilmaisessa puhelussa 0800-numeroon vastaanottaja,
palvelun tuottaja, maksaa puhelun.
Älyverkkoteknologia toi yrityksille valtakunnallisesti yhtenäiset numerot.
Lisäksi puhelun vastaanottajalle tuli mahdolliseksi joustavasti siirtää saapuva puhelu toiseen liittymään. Älyverkkopalvelut ovat edelleen vuonna 2015
teleoperaattorien palvelutarjonnassa merkittäviä niin lanka- kuin mobiiliverkonkin liittymissä.
Kansainvälisesti teleoperaattorien tavoitteena 1980-luvulta lähtien oli
tuoda kuluttajille puhelinverkkoon ISDN-standardin mukaiset digitaaliset liittymät. ISDN:ssä oli kaksi 64 kilobittistä puhe- ja datakanavaa sekä yksi
16 kilobittinen kanava yhteyksien kytkentään. 1990-luvun puolivälissä telelaitevalmistajat pystyivät tarjoamaan näitä digitaalisia ISDN- liittymiä digitaalisiin puhelinkeskuksiin.
1990-puolivälissä liikkeelle lähtenyt Internetpalvelujen tarjonta lisäsi
ISDN-liittymien kysyntää. ISDN toi yhteensä 128 kilobittiä datasiirtonopeuden,
jota ei modeemilla analogisessa puhelin liittymässä saatu. Internetin käyttö kiinteässä puhelinverkossa joko analogisista liittymistä modeemein tai
ISDN-liittymistä johti puhelinverkon liikenteen kasvuun vaikka yhä suurempi
osa puheluista soitettiin matkapuhelimilla. Joulukuussa 1998 HPY:n puhelinverkon lähtevästä liikenteestä oli 29 prosenttia internetliikennettä, kun edellisvuonna vastaava osuus oli 10 prosenttia (HPYn vuosikertomus 1998 s 14).

KIINTEÄN VERKON LAAJAKAISTAPALVELUN SYNTY
Teknologian kehitys lähti ISDN:n sijaan toiseen suuntaan, laajakaistaan. Signaalinkäsittelyn kehitys mahdollisti ADSL- teknologian, Asymmetric Digital
Subscriber Line. ADSL- teknologiassa puhelinliittymän kuparijohto voi puheensiirron lisäksi siirtää dataa verkosta käyttäjälle jopa kahden megabitin
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nopeudella ja pienemmällä nopeudella käyttäjältä verkkoon. ADSL- yhteydessä puhelinjohto liitettiin puhelinkeskuspäässä DSLAM- laitteeseen, Digital
Subscriber Line Access Multiplexer. Puhe erotettiin puhelinverkkoon ja data
IP- dataverkkoon.
Hyvälaatuinen video pystyttiin välittämään ADSL- modeemilla, minkä osoittivat 1990-luvun alussa kehityshankkeet, kuten HPY:n Tutkimuskeskuksessa
pilottihanke Video on Demand vuosina 1994–95. Siihen mennessä tunnettiin
televisiosignaalin välittäminen vain erikseen rakennetuissa kaapeliverkoissa,
joita useat puhelinyhtiöt ja Tele olivat lähteneet tarjoamaan alueillaan.
ADSL- teknologiaan pohjautuvat laajakaistapalvelut tulivat kaupalliseen
käyttöön 1990-luvun lopulla ja kaapeliverkkomodeemit tulivat kaapelitelevisioverkkoihin. Laajakaistapalveluja käytettiin pääasiassa internetiä varten.
Telen Inet- ja HPY:n Kolumbus-palvelujen lanseerauksen jälkeen markkinoille
syntyi lukuisia internetpalvelutarjoajia. Vuonna 1996 perustettuun Saunalahteen yhdistyi useita internet-operaattoreja.
Laajakaistapalvelut toivat uuden käyttötarpeen puhelinverkon kuparitilaajaverkolle. Nyt vuonna 2015 kuituyhteydet ja mobiiliverkot kehittyvät
nopeasti käyttäjien laajentuviin tiedonsiirtotarpeisiin ja internetpalvelujen
käyttöön.

GSM-MATKAPUHELINVERKKOJEN MENESTYS LUO SUURET ODOTUKSET
Matkapuhelimet, tekstiviestit ja mobiiliverkkopalvelut kasvavat hurjasti 1990
luvun lopulla
Martti Häikiön Radiolinjasta vuonna 1998 kirjoittaman kirjan nimi Alkuräjähdys kuvaa gsm-matkapuhelintoiminnan käynnistymisen voimakkuutta. Uusi
teknologia sai Suomessa lentävän lähdön. Häikiö toteaa teknologian tulleen
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koko kansan käyttöön 1995, jolloin gsm- liittymien määrä Suomessa oli 269
000. Seuraavina vuosina kasvu vielä nopeutui. Vuoden 1998 lopussa Suomessa oli 3 miljoonaa matkapuhelinta ja matkapuhelinliittymien määrä ylitti lankapuhelinliittymät. Suomen väestön matkapuhelintiheys, 57 prosenttia, oli
kaikkein korkein maailmassa (HPY vuosikertomus 1998).
Digitaalinen gsm-verkko mahdollisti ensimmäiset mobiilit internet-yhteydet 9,6 kilobitin nopeudella ja toi mukanaan tekstiviestit, uuden ulottuvuuden ihmisten väliseen viestintään. Tekstiviestien käyttö kasvoi nopeasti.
Tekstiviestipalvelut yleistyivät mitä erilaisimmissa palveluissa, ja tekstiviestit
tulivat käyttöön matkapuhelimella maksamisessakin.

Mobiili internet ja WAP-teknologia, Wireless Access Protocol, oli optimoitu
sen ajan mobiilipäätelaitteille, ja uudet teknologiat herättivät markkinoilla
suuria odotuksia. Perus GSM:n GPRS, General Packet Switched Radio datasiirtoyhteyttä seurasi 2000-luvun alkupuolella EDGE, Enhanced Data rates for
Gsm Evolution, mahdollistaen suuremmat datasiirtonopeudet. Avoin kilpailu
kiritti operaattorien palvelukehitystä ja vuosituhannen vaihteen tienoilla uusia palveluja lanseerattiin kiihtyvällä tahdilla.

OPERAATTORIT IT-PALVELUJEN KEHITTÄJÄNÄ
Teleoperaattorien laajentunut liiketoiminta toi puhelinlaitoksille ja Telelle
mahdollisuuden kehittää uusia informaatioteknologian (IT) palveluja. HPY ja
Posti- ja telelaitos olivat jo 1980- luvulta lähtien kehittäneet kaupan ja pankkien kanssa organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa (OVT) Tiedonsiirron yhteistyöelimessä, joka 1998 liitettiin osaksi Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskusta, TIEKE ry:tä. Electronic Data Interchange (EDI) standardiin perustuva,
kaupankäynnin asiakirjojen sähköinen välitys tuli Suomessa jo 1990-luvulla
poikkeuksellisen laajaan käyttöön.
HPY yhtiöitti ATK-osastonsa Comptel- yhtiöksi 1986. Yhtiön keskeisiksi
tuotteiksi tulivat tilaaja- ja laskutustietojen hallintajärjestelmät, jotka liittyivät teleoperaattorien palvelujen tuottamiseen. Comptel kehittyi maailmanlaajuisesti merkittäväksi samalla, kun gsm- operaattoritoiminta kasvoi.
Comptel toimitti järjestelmiään muiden muassa Radiolinjalle, joka ensimmäisenä maailmassa aloitti gsm-palvelut. Comptel oli Helsingin Puhelimen
kokonaan omistama tytäryhtiö vuoteen 1999 saakka, jolloin yritys listattiin
Helsingin pörssiin.
HPY:n internet-yhtiö Kolumbus panosti IT- palvelujen tuottamiseen verkosta jo ennen pilvipalveluja. Vuosisadan vaihteessa Kolumbus kehitti HUSin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa pilvituotantomallilla
internetissä toimivan alueellisen toimiyksikköjen välisen potilastietojen välitysjärjestelmän NAVITAS, joka sittemmin on tullut laajaan käyttöön. HUS sai
vuonna 2009 merkittävän kansainvälinen tunnustuksen alueellisesta tiedonvälityspalvelustaan, jonka ytimenä on NAVITAS
Tele kehitti itselleen kaikki teleoperaattorin keskeiset IT-ohjelmistoalustat
vuosina 1992–96. Samoina vuosina yritys käynnisti offshore- ohjelmistokehityksen Moskovassa, mikä vahvisti Telen johdon uskoa toimia kansainvälisesti
uudenlaisena, laitetoimittajariippumattona teleoperaattorina.
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Tele vaihtoi vuonna 1998 nimensä Soneraksi ja perusti 1990-luvun lopulla
uusia yrityksiä, kuten tietoturvayhtiön Sonera Smart Trust, uusmediayhtiöt
Sonera Zed ja Sonera Plaza. Pääomasijoittajat kohdistivat suuria odotuksia
uusiin yhtiöihin, mutta vuosisadan vaihteen toimialamurroksen jälkeen yritykset poistuivat Soneran omistuksesta.
Helsingin Puhelin Oyj:n, HPY:n nimeksi tuli Elisa Communications vuonna 2000. Elisa Communicationsin kehittämän sähköisen oppimisen palvelun,
Efodin, osti SanomaWSOY vuonna 2004. Elisa kehitti yhdessä musiikkialan
toimijoiden kanssa musiikkikaupan emma.fm, joka ei kuitenkaan Suomen
olosuhteissa lähtenyt lentoon, vaikka palvelu sisälsi Applen pari vuotta myöhemmin vuonna 2003 julkistaman, menestyksellisen iTunesin musiikkikaupan piirteitä.
Laajakaistapalvelujen hyödyntämiseksi HPY:ssä syntyi vuosina 1996–2000
hanke nimeltä Helsinki Arena 2000. HPY kehitti yrityskonsortiossa Helsingin
kaupungin kanssa 3D-virtuaalikaupungin palveluineen osaksi vuoden 2000
kulttuuripääkaupunkia. Aika ei vielä ollut kypsä hankkeen jatkolle liiketoimintana. Samaan aikaan syntyi kaupallisesti menestyneitä kotimaisia internet-palveluita: Habbo Hotelli, joka lanseerattiin Elisan portaalissa vuonna
2000 nimellä Hotelli Kultakala ja IRC-galleria, suosittu, suomalainen sosiaalisen median palvelu,.

TOIMIALAMURROS, IT- JA INTERNET-KUPLAN
KEHITTYMINEN JA ROMAHDUS
Tietotekniikka- ja tietoliikenneala koki vuosituhannen vaihteessa toimialamurroksen. Yritysten ja uusien palvelujen taloudellista yliarvostusta 1990-luvun lopulla seurasi raju romahdus 2000-luvun alussa.
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Internetin nopea yleistyminen ja sen mahdollisuuksiin liittyneet odotukset
vaikuttivat IT- ja internet-kuplaan. Lisäksi odotuksia nostattivat uusien langattomien viestintäteknologioiden, kuten tekstiviestien, WAP- ja 3G-mobiiliverkkojen mahdollistamat palvelut sekä uudet internetiä hyödyntävät mediat.
Internet- tai uusmediayhtiön pörssiarvo saattoi nousta yrityksen liiketoimintaan nähden kovin suureksi. Yksityiset sijoittajat, pankit ja jopa valtiot uskoivat
vakuutteluihin ja perusteluihin liiketoiminnan huikeista mahdollisuuksista.
It-kupla johti uusien 3G-mobiiliverkkojen toimilupien epärealistiseen hintatasoon. 2000-luvun alussa Sonera menetti 4,3 miljardia euroa Saksan ja
Italian 3G-toimilupiin, mikä johti Soneran ja ruotsalaisen Telian yhdistymi-

seen TeliaSoneraksi vuonna 2002. Moni internet- ja uusmediayritys ajautui
2000-luvun alussa konkurssiin tai yrityksen pörssiarvo romahti.

UUSIA OPERAATTOREITA JA KIRISTYVÄ KILPAILU
2000-luvun alussa, 3G-toimilupaprosessin jälkeen, Suomessa vakiintui kolmen mobiilioperaattorin toimintamalli. Kolmion kärkinä olivat TeliaSonera,
HPY-lähtöinen Elisa ja Finnet-leiristä irtautunut DNA. Alueellisista Finnet-yhtiöistä tuli kiinteän verkon operaattoritoimijoita. Elisaan olivat sulautuneet
Radiolinja ja Datatie sekä muita puhelinyhtiöitä kuten Tampereen Puhelin ja
Keski-Suomen puhelin.
Mobiiliverkoissa kilpailua kiristivät useat mobiilivirtuaalioperaattorit, yhtenä merkittävimmistä Saunalahti, ja halpabrändit, kuten TeleFinland Soneralta ja Kolumbus Elisalta. Kolumbus-internetyhtiö sulautui Elisaan vuonna
2001, jolloin yritys otti Kolumbuksen brändinä uudelleen tähän käyttöön.
Numeronsiirrettävyyslainsäädäntö johti hyperkilpailuun
Kilpailu kiristyi, kun vuonna 2003 tuli voimaan uusi laki: käyttäjä sai säilyttää puhelinnumeronsa vaihtaessaan operaattoria. Älyverkkoteknologia ja
vuonna 2003 perustettu Numpak Oy, Suomessa toimivien teleoperaattorien
yhteisesti omistama yritys, mahdollistivat operaattoreille tämän teknisen toteutuksen ja asetettujen numeronsiirto- ja reititysvelvoitteiden toteuttamisen.
Helpon operaattorivaihdon ansiosta kuluttajat lähtivät tavoittelemaan
alhaisia hintoja. Operaattoreiden tarjouksien leimaama hyperkilpailu jatkui
muutamia vuosia, ja kilpailu on sittemminkin jatkunut kireänä.
Vuonna 2006 Suomessa sai ottaa käyttöön määräaikaisen palvelupaketin, jossa paketoitiin yhteen liittymä ja päätelaite. Palvelupaketti vauhditti
3G-liittymien määrän kasvua, joten jo vuosituhannen vaihteessa käyttöön
otetun mobiilidatan kasvu lähti nyt toden teolla liikkeelle.

GLOBAALIEN INTERNET-YHTIÖIDEN TULO MYÖS
OPERAATTORIMARKKINOILLE
Maailmanlaajuiset internet-yhtiöt tulivat 2010-luvulla vahvasti markkinoille
ja muuttivat ihmisten arkea. Google, Facebook, Amazon ja WhatsApp kilpailevat myös perinteisten teleoperaattoreiden palvelujen kanssa uusilla liiketoimintamalleilla kuten mainosrahoituksella. Globaalit internet-yhtiöt tuottavat
palvelunsa pilvituotantomallilla ja hyödyntävät teleoperaattoreiden laajakaistapalveluja.
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MOBIILIVERKKOJEN JA MOBIILILAAJAKAISTAN KEHITYS
Mobiililaajakaista kehittyi 2G:n gsm-verkon noin 9,6 kilobittisekunnin siirtonopeudesta 3G:n useiden kymmenien megabittien ja datasiirtoon suunnitellun 4G:n useiden satojen megabittien maksimisiirtonopeuksiin. Mobiilipalveluissa verkon kattavuus on hinnan lisäksi tärkeää käyttäjille.

3G:N KATTAVA TARJONTA KEHITTÄÄ MOBIILILAAJAKAISTAMARKKINAA
Markkina oli kypsä 3G-verkon käyttöönottoon vuosina 2006 ja 2007. Ensimmäisenä Euroopassa, vuonna 2006, Suomessa, alun perin gsm:lle varattu,
900 megahertsin taajuusalue otettiin 3G-käyttöön. Gsm-verkon taajuuksien
käyttöönotto nopeutti 3G-verkkojen laajentamista harvaan asutuille alueille.
3G-verkkoon kehitetty HSPA, High Speed Packet Access, tarjosi jo kiinteää laajakaistaa vastaavia mobiililaajakaistanopeuksia.

4G:N NOPEA KÄYTTÖÖNOTTO MOBIILILAAJAKAISTAPALVELUISSA
4G- taajuuksia jaettiin Suomessa ensimmäistä kertaa taajuushuutokaupalla. Elisa, TeliaSonera ja DNA saivat taajuudet 2,6 gigahertsin huutokaupassa vuonna 2009 ja 800 megahertsin huutokaupassa 2013. Vuonna 2009 TeliaSoneralle, Elisalle ja DNA:lle myönnettiin lisätaajuuksia 1800 megahertsin
alueella. Samalla Suomesta tuli ensimmäinen maa Euroopassa, joka salli 4G:n
LTE- teknologian käytön näin alhaisilla taajuuksilla.
Jo 2000-luvun alussa käynnistyi Suomessa teknis-taloudellisista ja toiminnallisista syistä operaattoreilla pyrkimys siirtää matkapuhelinverkot IP- pohjaisen dataverkkoinfrastruktuurin varaan. Vuoteen 2015 mennessä myös mobiilioperaattoreiden välinen yhdysliikenne Suomessa on siirtynyt kulkemaan
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IP- pohjaisesti.

TELEOPERAATTORIEN T&K-TOIMINNAN KEHITYS
Kilpailulle vuoteen 1995 mennessä avautunut telemarkkina Suomessa kiritti
uusien palvelujen ja liiketoimintojen tutkimusta ja tuotekehitystä. T&K- toiminnassa oli kaksi leiriä, valtiollinen Tele ja yksityiset puhelinyhtiöt, joista
suurimman, HPY:n Tutkimuskeskus, palveli T&K- keskuksena Puhelinlaitosten
Liitto ry:n alueellisia puhelinyhtiöjäseniä.
Valtiollinen Tele ja yksityiset puhelinlaitokset yhtiöineen toivat markkinoille uusia, vuodesta 1995 lähtien pääasiassa digitaalisia palveluja ensimmäisten joukossa maailmassa. Suomessa osaamispohjaa loi kansainvälisestikin poikkeuksellisen laaja tutkimusyhteistyö. Siihen osallistui korkeakouluja,

alan laitevalmistajia ja teleoperaattoreita. Myös valtion teknologian ja innovaatioiden rahoituskeskus TEKESillä oli keskeinen rooli yhteistyössä. Teleoperaattoreiden yhteistyö maailman johtavaksi telelaite- ja matkapuhelinvalmistajaksi kasvaneen Nokian kanssa antoi eri osapuolille Suomessa
mahdollisuuksia toimia edelläkävijöinä.
Ruotsalaisen televalmistajajätin Ericssonin T&K- työstä merkittävä osa
tehtiin Suomessa, mikä myös tarjosi mahdollisuuksia suomalaisten teleoperaattoreiden yhteistyölle tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Kun Suomesta
1995 tuli EU:n jäsen, koitti tilaisuus osallistua EU:n tutkimuksen ja kehityksen
puiteohjelmiin. Suomalaiset teleoperaattorit osallistuivat Suomen kokoon
nähden poikkeuksellisen paljon telealan EU-ohjelmiin. Lisäksi Tele ja puhelinlaitokset osallistuivat aktiivisesti projekteihin EURESCOMissa, joka on
teleoperaattoreiden muodostama eurooppalainen T&K- yhteistyötaho.
2000-luvun toimialamurroksen jälkeen tutkimustoiminnan painopiste
siirtyi korkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin. Valtion tutkimus- ja teknologianeuvosto vuonna 2006 linjasi perutettavaksi strategisen huippuosaamisen
keskittymät, SHOKit. Suomen ICT-alan yritykset olivat ensimmäisenä perustamassa ICT alan SHOKia TIVIT Oy:tä yhdessä korkeakoulujen kanssa tutkimusyhteistyötä varten. TIVIT Oy:n nimi muutettiin vuonna 2013 Digile Oy:ksi.
Kansainvälisesti teleala standardoitiin pääasiassa valtioiden välisin sopimuksin, jotta valtioiden telelaitosten hoitamat verkot ja palvelut toimivat
maailmanlaajuisesti. Kun kilpailu avautui maailmanlaajuisesti, standardointi
siirtyi avoimiin standardointijärjestöihin, kuten eurooppalainen gsm-standardin luonut ETSI, European Telecommunication Standardization Institute,
IP- prokollaa standardoiva IETF ja Internetin WWW-consortium. Teknisessä
infran standardoinnissa painopiste on siirtynyt televalmistajille. Suomen
puolelta Viestintävirasto on muiden alan toimijoiden kanssa mukana vaikuttamassa useassa näistä standardointijärjestöistä.
2000-luvulla operaattorien palvelut monipuolistuivat. Aiemmasta teknisestä standardoinnista ja keskitetyistä T&K-yksiköistä on siirrytty yhä enemmän liiketoimintalähtöisiin uusien tuotteiden kehittämisen ja tuotehallinnan
prosesseihin.

KASVUA UUSIA PALVELUJA KEHITTÄMÄLLÄ 1995-2015
Vuosisadan vaihteen jälkeen teleoperaattoreiden perinteiset puhe-, data- ja
mobiilipalvelut kehittyivät yhä enemmän yhteisen IP- infrastruktuurin varas-
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sa. Palveluiden kapasiteetti on vuosina 2010 - 2014 kasvanut paljon. Perinteisen teleoperaattorimarkkinan liikevaihto ei silti kasva maailmanlaajuisesti,
sillä kilpailu kiristyy ja teknologia tulee yhä edullisemmaksi. Useat teleoperaattorit ovat lähteneet hakemaan eri tavoin kasvua uusista palveluista.
Tilanne uusien palvelujen kehittämisessä on monella tapaa muuttunut vuodesta 1995. Tuolloin telelaitelaitevalmistajat kuten Nokia, Siemens ja Ericsson
tuottivat pääasiassa kansainvälisiin standardeihin perustuen palveluja, joita
operaattorit tarjosivat asiakkailleen. Teleoperaattoreilla oli 1990-luvun loppupuolella rajatut mahdollisuudet tuottaa itse uusia palveluja telelaitevalmistajista riippumatta. Puhepalvelut olivat liikevaihdoltaan suurin palvelu niin kiinteässä verkossa kuin yhä enemmän myös mobiiliverkoissa, vaikka yrityksille
tuotettujen datapalvelujen liikevaihto oli sekin jo kasvanut merkittäväksi.
Uusia palveluja kutsuttiin 1990-luvulla usein multimediaksi. Tekesin kansallinen multimediaohjelma 1995–1998 loi pohjaa Suomen edelläkävijyyteen
DigiTV- toiminnan käynnistymisessä. Odotukset DigiTV:ssä interaktiivisten
TV-palvelujen kehittymisestä eivät kuitenkaan toteutuneet. Telealan kansainvälinen standardointi loi pohjan tulevaa internetin IP- multimediapalvelujen
kehittämistä varten, IP Multimedia Subsystem, IMS. Sen käytännön sovellukset ovat kuitenkin jääneet vähäisiksi.
Teleoperaattoreiden palvelujen kehitys perustuu nyt vuonna 2015 pääosin ohjelmistokehitykseen. Yritykset kehittävät palvelujaan suoraan internet- pohjaisiksi tai ladattaviksi sovelluksiksi mobiiliverkon päätelaitteiden
käyttöjärjestelmien, kuten Google Android, Apple IOS ja Microsoft Windows,
sovelluskauppojen kautta.

UUSIA PALVELUJA KULUTTAJILLE
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Vuonna 2015 kuluttajat käyttävät internetiä pääasiassa laajakaistaliittymällä
kiinteässä verkossa tai mobiililaajakaistalla. Tilanne on vallinnut jo joitakin
vuosia.

APPLE MULLISTAA MOBIILIMARKKINAN
Apple toi 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopussa kaksi uutta päätelaitetta, jotka mullistivat teleoperaattorien palvelumarkkinan: iPhone-älypuhelimet ja iPAD-tabletit.
Kosketusnäyttöiselle älypuhelimelle tai tabletille voi ladata internetin sovelluskaupasta yritysten maksullisia tai maksuttomia sovelluksia mitä moninaisimpaan käyttöön. Edelleen pääosin ADSL- tekniikkaan perustuvissa

kiinteän verkon laajakaistaliittymissä laitteet, kuten kannettavat tietokoneet,
tabletit tai matkapuhelimet, liittyvät laajakaistaan langattomasti WLAN/WIFItekniikalla. Sovellukset toimivat pilvituotantomallilla verkosta palveluna.
Elisa Viihde on menestynyt internetiin pohjautuvassa palvelukehityksessä kuluttaja-asiakkaille. Elisa Viihdettä voi käyttää televisiolla, tietokoneella,
puhelimella tai tabletilla. TV-kanavien lisäksi palveluun kuuluvat videovuokraamo, ohjelmakirjastoja ja maksullisia kanavia sekä mahdollisuus tallentaa
ohjelmia verkossa. Myös TeliaSonera on kehittänyt TV-palvelujaan. DNA osti
Sanomalta WELHO- kaapelitelevisiotoiminnan vuonna 2010 ja alkoi tarjota
DNA TV- palvelua.
Esimerkkinä uusista internet-palveluista on Elisa Kirja, jonka kirjakaupasta asiakas voi ostaa sähköisen kirjan. Sähköisen kirjan käyttö yleistyy vähitellen Suomessakin. Markkinan kasvua hidastavat kirjankustannusalan muutoshaasteet ja sähköisen kirjan perinteistä kirjaa korkeampi arvonlisävero.
Esimerkkinä Elisan kansainvälisistä, kuluttajille suunnatuista palveluista
on EPIC TV, extreme- urheilulajien ystäville suunnattu videoiden jakopalvelu.

UUSIA RATKAISUJA YRITYSASIAKKAILLE JA ORGANISAATIOILLE
Digitaalisten verkkojen ja palvelujen ansiosta operaattorit voivat tuottaa monipuolisia ratkaisuja ja palveluja yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin.
Tietoliikennealan liiketoimintaa on kehittynyt myös yritysostoin. Esimerkiksi Elisa osti ohjelmistovalmistajan First Orange Contactin laajentaakseen contact center asiakaspalveluratkaisujen tarjontaa ja Vireda Oy:n, joka oli erikoistunut videoneuvottelujen ja visuaalisen kommunikaation ratkaisuihin. Elisan
hankkimista IT- yhtiöistä muodostettiin Elisa Appelsiini Oy. Nämä yritysostot
ovat luoneet pohjaa Elisan yrityspalvelujen kehittämiseksi. Videoneuvottelut
ja visuaalisen kommunikaation ratkaisut mahdollistavat joustavan työskentelyn. Call center -puhelinpalveluja sekä maksamis- ja tunnistamispalveluja on
kehitetty digitaalisiksi ratkaisuiksi asiakaspalveluun. IT-palveluiden tuottaminen pilvipalveluna sisältää yhtymäkohtia, kun liiketoimintaa vertaa operaattoreiden telepalvelujen tuottamiseen puhelinkeskuksista.
Alan uusien palvelujen kehittämisestä ja haasteista sopii esimerkiksi tunnistamisen ja varmenneliiketoiminnan palvelukehitys, jota on tehty koko tämän artikkelin kattaman ajan vuosina 1995 – 2015. Ensimmäinen diplomityö
aiheesta tehtiin HPY:n Tutkimuskeskuksessa vuonna 1994. Tutkimus- ja kehitysprojektit loivat valmiuksia, ja vuonna 1998 HPY valittiin varmennehakemiston
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toimittajaksi Väestörekisterikeskuksen henkilön sähköisen tunnistamisen, HST
palveluun, joka käynnistyi vuonna 1999. Vuonna 2002 Radiolinja tuotteisti ja
lanseerasi mobiilivarmennepalvelun, mutta muiden muassa vuoden 2003 uusi
lainsäädäntö muutti tilannetta, ja kehitetty palvelu ajettiin alas. Operaattorien
mobiilivarmennepalvelua kehitettiin valtion HST- varmenteen pohjalta mutta
vuonna 2007 valmistellut lakimuutokset estivät palvelun lanseerauksen.
Vuonna 2009, osana hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmaa, valmistui laki
vahvasta tunnistamisesta. Lain pohjalta mobiilioperaattorit yhdessä sopivat
mobiilivarmennepalvelujen toteuttamistavasta mutta viranomaiset ottivat
uudelleen harkittavaksi valtion roolin. Monien vaiheiden jälkeen, vuonna
2014, säädettiin vahvan tunnistamisen lakiin tarkennus ja vuonna 2015 tehdään valmistelut lainmukaisten tunnistuspalvelujen kuten pankkitunnisteet
ja mobiilivarmenne käyttöönotosta sen mukaisesti.
Digitalisaation seuraava aalto on IoT, Internet of Things. IoT tarkoittaa internetin hyödyntämistä sensoreissa, koneissa, prosesseissa ja palveluissa, joita voi ohjata, mitata ja sensoroida. Anturit, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet tuottavat jatkuvasti tietoa analysoitavaksi ja hyödynnettäväksi yrityksen
tai organisaation toiminnassa. Vuoden 2015 alussa Elisa lanseerasi Suomessa
ja Virossa Elisa IoT -palvelukokonaisuuden, jolla voi luoda IoT-sovelluksia ja
-palveluita.

DIGITALISAATION VAIKUTUKSET OPERAATTORIEN OMAN
TUOTTAVUUDEN JA PALVELUTUOTANNON KEHITTÄMISEEN 1995 – 2015
Kireä kilpailu Suomessa pakotti teleoperaattorit kehittämään palvelutuotantoaan ja asiakaspalveluaan. Digitalisaation vaikutuksia yleisemminkin kuvaa
teleoperaattoreiden tuottavuuden kehitys 1995 - 2015. Esimerkiksi Elisassa
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vuonna 1995 lähes kaikki asiakkaiden tilaamat liittymien asennukset ja muutostyöt tehtiin käsin. Vuonna 2015 asentajien työ on digitalisoinnin ansiosta automatisoitunut. Esimerkiksi Elisan kuluttaja- tai yritysasiakas voi lähes
aina tilata ja asennuttaa liittymän itsepalveluna: asiakas tilaa toimenpiteet
OmaElisa- verkkopalvelussa ja kaikki tehdään automaattisesti.
Teleoperaattoreiden tuottavuuden kehityksestä, tiedonsiirtonopeuksien
kasvusta ja hintojen laskusta saa käsityksen muutaman vertailun avulla.
Vuonna 1997 Internet- transit, operaattoreiden yhdysliikenne, yhden megabittisekunnin nopeudella maksoi HPY:lle noin 20 000 dollaria ja vuonna 2015
noin 0,4 euroa.

Kuluttajalle kiinteä laajakaista, ADSL-liittymä, 384 kilobitin nopeudella,
maksoi 204 euroa kuukaudessa vuonna 2000. Vuonna 2015 eniten myydyn liittymänopeuden, 10 megabitin liittymän hinta on 26,90 euroa kuukaudessa.
Kuluttajalle ensimmäisen mobiilin GPRS:n 9,6 kilobitin datayhteyden perusmaksu oli 29 markkaa kuukaudessa ja käyttömaksu on 19 markkaa megatavulta. Vuonna 2015 eniten myydyn mobiililaajakaistan liittymänopeus on 50
megabittiä, hinta 19,80 euroa kuukaudessa. Lisäksi hinta sisältää rajoittamattoman määrän dataa.

TELEMARKKINAN JA PALVELUJEN TILANNE SUOMESSA JA
KANSAINVÄLISESTI VUONNA 2015
Vuonna 2015 operaattorien verkot ja niihin kehitettävät palvelut perustuvat
digitaaliseen tekniikkaan. Operaattoriyritysten investoinnit verkkoihin ja
palveluihin ovat nostaneet alan yritykset suurimpien teollisten investoijien
joukkoon Suomessa.
Suomessa telemarkkinat ovat olleet maailmanlaajuisesti edelläkävijöitä.
Kehittynyt telemarkkina, kova kilpailu, teleoperaattorien vahva osaaminen
ja palvelujen huima kehitys ovat merkittävästi edesauttaneet myös telelaitteita ja mobiilipäätelaitteita valmistavan teollisuuden syntyä ja kehitystä
Suomessa.
Digitaalisen puhelinkeskustekniikan merkitystä Nokian kehityksessä on
kuvattu kirjassa Nokian jalokivi, Tarina suomalaisesta DX200 puhelinkeskuksesta. Nokian vaikutus Suomen kansantalouden kasvuun, työllisyyteen
ja talouden tuottavuuden kasvuun oli merkittävä vuosina 1995-2015. Vuonna
2015 telelaitevalmistaja Nokia vaikuttaa edelleen paljon Suomen kansantalouteen. Maailman suurimmalla telelaitevalmistajalla Ericssonillakin on merkittävä tuotekehityskeskus Suomessa. Markkinaosuudeltaan Suomen suurin
operaattori Elisa, lukeutuu meillä kymmenen, jalostusarvoltaan eniten kansantalouteen vaikuttavan yrityksen joukkoon.

TELEMARKKINASTA KERTOVAT TILASTOT OSOITTAVAT, ETTÄ SUOMI ON
VERTAILUISSA PARAS TAI PARHAIMPIEN JOUKOSSA
Suomessa vuoden 2014 lopussa mobiililaajakaistan keskimääräinen hinta on
alhaisin (0,07 € Gigabyte) ja nopeus toiseksi nopein(10.7 Mbps). Mobiilidatan
käyttö henkilöä kohden on korkein (2.9 Gigabyte) ja mobiililaajakaista kattavin (123%) verrattuna muihin EU- ja OECD-maihin.
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Euroopassa on yli satakertaisia eroja mobiilin internetin käyttöhinnoissa
vuoden 2015 alussa. Suomen hintataso on merkittävästi muita maita halvempi. Suomessa kuluttajat voivat huoletta mobiililaitteella katsoa videoita,
käyttää pilvipalveluja tai jakaa mobiililaajakaistayhteyden langattomassa
WLAN-verkossa muiden laitteiden käyttöön.
OECD vertasi kiinteän laajakaistan hintakorivertailussa hintoja nopeuden
ja datamäärän mukaan. Suomi on syyskuussa 2014 kaikissa vertailuissa vähintään kuudenneksi halvin ja useassa kolmanneksi halvin.
Suomen kilpailtu telemarkkina ja operaattorien palvelukehitys ovat luoneet maailmanlaajuisestikin erinomaiset edellytykset suomalaisen yhteiskunnan digitalisaatiolle. Suomeen on näin luotu hyvä perusta digitalisaation avulla yhteiskunnan tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittämiseen ja sitä
kautta uusien työpaikkojen ja hyvinvoinnin luomiseen.
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Tiiviisti
• Suomessa avoin kilpailu telemarkkinoilla alkoi vuonna 1985 ensimmäisenä Euroopassa luoden Suomesta telepalvelujen
kärkimaan, jota kiritti yhä kireämpi kilpailutilanne 2000 luvun alusta
• Digitaalitekniikan ja tuottavuuden huima
kehitys on mahdollistanut operaattorien
palvelujen erittäin nopeaan kehityksen samalla kuin käyttäjähinnat ovat laskeneet
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• Mobiilipalveluissa Suomi on ollut edelläkävijä sekä 90-luvulla GSM:n käyttöönotossa että vuonna 2015 mobiililaajakaistassa

• Jotkut teleoperaattorit ovat aktiivisesti
laajentaneet tarjontaansa uusilla digitaalisilla palveluilla.
• 2015 Suomi on kansainvälisesti paras tai
parhaimpien joukossa sekä operaattorien
palvelujen kattavuudessa että hintojen
edullisuudessa luoden erinomaiset edellytykset suomalaisen yhteiskunnan digitalisaatiolle

SMS-VIESTIEN
LÄPIMURTO
MATTI MAKKONEN

”

Tekstiviestien suosio yllätti
jouluna 1997 niin, että
operaattoreiden verkot menivät
tukkoon. Älypuhelimien
sovellukset ovat syöneet
SMS:n suosiota, mutta lyhyille
terveisille on aina tarvetta.

Lyhyet matkapuhelinten väliset tekstiviestit, SMS-viestit (Short Message Service) yleistyivät nopeasti ihmisten välisessä viestinnässä 1990-luvun puolivälissä.
Vaikka SMS-ominaisuus oli määritelty osaksi vuonna 1991 käyttöön otettua
digitaalista GSM-matkaviestinjärjestelmää, vasta kaksi muuta asiaa sai sen
yleistymään. Operaattorit tuotteistivat ja lanseerasivat sen käyttökelpoiseksi kaksisuuntaiseksi palveluksi, ja maailman johtava matkaviestinvalmistaja
Nokia toi markkinoille helppokäyttöisen SMS-viestien vastaanottamista ja lähettämistä tukevan päätelaitteen Nokia 2110:n helmikuussa 1994.
SMS yleistyi niin nopeasti ja tuli niin laajaan käyttöön, että voidaan puhua
ilmiöstä. Jotakin selittämätöntä ja ennakkoon arvaamatonta tapahtui nopealla
aikataululla maailmanlaajuisesti. Ihmisten välisen viestinnän ohella SMS-tekstiviesteistä tuli myös olennainen tekijä digitaalisten palveluiden kehityksessä.
Alun perin SMS on kehitetty pikemminkin GSM:n osaksi kuin itsenäiseksi palveluksi. SMS:n olemassaolo ja menestyminen ovat suoraan seurausta GSM:n
olemassaolosta ja maailmanlaajuisesta menestyksestä.
SMS olisi voinut jäädä myös unholaan, yhdeksi järjestelmän käyttämättömistä resursseista, ellei se sinällään olisi tyydyttänyt aitoa palvelutarvetta.
SMS tarjosi uuden tavan viestiä edullisesti, tehokkaasti ja tavoittavasti ilman,
että sen käyttäminen olisi häirinnyt muita.

TAUSTAA JA TEKNIIKKAA
Pohjoismaiset valtiolliset teleoperaattorit, käytännössä Suomen, Ruotsin,
Tanskan ja Norjan telehallintojen yhteydessä toimineet kaupalliset yksiköt,
kehittivät 70-luvulla maailman ensimmäisen automaattisen matkapuhelinjärjestelmän NMT:n (Nordic Mobile Telephone), jota oli mahdollista käyttää
kaikissa järjestelmään liittyneissä maissa niin sanotun roaming-ominaisuuden ansiosta. Asiakkaan tuli tehdä näppäinasetuksella maan valinta, jolloin
puhelin käytti vain kyseisen maan tunnuksin merkittyjä radiokanavia.
NMT oli valtava kaupallinen menestys ja sitä tarjottiin sekä pohjoismaisten operaattoreiden että teollisuuden toimesta kaikkialla, missä harkittiin
julkisten radiopuhelinpalveluiden perustamista. Kysymyksessä oli ennen
kokematon palvelu, jonka käyttäjäksi pääsi kuka tahansa hankkimalla tyyppihyväksytyn radiopuhelimen asianmukaisine lupineen. Sillä korvattiin yksittäisiä, yhden asiakkaan käytössä olleita verkkoja, joille ei enää voitu osoittaa
riittävästi radiotaajuuksia.

SMS-viestien läpimurto

NMT:n menestyminen innoitti eri maiden toimijoita esittelemään kilpailevia vaihtoehtoja sille, että NMT:stä olisi tullut eurooppalainen tai peräti
maailmanlaajuinen standardi ensimmäisen sukupolven solukkopuhelinjärjestelmäksi.
1980-luvun alussa näytti kuitenkin selvältä, että tulevaisuus on digitaalisessa radiotekniikassa, joka mahdollistaisi analogista NMT:tä paremman
taajuustehokkuuden ja tietoturvan sekä helpottaisi erilaisten palveluiden
siirtämistä samassa verkossa. NMT oli lähtökohtaisesti puhelinverkko, mutta
seuraavan järjestelmän piti tukea kaikkia silloin tunnettuja ja tulevaisuuden
digitaalisia palveluita.
Tässä hengessä perustivat pohjoismaiset telehallinnot heti NMT:n käynnistyttyä työryhmän kehittämään ISDN-filosofiaa (Integrated Services Digital
Network) toteuttavaa mobiilijärjestelmää. ISDN oli samoihin aikoihin käynnistetty kiinteän verkon palveluiden digitalisaatiohanke.
NMT-II –työryhmä piti ensimmäisen kokouksensa Oslossa 1.-2.12.1981. Pian
työryhmä otti tehtävää paremmin kuvaavan nimen ISMOC (Integrated Services Mobile Communications) ja vähän myöhemmin nimeksi vakiintui FMK
(Framtida Mobila Kommunikationer).

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA GSM
Kilpailu operaattoreiden, eri maiden telehallintojen ja alan yritysten kesken
siitä, kenen järjestelmästä tulisi eurooppalainen standardi, johti lopulta Euroopan operaattoreiden yhteistyöhön. Myös FMK sulautettiin vähitellen siihen. Euroopan telehallintojen yhteistyöelin CEPT (Conférence européenne
des administrations des postes et des télécommunications) perusti kesäkuussa 1982 Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Hollannin aloitteesta työryhmän Group Special Mobile (GSM) kehittämään uutta yhteistä järjestelmää.
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Myöhemmin yhteistyön lopputulokselle annettiin nimeksi GSM (Global System for Mobile communications).
GSM-työryhmä piti ensimmäisen kokouksensa Tukholmassa joulukuussa
1982. Kesti lähes kymmenen vuotta, ennen kuin järjestelmä oli valmis käyttöön otettavaksi.
Kolmetoista eurooppalaista operaattoria, mm. Telecom Finland (Tele,
myöhemmin Sonera), allekirjoittivat 7.9.1987 yhteisymmärrysmuistion (MoU,
Memorandum of Understanding), jossa nämä sitoutuivat kehitteillä olevan
järjestelmän käyttöön ottamiseen. Vähitellen MoU:n allekirjoittivat kaikki eu-

rooppalaiset matkaviestinoperaattorit, joiden lukumäärä lisääntyi nopeasti
kilpailun vapautuessa. Tällä lopetettiin spekulointi sillä, tulisiko tulevaisuus
sittenkään olemaan digitaalinen ja mitä digitaalista teknologiaa Eurooppa
käyttäisi.
Nämä nyt itsestään selviltä tuntuvat valinnat eivät 80-luvun lopussa olleet suinkaan selviä. Analogiset NMT900 ja sen kanssa kilpaileva englantilais-amerikkalainen TACS900 (Total Access Communication System) oli juuri
käynnistetty ja ne tarjosivat ylivoimaisen mukavat pienet päätelaitteet ja
laajat peittoalueet. MoU:n toteutumista varten perustettiin hallintotyöryhmä, jonka puitteissa sovittiin muun muassa, että GSM-verkot tulisi käynnistää
1.7.1991.
Ensimmäiset GSM-verkot käynnistyivätkin sovitun aikataulun mukaisesti. Suomalaiset operaattorit Radiolinja ja Tele olivat ensimmäisten joukossa
tuntia ennen Keski-Euroopan aikaa noudattavia operaattoreita. Verkkojen
kaupallinen toiminta pääsi vauhtiin kuitenkin vasta toukokuussa 1992, kun
ensimmäiset laitevalmistajat saivat tyyppihyväksynnän GSM-matkaviestimilleen. Valmiitkin verkot olivat tätä ennen oikeastaan koekäytössä ja avoinna
lähinnä teknisiä kokeiluja varten. Tyyppihyväksyntä oli edellytyksenä sille,
että matkaviestimen sai myydä vapaasti verkossa käytettäväksi ja että sitä sai
käyttää kaikissa järjestelmään liittyneissä verkoissa.
Muista poiketen Radiolinja ilmoitti käynnistäneensä 1.7.1991 kaupallisen
GSM-verkon. Maailman ensimmäisenä kaupallisena GSM-verkon puheluna
pidetäänkin yleisesti pääministeri Harri Holkerin puhelua kaupunginjohtaja
Kaarina Suoniolle 1.7.1991 Radiolinjan verkossa.

TIE MAAILMAN VALLOITUKSEEN
1990-luvun puolivälin jälkeen ei uusia analogisia ensimmäisen sukupolven
järjestelmiä enää juurikaan otettu käyttöön. Verkkojaan ja järjestelmiään
kehittävät operaattorit kaikkialla maailmassa valitsivat kilpailevista digitaalisista vaihtoehdoista useimmiten GSM:n ja niin GSM:stä tuli alkuperäisen tavoitteen, Euroopan laajuisen peiton, lisäksi de facto globaali standardi toisen
sukupolven (2G) matkaviestinjärjestelmille.
GSM:n leviämistä auttoi suuresti pohjoismaisten GSM:ään sitoutuneiden
verkkolaitevalmistajien Ericssonin ja Nokian vahva asema, jonka nämä olivat
saavuttaneet NMT:n avulla. Molempien verkkolaiteliiketoiminta hyötyi suuresti vielä 1980-luvulla noudatetusta kansallisten valmistajien suosimisesta.
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Ericsson oli Ruotsin Televerketin hovihankkija, joka toki palveli hyvin myös
Suomen teleoperaattoreita Posti- ja lennätinlaitos mukaan lukien. Suomalaiselle teollisuudelle ohjatut NMT-hankinnat ja suoranainen painostus osallistua Posti- ja telelaitoksen tarjouskilpailuihin jo operaattorin monopoliaikana
kokonaisilla järjestelmätoimituksilla antoi erityisesti haastajalle, Nokialle,
oivan tukipilarin menestyä myös uusien avautuneen kilpailun myötä perustettujen operaattoreiden GSM-verkkojen tarjouskilpailuissa.
Nokia toimitti myös Radiolinjan ensimmäisen 1991 käynnistetyn GSM-verkon, mikä lopetti Telen, entisen valtiollisen telelaitoksen, harjoittaman kansallisen teollisuuden suosimispolitiikan. Siirryttiin vapaan kilpailun aikaan.
Ehkä hieman kotiinpäin vetäen voidaan todeta, että ilman pohjoismaisten
telehallintojen NMT-yhteistyötä ja sen nopeaa kaupallista menestystä ei olisi
eurooppalaista GSM-yhteistyötä ja ilman pohjoismaisen teollisuuden merkittävää panosta GSM ei olisi yleistynyt maailmanlaajuiseksi standardiksi ja
valtavaksi kaupalliseksi onnistumiseksi.

NMT VASTAAN ”BANJOMIES”
Saattaa tuntua erikoiselta, mutta GSM:n toteuttajina ja edistäjinä olivat muita aktiivisempia ja parhaiten menestyviä juuri ne operaattorit, jotka olivat
joidenkin muiden mielestä uhanneet digitaalisten GSM-tekniikan tuloa ottamalla 1980-luvulla käyttöön digitaaliselle järjestelmälle varattuja 900 MHz
radiotaajuuksia analogisille NMT- ja TACS-verkoille. Selitys on kaupallinen.
NMT ja TACS kasvattivat operaattoreittensa osaamista, asiakaskuntaa ja
taloutta aikana, jolloin muut joutuivat odottamaan GSM-teknologian saavuttavan sellaisen tason, että se kykeni kilpailemaan asiakkaiden valinnoista
laadulla tai palveluilla. Digitaalisuus sinänsä ei vielä 90-luvun alussa ollut
toimiva myyntiargumentti. Päinvastoin, GSM:n alkuaikoina kokeilijoille tutuk-
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si tullut ”banjomies”, digitaaliyhteydelle tyypillinen teräväpiirteinen häiriö,
ajoi kokeilijoita takaisin NMT:hen.
Verkot tulivat kuntoon ja GSM:n kännykät, joka sana oli vakiintunut päätelaitteiden yleisnimeksi, kykenivät kilpailemaan kokonsa ja toimintojensa
puolesta 90-luvun puoliväliin mennessä. Valtavirta kääntyi GSM:n puolelle.
Kuitenkin sen mahdollistamat digitaaliset palvelut kaupallisena veturina antoivat odottaa itseään vielä pitkään. Vain SMS erottui uutena palveluna, joka
vauhditti GSM:n menestystä.

GSM:n menestys 90-luvun puolivälistä eteenpäin perustui ”banjomiehen” hävittyä lähinnä laadukkaisiin yhteyksiin ja laajoihin kansainvälisiin
käyttömahdollisuuksiin sekä nopeasti kehittyvään kännykkätarjontaan.
GSM:n myötä avautui kilpailu myös operaattoreiden välillä, mutta tärkeämpää GSM:n onnistumiselle oli kova kilpailu päätelaitevalmistajien kesken.
Uudet aina vain monipuolisemmat ja pienemmät kännykät eivät enää olleetkaan NMT:tä tai TACS:ia, vaan GSM-puhelimia, jota saattoi käyttää kasvavalla
maailmanlaajuisella peittoalueella ja jolla saattoi puhumisen lisäksi lähettää
ja vastaanottaa lyhyitä SMS-viestejä.

GSM ASSOCIATION
Operaattoreiden yhteisiä sitoumuksia ja GSM:n käyttöön ottamista hallittiin
perustetussa MoU-organisaatiossa. Telen matkaviestinnän kehitysjohtaja DI
Kari Marttinen toimi MoU:n puheenjohtajana maaliskuusta 1992 maaliskuuhun 1993. Tämän kauden aikana annettiin ensimmäiset matkaviestinten tyyppihyväksymiset ja operaattorit ottivat verkkojaan kiihtyvään tahtiin kaupalliseen käyttöön. GSM alkoi laajentua Euroopan ulkopuolisiin maihin.
Vapauduttuaan MoU:n puheenjohtajuudesta DI Marttinen otettiin vastaan
normaaliin kehitysjohtajan päivätyöhönsä pienellä jekulla. Allekirjoittanut
vei Marttisen pienen peitetarinan avulla eräälle vuokrahuvilalle jossakin läntisellä Uudellamaalla. Siellä tavattiin ”salaisella edustushuvilallaan” pääjohtaja Pekka Vennamo, joka oli saanut Suomelle erikoisen tehtävän suurvalloilta ja YK:lta. Suomi oli poliittisesti sopiva ja matkaviestinasioissa osaava
järjestämään matkaviestinpalvelut myös Etelämantereelle ja siitä tehtävästä
ei oikein sopinut kieltäytyäkään. Ja kuinkas ollakaan, kokenut ja osaava mies
oli juuri vapautunut edellisestä kansainvälisestä tehtävästä.
Vennamo lupasi työsuhde-etuina Etelänavalle asunnon ja moottorikelkan.
Marttisen olisi siinä saman tien pitänyt tehdä päätös ja hyväksyä seuraava
komennus, mutta jekku keskeytyi, kun huvilan uumeniin kätkeytyneiltä Marttisen omilta alaisilta pääsi nauru karkuun.
GSM:n laajennuttua globaaliksi standardiksi perustettiin 1995 siihen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien hallintaa varten yhteenliittymä nimeltään GSM Association (GSMA). Vuonna 2015 GSMA:ssa on jäseninä lähes 800
operaattoria ja noin 250 teollisuusyritystä ja muuta toimijaa. GSMA järjestää
vuosittain Barcelonassa maailman suurimman matkaviestinalan tapahtuman
(Mobile World Congress).
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SMS:N TUOTTEISTAMINEN
SMS:n olemassaoloa havainnollistettiin ensimmäisen kerran julkisesti englantilaisen Vodafonen markkinointitilaisuudessa 3.12.1992. Silloin Vodafonen
Neil Papthorn lähetti järjestelmään kytketyn tietokoneen avulla SMS-viestin
”Merry Christmas”. Tämän jälkeen kesti vielä useita vuosia, ennen kuin SMS:stä tuli jokaisen viestiväline. SMS:n yleistyminen edellytti, että sekä GSM-verkot että päätelaitteet tukivat kaksisuuntaisia viestejä ja että nämä olivat laajasti käytössä.
Ensimmäinen päätelaite, joka tuki helppokäyttöisiä kaksisuuntaisia
SMS-viestejä, oli Nokia 2110. Se julkistettiin helmikuussa 1994. Tätä ennen
käytössä olleet GSM-puhelimet kykenivät joko vain näyttämään saapuvat
viestit tai viestien lähettäminen oli vaivalloista.
GSM-verkoissa välitettiin aluksi vain yksisuuntaisia viestejä, kuten tieto puhelinvastaajaan jätetystä viestistä. Kun matkaviestimetkin kykenivät vain
näyttämään tulevia viestejä, operaattorit pyrkivät aluksi kehittämään lisää
yksisuuntaisiin viesteihin perustuvia palveluita kuten uutisia, tilannetiedotuksia ja muita informaatiopalveluita.
Nokia 2110 oli aikansa menestystuote ja yhä useammilla alkoi olla taskussaan SMS-viestit mahdollistava laite. Päätelaitteiden kehittymisen myötä GSM alkoi kasvaa voimakkaasti 1990-luvun puolivälin jälkeen ja samalla
SMS:n käyttö yleistyi. Ennen vuosituhannen vaihdetta käytännössä kaikki
GSM-matkaviestimet olivat sopivia kaksisuuntaiseen SMS-viestittelyyn Nokia
2110 viitoittaman mallin mukaisesti.
Edistyksellisissä matkaviestinmaissa kuten Suomessa kaksisuuntaisen
SMS-liikenteen avaaminen tapahtui operaattoreiden toimesta samoihin aikoihin Nokia 2110 lanseeraamisen kanssa tai pian sen jälkeen viimeistään
1995. Silloinen Telen SMS-tuotepäällikkö DI Mariette Lehto kertoo SMS:n tuot-
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teistamisesta, että alun perin ei ollut lainkaan selvää, että SMS avattaisiin
palveluna kaikille GSM-liittymille, vaan että SMS olisi ollut erikseen tilattava
maksullinen palvelu.
Telessä päätettiin kuitenkin avata SMS kaikille GSM-asiakkaille liittymään
kuuluvana palveluna saman mallin mukaisesti, jolla matkapuhelinten vastaajapalvelusta oli tullut menestys. DI Lehto teki myöhemmin 90-luvulla uraa
kansainvälisissä konsulttitehtävissä ja auttoi lukuisia operaattoreita tuotteistamaan SMS:n samalla menestyksekkäällä tavalla. Samalla periaatteella
toimi myös toinen suomalaisoperaattori Radiolinja.

Mainittakoon, että SMS oli mahdollinen jo 90-luvun alussa myös NMT-järjestelmässä. Matkaviestinjärjestelmien kehitystyössä pitkään työskennellyt DI
Seppo Tiainen määritteli ominaisuuden NMT-järjestelmään (NMT-DMS) pari
vuotta ennen kuin määrittelytyö oli tehty GSM:ssä.
Ominaisuus hyväksyttiin viralliseen NMT-spesifikaatioon ja otettiin käyttöön joissakin uusissa NMT-verkossa entisen Neuvostoliiton alueella ja Puolassa ja sitä tuki muutama Nokian valmistama NMT-puhelin sekä ruotsalaisen
Spectronicin valmistamat kännykät. Spectronicin ’Världens första teleterminal’ myös palkittiin Ruotsissa arvostetulla Polhemspriset-palkinnolla. NMT:n
SMS-ominaisuus ei kuitenkaan ehtinyt saavuttaa suurta suosiota GSM:n nopeasti yleistyessä.

SMS:N OMAKSUMINEN MASSOJEN VÄLINEEKSI
Edelläkävijäoperaattoreiden mallin mukaisesti SMS avattiin lähes poikkeuksetta GSM-liittymiin kuuluvana ominaisuutena. Mahdollisuus SMS-viestien
lähettämiseen ja vastaanottamiseen pienillä mukana kuljetettavilla matkaviestimillä, kännyköillä, levisi siis laajalle GSM:n mukana. Erityisen nopeasti SMS yleistyi yllättävässä maassa, Filippiineillä. Siellä johtava operaattori
lanseerasi SMS:n täysin ilmaisena palveluna, sillä operaattorin hankkimassa
järjestelmässä ei oltu varauduttu SMS:n laskuttamiseen.
Myös suomalaiset asiakkaat hyötyivät alkuvaiheen ilmaisista SMS-viesteistä. Etelän matkoilta saattoi lähettää ilmaisia viestejä, sillä kansainvälistä
liikennettä varten ei vielä oltu luotu pelisääntöjä eivätkä lomamaiden operaattorit kyenneet laskuttamaan suomalaisten lomaterveisiä.
Operaattorit tulivat yllätetyiksi tekstiviestien saamasta suosiosta. Suomessa Radiolinjan ja Soneran verkot menivät ensimmäisen kerran tukkoon
tekstiviesteistä jouluna 1997, jolloin kännyköiden käyttäjät oivalsivat uuden
viestintätavan sopivan hyvin jouluterveisten lähettämiseen. Seuraavana
vuonna operaattorit osasivat jo varautua jouluruuhkaan ja tekstiviesteistä
tuli niille valtavan tuottoisaa liiketoimintaa.
SMS:n räjähdysmäistä kasvua kuvaa GSM Associationin keräämä tilasto,
jonka mukaan vuoden 2002 lopussa maailmassa lähetettiin jo yli 30 miljardia SMS-viestiä kuukaudessa. Tämän jälkeen kasvu on seurannut matkaviestinliittymien määrän kasvua, mikä GSMA:n seurantatiedon mukaan on noin
7,5 miljardia ja kasvaa noin kuusi prosenttia vuodessa. Liittymäkohtaisten
SMS-viestien määräksi operaattorit ovat raportoineet näihin aikoihin asti tyy-
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pillisesti 20 - 40 kappaletta kuukaudessa. SMS-liikenteen liikevaihto v. 2014
lienee ollut ainakin 150 miljardia euroa maailmanlaajuisesti.
Yleisin SMS:n hinnoittelumalli oli sellainen, että palvelun kytkeminen ja
sen pitäminen toiminnassa ei maksanut mitään, mutta jokaisesta viestistä
asiakas joutui maksamaan sovitun hinnan mukaisesti. Tyypillinen viestin hinta oli SMS-palveluita lanseerattaessa Suomessa luokkaa 1 markka eli noin
17 senttiä. SMS:n tuottaminen operaattorin välineillä oli niin edullista, että
se johti erinomaiseen kannattavuuteen. Päätellen SMS:n kysynnän nopeasta
kasvusta hintaa ei pidetty kalliina.
Asiakkaat oppivat pian myös, että useimmiten tekstiviesti tuli edullisemmaksi kuin puhelu. Tekstiviestillä oli muitakin etuja. Se voitiin vastaanottaa
huomaamattomasti ja läsnäolijoita häiritsemättä. Tekstiviesti jäi puhelimen
muistiin ja siihen voitiin vastata silloin, kuin se parhaiten sopi. SMS opetti
tehokkaaseen viestintään suosimalla lyhyitä viestejä. Jotkut pitävät kiusallisena kehityksenä sitä, että SMS loi myös uutta lyhennekieltä.
GSM:n ja SMS:n suosion kasvaessa ja operaattoreiden välisen kilpailun
edetessä hinnat Suomessa laskivat nykyiselle muutaman sentin tasolle. Operaattorit tarjoavat myös liittymiä, jotka sisältävät kiinteää maksua vastaan
tietyn määrän, tai jopa lähes rajattomasti, SMS-viestejä.
SMS-viestien lähettely lienee saavuttanut maailmanlaajuisen maksiminsa
johtuen uusista älypuhelinten OTT-viestimuodoista (Over The Top). Ne käyttävät hyväkseen tarjolla olevia datayhteyksiä ja Internetiä.
Kaksisuuntaisen SMS:n käyttöönotto eteni jälkikäteen arvioituna hitaasti. Tuotteistettuna ja lanseerattuna SMS kasvoi räjähdysmäisesti 1990-luvun
jälkipuoliskolla ja voidaan perustellusti kysyä, miksi kaksisuuntaista SMS:ää
ei lanseerattu jo GSM:n käyttöönoton yhteydessä 1992 tai viimeistään samanaikaisesti yksisuuntaisen SMS:n kanssa 1993 tai 1994. Syy hitauteen on siltä
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osin tekninen, että pieniä NMT- ja TACS-puhelimien kanssa kilpailukykyisiä
GSM-puhelimia tuli markkinoille vasta 90-luvun puolivälissä. Harva uskoi
myöskään siihen, että ihmiset olisivat valmiita näpelöimään tekstejä numeronäppäimillä ja katsomaan niitä pienistä näytöistä.

TEKSTIVIESTIT JA SMS:N KEKSIMINEN
SMS-tekstiviestien osoittauduttua valtavan suosituiksi, heräsi kysymys niiden
keksimisestä. GSM-järjestelmän kehitystyöhön osallistuneiden keskuudessa
ei asiaan oltu kiinnitetty mitään huomiota, sillä SMS oli synnytetty vain osana

suurta kokonaisuutta, koko GSM-järjestelmää. Myös tämän artikkelin kirjoittaja on saanut osansa jälkikäteen heränneestä tarpeesta antaa tunnustusta
SMS:n keksimisestä.
Kun puhutaan tekstiviesteistä, voidaan tarkoittaa millä tahansa konseptilla tai teknologialla välitettäviä tekstimuotoisia viestejä yleensä ihmisten
välillä. Jopa aivan ensimmäinen radiotekniikan sovellus oli tekstiviesti, joka
rakennettiin morseaakkosin radion kantoaaltoa pätkimällä. Tekstiviestejä sinänsä siis ei enää voitu keksiä 1980-luvulla.
SMS on nimenomaan GSM-matkaviestinjärjestelmän yhteydessä kehitetty
teknologia. SMS:n olennainen piirre on sen integraatio itse matkaviestinjärjestelmän kanssa. Viestit on sovitettu GSM:n sisäiseen merkinantojärjestelmään eli signalointiin ja ne kulkevat GSM:n signaloinnin ohessa.
Matkaviestinjärjestelmien kehittyessä kolmannen ja neljännen sukupolven järjestelmiksi, SMS noudattaa edelleen GSM:ää varten toteutettua 160
merkin perusrakennetta, vaikka niillä ei ole mitään tekemistä uusien järjestelmien merkinannon kanssa.
Tekstiviestit on usein mielletty suomalaiseksi keksinnöksi. Tämä perustuu
Helsingin Sanomien kuukausiliitteen kesäkuussa 2002 raportoimaan aivoriiheen, jossa kolme suomalaista pohjoismaiseen FMK-kehitystyöhön osallistunutta, DI Juhani Tapiola, DI Seppo Tiainen ja allekirjoittanut, kehittivät työmatkallaan joskus 1980-luvun alkuvuosina ajatuksen ”tekstinäpeltimestä”,
joka pitäisi toteuttaa tulevaisuuden järjestelmässä.
Juhani Tapiola oli pohjoismaisten telehallintoviranomaisten yhteisessä
FMK-Marknad-työryhmässä, jossa palveluideoita kerättiin. FMK:n työryhmissä
ideoitiin ja kerättiin työhön osallistuvien ideoita tulevista palveluista saman
mallin mukaisesti, joka oli toiminut tehokkaasti NMT:tä luotaessa.
Tekijänoikeuksia ei pyritty suojaamaan, vaan työryhmiin osallistuvia kannustettiin äärimmäiseen avoimuuteen ideoiden käsittelyssä. Siksi aivoriihenkään tuotosta ei dokumentoitu, vaan sovittiin idean esittämisestä Marknad-työryhmän kokouksessa liitettäväksi muiden työryhmässä kerättävien
palveluideoiden joukkoon.
FMK:n dokumenteissa tekstiviestit mainitaan vain lyhyesti, sillä työryhmä
ei koskaan ehtinyt tehdä tarkempaa määrittelytyötä. FMK:n työ yhdistettiin
eurooppalaisen GSM:n kanssa sen työryhmien päästyä vauhtiin 80-luvun
puolivälissä.
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Ajatus tekstiviesteistä tuli mukaan pohjoismaisen valmistelun lisäksi
myös ranskalais-saksalaisesta yhteistyöstä. GSM:ssä tekstiviestien välittämiseen valittiin saksalaisten ja ranskalaisten yhdessä kehittämä konsepti, jossa
viestit siirrettiin järjestelmän sisäisessä signaloinnissa. Konseptin mukaisesti viestiyhteyttä ei tarvitse erikseen kytkeä ja viestit kulkevat myös puhelun
aikana. GSM:n signaloinnin kehysrakenteesta johtuen viestien pituudeksi tuli
160 merkkiä. Palvelun käynnistyttyä pituusrajoitusta ryhdyttiin pian kiertämään siten, että matkaviestimet yhdistivät ja näyttivät useita peräkkäisiä
viestejä yhtenä.
Vaikka ajatus tekstiviesteistä matkaviestinjärjestelmässä ja tekstiviestien ”näpelöimisestä” ja näyttämisestä pienillä matkapuhelimilla saattoikin
syntyä ensimmäisenä suomalaisessa aivoriihessä, emme me suomalaiset
voi omia keksintöä itsellemme sen enempää kuin muutkaan yhteistyöhön
panoksensa tuoneet. Myös GSM-yhteistyössä alun perin vallinneen yhteistyömallin mukaisesti ei tekijänoikeuksia edes harkittu haettavaksi. Vasta
teollisuuden ottaminen mukaan GSM:n työryhmiin v. 1987 muutti käytännön.
Jos tekstiviesti olisi keksitty vasta 80-luvun lopussa, olisi alkuperäisen idean
saaneilla ollut valmiit työkalut IPR:n hallintaa varten.

MAAILMAN PARASTA MATKAVIESTINTÄÄ
Suomi oli maailman johtava matkaviestinpalveluiden markkina 90-luvun
puolivälistä alkaen pitkälle tälle vuosituhannelle. Matkaviestinten käyttötiheys (penetraatio) oli suurempi kuin muualla ja se myös kasvoi muuta maailmaa nopeammin.
GSM Association palkitsi vuosittaisessa GSM World Conference-tapahtumassa Telecom Finlandin/Soneran vuosina 1997 ja 1999 parhaiten GSM:n menestystä edistäneestä työstä (Best Regional Growth). Olihan GSM tavallaan
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kilpailussa edellisen sukupolven analogisten järjestelmien kanssa ja GSMA
kannusti operaattoreita markkinoimaan uutta tekniikkaa muun muassa vuosittaisilla palkinnoillaan.
Erilaisten palveluiden käytössä, SMS mukaan lukien, Suomi oli johtava
maa. Puolueettomassa kansainvälisessä tutkimuksessa (saksalainen Solon
Management Consulting 1997) Telecom Finland arvioitiin parhaaksi matkaviestinoperaattoriksi 21 eurooppalaisen operaattorin joukosta. Tämä perustui paitsi liiketaloudellisiin tunnuslukuihin, myös asiakkaille tarjolla oleviin
palveluihin.

Vuonna 2000 Sonera palkittiin parhaana matkaviestinoperaattorina World
Communication Awards –tilaisuudessa Monacossa. Best Wireless/Mobile
operator – sarjan muita finalisteja olivat AT&T ja Telia. Palkinnon perusteluissa Sonera mainittiin mm. Euroopan edelläkävijänä uusien palveluiden
kehittäjänä.
Usein uudet palkintoja tuoneet digitaaliset mobiilipalvelut perustuivat
vielä vuosituhannen vaihteessa SMS:n käyttämiseen. Kilpailevaksi tiedonsiirtokonseptiksi alkoi kehittyä vuonna 2000 esitelty pakettidata GPRS (General Packet Radio Service) ja vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen
mittaan yleistyneet UMTS- eli 3G-verkot ja nopeine datayhteyksineen (UMTS,
Universal Mobile Telecommunications System). Näihin määriteltiin myös ”parempi” viestipalvelu MMS (Multi Media Services), mutta sekään ei ole syrjäyttänyt SMS:ää. Muutokset näyttävätkin etenevän hitaasti - eivät siirtojärjestelmän, vaan sovellusten ehdoilla.

SMS DIGITAALISTEN PALVELUIDEN VÄLITTÄJÄNÄ JA PÄÄNAVAAJANA
Vaikka ihmisten väliset tekstiviestit ovat merkittävä ilmiö sinällään, saattaa
niiden merkitys olla vielä suurempi digitaalisten palveluiden kysynnän ja
käytön yleistymiselle. SMS ei ole erityisen käyttökelpoinen teknologia muiden kuin määrämittaisten 160 merkkiä pitkien tekstiviestien välittämiseen,
mutta sen avulla tehtiin kuitenkin vuosituhannen vaihteen tienoilla lukuisia
käyttökelpoisia palvelusovelluksia.
Samaan aikaan 90-luvun loppupuolella myös internet yleistyi nopeasti ja
digitaalisten verkkopalveluiden kehittyminen sai vauhtia. Ihmiset alkoivat
edellyttää internetin puitteissa toteutettuja palveluita myös pieniin taskukokoisiin laitteisiinsa, ja ennen 3G- matkaviestintekniikan laajaa käyttöön
ottamista 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä digitaalisia mobiilipalveluita pyrittiin useimmiten toteuttamaan SMS:n avulla.
Lisämaksullisilla tekstiviesteillä saattoi tarkistaa osakesäästöjen tilanteen
tai katsoa, kenelle kuului tietyn rekisterikilven omaava ajoneuvo. Osoitetietojen kysely tekstiviestillä oli myös yksi suosituimmista palveluista.
Eräs palvelu lopetti tarpeen arvata omia tulojaan, jos sattui joutumaan
ylinopeuden vuoksi poliisiauton takapenkille. Poliisi sai tekstiviestillä tarkan
tiedon viimeisimmästä verotettavasta tulosta. Kerrotaan että ensimmäisten
joukossa palvelun kirpaisevan tarkkuuden sai kokea järjestelmän toimittaneen yhtiön Tiedon toimitusjohtaja.
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SMS:llä saattoi osallistua TV-ohjelmiin lähettämällä kommenttiviestejä ja
äänestää suosikkiesiintyjää. Vuonna 2005 SMS:llä äänestettiin Eurovision laulukilpailuissa siihen asti suurimmassa teleäänestyksessä koskaan. Seuraavana vuonna 2006 tukivat SMS-äänet Suomen Lordin valintaa voittajaksi.
Useat näistä SMS-palveluista ovat edelleen vilkkaassa käytössä, vaikka sosiaalisen median viestipalvelut (Facebook, Messenger, WhatsApp ja Twitter)
ovat vallanneet niiltä tilaa. Yksi SMS:n eduista on tehokas integrointi matkaviestinlaskutuksen kanssa, jolloin tapahtumien järjestäjät voivat vaivattomasti saada operaattoreiden kanssa sopimansa osan tuloista peittämään
kustannuksiaan.
Toinen verkon kautta välittyviä palveluita mahdollistava konsepti 80 – 90
-luvuilla oli matkapuhelimissakin oleva perusominaisuus eli puhelin. Soittamalla erityishinnoiteltuun numeroon saattoi esimerkiksi käynnistää autonpesukoneen tai maksaa ostokset juoma-automaatille. Lisämaksulliset
puhelinpalvelut olivat monessa mielessä edelläkävijöitä. Esimerkiksi teleäänestyksiä tehtiin puhelimella jo ennen SMS:n yleistymistä ja niitä käytetään
edelleen. Puhelimelle tehtyjä sovelluksia myös ”käännettiin” SMS:n avulla
tehtäviksi.

SMS JA VISIO UUDESTA MATKAVIESTIMIEN KÄYTTÖLIITTYMÄSTÄ
Kun Sonera vietiin onnistuneesti pääomamarkkinoille kansainvälisellä osakeannilla 1998, se esiteltiin sijoittajille modernina matkaviestin- ja palveluyrityksenä. Elettiin aikaa, jolloin GSM oli hallitseva matkaviestinjärjestelmä ja
se oli levinnyt maailmanlaajuiseksi johtavaksi standardiksi.
Mitä muuta kuin puheluita ”missä vain, milloin vain” GSM:n teknologialla
saatettiin tehdä, kiinnosti suuresti sijoittajia. Suomea pidettiin matkaviestinpalveluiden johtavana maana pitkälti sen ansiosta, että täällä kilpailevat
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operaattorit Radiolinja ja Soneraksi muuttunut Tele/Telecom Finland panostivat uusiin palveluihin ja kykenivät esittelemään usein SMS-viesteihin perustuvia ennen näkemättömiä palveluinnovaatioita.
Internetin käyttöä kännyköillä esiteltiin jonkin verran myös 1999 käyttöön
otetun WAP-protokollan avulla (Wireless Access Protocol). Sillä yritettiin nopeuttaa digitaalisten mobiilipalveluiden tuloa, mutta se ei menestynyt kilpailussa SMS:n ja myöhemmin kosketusnäyttöihin perustuvien käytäntöjen
kanssa.

Listautumisen yhteydessä 1998 matkaviestinpalveluiden edistyksellisyyttä
esiteltiin pitkälti tekstiviestinsovellusten avulla. Nokia oli tuonut markkinoille 1996 uraa uurtavan Communicator 9000:n, mutta käytännössä ainoa keino lähettää sähköposteja pienillä kännyköillä oli SMS ennen pakettikytkentäisen datan ja sen varaan tehtyjen palvelusovellusten aikaa. Sähköpostin
kaltaisissa palveluissa SMS oli välineenä kuitenkin kömpelö ja SMS:n käyttö
sähköpostin välineenä jäikin vain demoksi.
Kännykällä maksaminen oli uutta. Road show-esityksessä näytettiin, kuinka kännykällä ostettiin juoma-automaatista tai maksettiin golfpalloista.
Visiona tulevasta puhuttiin ”mobiili-internetistä”, jossa internetistä tutut palvelut ja menettelytavat olisivat käytössä myös kännyköillä. Koska sitä tukevaa mobiiliverkkoa ja päätelaitteita ei vielä ollut olemassa, jäivät todisteet
mielikuvien ja lähinnä SMS:llä esiteltyjen palveluiden varaan.
Tulevaisuuden käyttöliittymästä esiteltiin kymmenissä road show-tapaamisissa sadoille sijoittajille Euroopassa ja Yhdysvalloissa kuinka palveluita
tultaisiin aktivoimaan ja käyttämään SMS:n tai muun tekstiohjauksen sijasta
tökkimällä palvelukuvakkeita. Sonera omaksui myös iskulauseekseen ”Make
things click” kuvaamaan visiota. Visiota havainnollistettiin erään Oulun Yliopiston tutkimusohjelman Prosessori-lehdessä julkistamalla kuvalla. Siinä
mobiilin päätelaitteen näytöllä oli palvelukuvakkeita ennakoimassa klikattavien ikonien arkipäivää myös matkaviestimissä.
Puheiden ja annettujen näyttöjen perusteella sijoittajat uskoivat Soneran
kykyyn kehittyä Internetkauden johtavaksi mobiilioperaattoriksi ja osakeanti
oli suuri menestys.
Jälkiviisaasti voi harmitella, ettei ikonisen käyttöliittymän visiosta kyetty ottamaan kaupallista etumatkaa suomalaiselle teollisuudelle, vaikka sen
pohjalta Suomessa esitettiin vahvimmat ja aikaisimmat näkemykset, kuten
iso sormiin reagoiva kosketusnäyttö. Ericsson toi markkinoille vuonna 2003
älypuhelimen P900, joka perustui palvelukuvakkeisiin ja resistiiviseen kosketusnäyttöön. Se vaati kuitenkin kynämäisen apuvälineen kuvakkeiden tökkimiseen ja kaksi kättä. P900 ja sen parannetut versiot eivät edistyksellisyydestään huolimatta nousseet suursuosioon.
Lähempänä ”oikeaa arvausta” tulevaisuuden mobiilista internetin käyttöliittymästä esitteli vuonna 2000 perustettu oululainen MyOrigo Oy. Se valmisti ikoneihin ja sormin aktivoitaviin kuvakkeisiin sekä täyskokoiseen näyttöön
perustuvan toimivan prototyypin vuonna 2003.
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MyOrigo oli liian pieni saamaan tuotteensa silloin erittäin nopeasti kasvaneille maailman markkinoille. Yhtiö ehdottikin yhteistyötä lähes kaikille
maailman matkapuhelinvalmistajille ja mm. amerikkalaiselle Applelle. Kukaan ei kiinnostunut yhteistyöstä, mutta 9.1.2007 Apple esitteli palvelukuvakkeisiin ja kosketusnäyttöön perustuvan iPhonen, joka muistutti suuresti
MyOrigon tuotetta.
Vuonna 2003 ilmestyneessä brittilehdessä PC Plus oululaista puhelinta
kuvailtiin käänteentekeväksi. Seuraava nimimerkki ”Keken” kirjoittama raportti 28.4.2004 Matkapuhelinfoorumissa (www.matkapuhelinfoorumi.fi) on
kuvaava:
”Eilen pääsin käyttämään MyOrigon MyDevice puhelinta, tai pitäisikö ennemmin puhua jostain Communicatorin tapaisesta laitteesta. Tulossa kesällä
myyntiin. Erittäin lupaavan oloinen laite, povasin sille jo menestystä business-piireissä työkaluna. Toimivaa protoa kokeiltuani jätin välittömästi tilauksen, hinta asettunee n. 1000euron paikkeille.
Kosketusnäyttö ja siitä painalluksen tapahduttua sormeen tuleva ”täräys”
on nerokas - olen aina ollut näppäimistön kannalla (commu) mutta tuo oli jo
jotain parempaa!
Näytön automaattinen vaihtuminen vaaka-pysty akselilla oli kätevä. Mutta
kaikkein hienointa oli esim. webbiä selatessa laitetta kallistelemalla pystyi
skrollaamaan näyttöä. Ja toimi oikeasti tosi hyvin.
Kalenteri ja muut ominaisuudet olivat erittäin hyvin suunniteltuja, oikein
tuntui ”ihmiselle” tehdyltä laitteelta. Täynnä erittäin nerokkaita ratkaisuja.
Hilpeyttä herätti sivun vaihtaminen laitteessa - pyyhkäistiin sormella näyttöä
kuin pyyhkisi pölyä tms. näytöltä ja sivuhan vaihtui.
Normaaleja nappeja koneessa ei montaa ole - eikä tarttekkaan. Akun kesto
tms. faktat ei tiedossa. Bluetoothia ei ollut, en tiedä tuleeko myyntimalliin. Fyysi-
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nen koko on isohko, mutta ei mahdoton tiiliskivi kuitenkaan. 9210 on ehkä isompi, en kerennyt vertailla. Pakostahan tuo on isohko, sillä näyttö oli todella suuri.
Laitteen takana kuulemma 3v. tuotekehitys ja kyllä se siltä tuntuikin että
asiat on mietitty.
Hyvä suomi!”

ÄLYPUHELINTEN SOVELLUKSET SYRJÄYTTÄVÄT SMS:N
Ensimmäisen iPhonen esittelystä alkoi murros, jonka seurauksena tapa käyttää palveluita matkaviestimillä on muuttunut lähes täydellisesti kosketus-

näyttöihin ja kuvakkeisiin perustuvaksi ja lähes kaikki internetin palvelut
ovat arkipäivää myös matkaviestimissä. Lukematon määrä kokonaan uusia
muun muassa sijaintiin perustuvia palveluita on tullut arkisiksi älypuhelinten
kosketusnäytöltä klikattaviksi helppokäyttöisiksi palveluiksi.
Useat vuosituhannen vaihteen innovatiiviset SMS-sovellukset ovat unohtuneet tai jääneet uusien teknologioiden varjoon, mutta edelleenkin suosittuja ovat mm. lähiliikenteen matkalippujen maksaminen tekstiviesteillä,
junalippujen välittäminen tekstiviesteillä sekä maksutapahtumien varmistamiseen kehitetyt pankkien tekstiviestinsovellukset sekä teleäänestykset ja
TV:n interaktiiviset palvelut.
Vuosituhannen vaihteessa perustetuista yrityksistä näyttävimmin SMS:llä
toteutettavien digitaalisten palveluiden parissa työskentelevät edelleen mm.
Fonecta ja BookIT Oy, jonka kehittämällä ja patentoimalla älytekstiviesti-konseptilla (iSMS) on lukuisia turvattua viestintää edellyttäviä palvelusovelluksia, kuten maksutapahtumia ja niiden varmistuksia.

SMS:N TULEVAISUUS
Lukuisista palvelusovelluksista huolimatta merkittävin tekstiviestinsovellus on edelleen tekstimuotoinen viesti ihmiseltä toiselle. Uudet digitaaliset
mobiilipalvelut toteutetaan pääasiassa älypuhelinsovelluksilla ja Internetin
kautta. Myös tekstiviestejä välitetään enenevässä määrin internetin kautta
uusien sovellusten, kuten WhatsApp, iMessage, Hangouts, Messenger ja Twitter avulla. Ne ovat edullisia ja joustavia mahdollistaen viesteissä mm. kuvien
ja videoiden lähettämisen ilman lisäkustannuksia operaattoreiden tarjoamia
internet-yhteyksiä hyödyntäen.
On ennustettu perinteisen SMS-tekstiviestin katoavan markkinoilta kokonaan, ja Viestintäviraston tilastojen mukaan henkilöiden toisilleen lähettämien tekstiviestien määrä onkin vähentynyt Suomessa ensimmäisen kerran
vuonna 2013. Eniten tekstiviestejä lähetettiin Suomessa vuonna 2012, jolloin
operaattoreiden verkoissa välitettiin yhteensä 4326 miljoonaa viestiä.
TeliaSoneralta saadun tiedon perusteella palveluviesteissä on nähtävissä
sama trendi, mutta kehitys ei ole niin selvä niiden generoiman paluusuuntaisen liikenteen vuoksi. Ilmeisesti uudet tekstiviestiteknologiat ja datasovellukset ovat kuitenkin valtaamassa tilaa SMS:ltä myös palveluissa.
SMS pitänee kuitenkin tärkeän aseman viestintämuotojen joukossa pitkään. Kun se pidetään matkaviestinjärjestelmien kiinteänä osana, saavat
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kaikki matkaviestimien käyttäjät sen helppokäyttöisenä verkon ja puhelimen
ominaisuutena. Sitä ei tarvitse erikseen asentaa ja sen avulla voi lähettää
viestin kenelle tahansa. Ei ole tarpeen tietää, onko vastaanottaja asentanut
itselleen sovelluksen vai ei.
On lukematon määrä varmatoimisia ja edullisia SMS:ään perustuvia sovelluksia, kuten kaukovalvonta- ja kauko-ohjaus, joiden ylläpitäminen lienee
operaattoreiden intressinä, vaikka uudet viestintämuodot valtaisivatkin suurimman osan päivittäisistä henkilöiden välisistä tekstiviesteistä. Palveluiden
tuottajille SMS tarjoaa tehokkaan konseptin palveluiden erillishinnoitteluun
ja ansaintaan operaattorin hoitaman laskutuksen kautta.
Kriittisten palveluiden jättämistä SMS:n varaan on kuitenkin syytä harkita,
sillä se on toimintatavaltaan ns. toissijainen palvelu. Viesti toimitetaan, jos
verkon signaloinnilla ei ole muuta tärkeämpää tehtävää. Yleensä tämä ei ole
haitannut palvelua.
Asiantuntijat on helppo saada kiistelemään siitä, syrjäyttävätkö uudet
tekstiviestisovellukset SMS:n vai eivät. SMS:n sovelluksien laaja olemassa
oleva kanta ja sen liiketoimintakonseptin tietyt edut pitänevät kuitenkin
huolta siitä, että operaattorit ylläpitävät SMS-palveluitaan vielä pitkään.
Henkilöiden välisessä viestinnässä sosiaalisen median tarjoamat OTT-viestintämuodot korvannevat SMS:n sitä mukaa, kuin älypuhelimet yleistyvät.
Asiakkaiden kannalta ei toisaalta ole merkitystä sillä, mikä tekninen ratkaisu
viestit välittää. Lyhyiden tekstisanomien, terveisten ja toivotusten lähettäminen jatkunee ikuisesti.
Kiitän avusta artikkelin laatimisessa 80- ja 90-lukujen työtovereitani Mariette Lehtoa, Kari Marttista, Tapani Pökkää, Seppo Tiaista ja Seppo Vihistä.
Sain heiltä arvokasta apua hatarien muistikuvien täydentämiseksi niin, että
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niistä vähitellen kiteytyi valmiita asiakokonaisuuksia.
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Tiiviisti
• Jopa aivan ensimmäinen radiotekniikan
sovellus oli tekstiviesti, joka rakennettiin
morseaakkosin radion kantoaaltoa pätkimällä. Tekstiviestejä sinänsä siis ei enää
voitu keksiä 1980-luvulla.
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• SMS on nimenomaan GSM-matkaviestinjärjestelmän yhteydessä kehitetty teknologia. Viestit on sovitettu GSM:n sisäiseen
merkinantojärjestelmään eli signalointiin
ja ne kulkevat GSM:n signaloinnin ohessa.
• Vaikka ajatus tekstiviesteistä pienillä
matkapuhelimilla saattoikin syntyä ensimmäisenä suomalaisessa aivoriihessä,
emme me suomalaiset voi omia keksintöä
itsellemme sen enempää kuin muutkaan
yhteistyöhön panoksensa tuoneet.

• Operaattorit tuotteistivat SMS:t käyttökelpoiseksi kaksisuuntaiseksi palveluksi, ja
maailman johtava matkaviestinvalmistaja
Nokia toi markkinoille helppokäyttöisen
SMS-viestien vastaanottamista ja lähettämistä tukevan päätelaitteen Nokia 2110:n
helmikuussa 1994.
• Suomalaisten toisille lähettämien tekstiviestien määrä oli huipussaan 2012, jolloin
lähetettiin 4326 miljoonaa viestiä.
• Älypuhelimet ovat sen jälkeen syöneet
SMS-viestien asemaa. SMS pitänee silti
tärkeän aseman viestintämuotona vielä
pitkään.

JULKISTEN
ASIOINTIPALVELUIDEN ILOT
JA KIROT
HANNU LUNTIALA

”

Monet Suomen julkiset asiointipalvelut
ovat ainutlaatuisia. Sähköisen
identiteetin kehittämisessä tuhlattiin
kuitenkin 15 vuotta.

Maamme sijoitus kansainvälisissä tietoyhteiskuntamittauksissa on vaihdellut
yllättävänkin paljon siitä alkaen kuin vertailuja on tehty. Ensimmäisten hyvien suoritusten jälkeen on tapahtunut taantumista ja tämän, aallonpohjan
jälkeen olemme palanneet takaisin kymmenen parhaan joukkoon.
Hyvä sijoitus kansainvälisessä vertailussa ei ole itsetarkoitus. Ja vertailujen
luotettavuuskin voidaan asettaa kyseenalaiseksi. On kuitenkin ymmärrettävä mittaustuloksista kulloinkin luettava viesti. Mitä parempi sijoitus on, sitä
houkuttelevampana maamme näyttäytyy kansainvälisille toimijoille, jotka
harkitsevat toimintojensa sijoittamista maahamme. Ja sitä paremmat toimintaedellytykset jo nyt maassamme toimivilla yrityksillä on. Yritystoiminnan
menestys puolestaan on maamme hyvinvoinnin kivijalka.
Vaikka ICT:n hyödyntäminen muodostaakin vain yhden monista toimintaedellytyksistä, sen merkitys on jatkuvasti kasvanut. Yritystoiminnan ohella hyvin toteutettu ICT-infrastruktuuri luo edellytykset tehokkaalle hallinnolle. Tässä olemmekin onnistuneet; OECD:n viimeaikaisten tutkimusten
mukaan maamme sijoittuu varsin korkealle eri maitten hallintotoimintoja
vertailtaessa.
Eräät asiat toistuvat itsepintaisesti, kun tutkimuksia tehdään. Maamme
väestön korkea koulutustaso, yhteiskunnallisesta vakaat oltavat ja vähäinen
korruptio ovat näissä vahvuuksiamme. Kun näkökulma keskittyy ICT-alaan,
nopeitten internet-yhteyksien, ICT-osaamisen sekä ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ovat valttikorttejamme.

NÄEMMEKÖ TOTUUDEN?
Jos menestys kilpailuissa on vaatimaton, selitykset sille saavat suuremman
huomion kuin parantamiseen tähtäävien keinojen hakeminen. Jos me menestymme, kansallinen helmasyntimme on etsiä selityksiä silloinkin: suoritukset on mitattu väärin, jotain oleellista on jäänyt katveeseen. Oikeastaan
oma laadukas suorituksemme ei ansaitsekaan sitä kunniaa, jonka tutkimukset meille suovat.
Esimerkkejä molemmista on helppo löytää. Usein tutkimuksissa on vertailtu hallinnon sähköisten palvelujen tehokkuutta arvioimalla esimerkiksi, onko yksittäisellä kansalaisella mahdollista saada käyttöön sähköisessä
muodossa itsestään syntymätodistus. Tai vihkitodistus. Jos mahdollisuus on
olemassa, tutkija antaa maalle kymmenen pistettä. Jos mahdollisuutta ei ole,
tulos arvioidaan nollan arvoiseksi.
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Suomessa on menty tässä asiassa muita pidemmälle. Jo 1980-luvun lopulla
päätettiin ihmisten turhaa juoksuttamista viranomaiselta toiselle karsia. Ja
tässä onnistuttiinkin suorastaan mainiosti.
Aiemmin ihminen joutui hankkimaan itsestään virkatodistuksen mitä erilaisimpiin tarkoituksiin. Tästä byrokratiasta on päästy lähes kokonaisuudessaan eroon. Nuorempi sukupolvemme ei kenties edes tiedä, mikä virkatodistus oikeastaan on.
Miten turhasta juoksuttamisesta päästiin? Sen vuoksi, että 90-luvun alkupuolelta lähtien virkatodistustietoja tarvitsevat organisaatiot, niin hallinnossa kuin liike-elämässäkin, ovat saaneet tarvitsemansa tiedot tietoliikenneyhteyksin väestötietojärjestelmästämme. Kun tämä on toteutettu, eikä tarvetta
otteisiin sähköisessä muodossa ole, kansainvälisissä vertailuissa saamme
edistyksellisen toteutuksemme johdosta nolla pistettä, vaikka ansaitsimme
niitä ainakin sata.
Käänteinen esimerkki on myös valaiseva. Jo vuonna 1999 Suomi otti ensimmäisenä maana maailmassa käyttöön sähköisen henkilökortin. Sen avulla
oli tarkoitus hoitaa sähköinen asiointi turvallisella tavalla internetissä. Edistyksellinen ratkaisu oli kohtuuhintaan kaikkien saatavilla, mutta ei ottanut
tuulta siipiensä alle.
Hyvä yritys johti suureen pettymykseen ja kansalliseen itseruoskintaan. Ja
ruoskinta yltyi yhä, kun naapurimaamme Viro otti konseptin onnistuneesti
käyttöön. Ja vielä suomalaisten vinkistä. Tämän syitä ja seurauksia ruoditaan
kirjoituksessani vielä myöhemmin.

JULKISTEN PALVELUIDEN MENESTYSTARINOITA
Virkatodistusten käytön lopettamisen ohella maastamme löytyy muutama
muukin esimerkki siitä, mitä sellaista olemme tehneet, mistä muissa maissa
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vasta haaveillaan.
Väestölaskenta on YK:n määrittelemä velvollisuus jäsenvaltiolleen. Niinpä
se joka maassa myös tehdään, vähintään kymmenen vuoden välein.
Ja miten se tehdään? Lomakkeilla.
Kun asukasluku, väestön perustiedot ja sijoittuminen maan eri osiin
muodostavat yhteiskunnan suunnittelulle kivijalan, demokratian peruskiven, nämä täytyy aika ajoin tarkastaa. YK:n kahdestasadasta jäsenvaltioista useimmissa väestölaskenta suoritetaan käytännössä samalla tavalla kuin
aina ennenkin. Ovelle ilmaantuu väestölaskija, joka täyttää kyselylomakkeen,

lomakkeet kerätään yhteen, tiedot tallennetaan ja tulokseksi - kuukausien
yhteenlaskun jälkeen – saadaan asukasluku ja väestön jakauma asuinalueille. Edistyneimmissä maissa lomakkeet lähetetään postitse. Kaikkein kehittyneimmissä maissa tiedot voi ilmoittaa internetin avulla.
Maailmassa on kaksi maata, Tanska ja Suomi, joissa ihmisten ei tarvitse
tehdä väestölaskennan eteen yhtään mitään.
Tämän tekevät mahdolliseksi kehittyneet tietovarannot ja näitten yhteiskäyttö. Sama tietokokonaisuus, joka muissa maissa kerätään ihmisiltä kyselylomakkeilla, on Suomessa ja Tanskassa saatavilla perusrekistereistä. Ja
milloin tahansa.
Virkatodistusten käytön lopettaminen sekä rekisteripohjainen väestölaskenta ovat mainioita esimerkkejä kokonaisuuksista, joissa maamme on
edennyt tietotekniikan ja kehittyneiden perusrekistereiden avulla varsin pitkälle. On toki muutakin.
Tunnetuin menestystarinamme on veroehdotus. Vielä joitakin vuosia
sitten me tuskailimme kuittien ja tositteiden kanssa vuodenvaihteessa ilmoittaaksenne tulotietomme ja vähennyksemme verottajalle. Tänä päivänä
saamme kaiken valmiina eteemme.
Veroehdotus ei ole menestystarinoista ainoa. Kun muutamme asuntoa,
voimme tehdä muuttoilmoituksen internetissä: uusi osoitteemme välittyy
väestötietojärjestelmän kautta niin valtion viranomaisille, kuntiin kuin liike-elämänkin käyttöön samalla sekunnilla. Posti kääntyy saman ilmoituksen
avulla uuteen osoitteeseen seuraavana päivänä. Ja jos joku ystävämme haluaa selvittää osoitteemme, on tarkoitukseen suunniteltu sähköinen palvelu
käytettävissä kellon ympäri.
Näistä muualla maailmassa osataan tuskin edes haaveilla. tOmakanta-palvelusta voimme tarkastaa terveystietomme. Sähköinen resepti on korvannut
paperiset lääkemääräykset. Passin hakeminen sujuu ilman käyntiä poliisilaitoksella ja valmis matkustusdokumentti ilmestyy muutamassa päivässä
haettavaksi R-kioskilta.
Paljon on saatu aikaan. Mutta paljon on vielä tehtävää. Eikä kaikki toki ole
aina sujunut niin hyvin kuin toivottiin.
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EPÄONNINEN ÄÄNESTYSPILOTTI
Yksi surullisimmista epäonnistumisista oli sähköisen äänestyksen kokeilu
vuoden 2008 kunnallisvaaleissa. Menetelmää käytettiin Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä.
Heti kokeilun jälkeen saaduissa raporteissa äänestyksen todettiin sujuneen mainiosti. Vaalien jälkeen ilmeni kuitenkin, että reilut 200 ääntä oli
jäänyt rekisteröitymättä äänestäjien poistettua äänestyskorttinsa laitteesta
ennen OK-painikkeen painamista. Pitkän oikeusprosessin jälkeen korkein
hallinto-oikeus päätti vuonna 2009, että vaalit piti näissä kunnissa uusia.
Useaan vuoteen ei sähköisen äänestämisen mahdollisuuteen rohjettu
palata. Keväällä 2015 asiaa pohtinut oikeusministeriön työryhmä suhtautui
asiaan ristiriitaisesti. Se esitti varovasti, että asiaa voitaisiin jatkossa kokeilla
lähinnä neuvoa antavissa kansanäänestyksissä.
Eikö meillä todellakaan ole rohkeutta edetä tässä rivakammin?
Vaalien toteuttaminen virheettömästi, traditio, vaalisalaisuuden säilyttäminen, äänien myyntimahdollisuus, perheen sisäinen painostus ja inhimillisen
erehtymisen mahdollisuus ovat useimmiten olleet perusteita, joilla sähköiseen menettelyyn siirtymistä on pyritty lykkäämään. Samoilla näkökohdilla
on myös perusteltu sitä, että sähköisen äänestämisen mahdollisuutta ei tulisi sen enempää enää selvittääkään.
Perusteita on toki vaikea kiistää. Eikö Suomen kaltaisessa demokraattisessa, korkean ICT-osaamisen maassa esitettyihin epäilyksiin ole löydettävissä yksinkertaisia ja loogisia ratkaisuja, joilla epäluulot voitaisiin poistaa?
Jos me emme tähän, digitaalisuuden siunauksellisuuteen muutoin uskovassa
maassamme pääse, voimme samalla kertaa luopua vannomasta digiuskomme nimiin.
Virossa ongelmista useimmat on voitu poistaa. Äänestää voi useamman
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kerran, jos erehdys tai painostus antaisi tähän aiheen. Tai pelkästään mielen
muuttuminen äänestämisen aikaan. Loppujen lopuksi ihminen voi Virossa
käydä äänestämässä myös perinteiseen tapaan manuaalisesti vaalipaikalla,
jos hän itse haluaa. Tuolloin sähköinen ääni mitätöityy.
Nettiäänestys on lisännyt naapurimaassamme suosiotaan tasaisesti. Viime vaaleissa tällä tavalla äänensä antoi kolmannes äänioikeutetuista.
Kun me kotimaassamme olemme huolissamme äänestysaktiivisuudesta, etenkin nuorten kohdalla, tähän olisi tarjolla kohtuullinen ratkaisu: kotona tapahtuvan
nettiäänestyksen olettaisi lisäävän ennen kaikkea nuorten aktiivisuutta.

Äänestystuloksen manipulointi ja järjestelmän hakkerointi toki ovat merkittäviä, vakavasti otettavia uhkia, joita ei ole syytä vähätellä. Kun asiantuntijat ovat rakentaneet maahamme toinen toisensa perään luotettavia, turvallisia ICT-järjestelmiä, ei luulisi turvallisen vaalijärjestelmän aikaansaannin
olevan ylivoimainen tehtävä.
Eräs epäonnisen kokeilumme opetus on syytä ottaa vakavasti. Kun sähköiseen äänestykseen joskus mennään, järjestelmän täytyy pitää huoli siitä, että
äänestämisen toteuttamisessa mahdollisesti tapahtuva väärinymmärrys tai
inhimillinen erehdys tulee varmasti ja saman tien äänestäjän tietoon. Tuolloin hän voi korjata erheensä ja tarvittaessa, jos hyväksi näkee, keskeyttää
äänestämisen ja mennä vaalipäivänä uurnille.
Varovainen suhtautuminen uutta menettelyä kohtaan on verhottu tekniikkaa kohtaan suunnattuun epäluuloon. Onko tämä koko totuus? Vai onko epäluulon takana sittenkin jotain muuta kuin se, mikä sanotaan ääneen? Onko
joku puolueista erityisen huolissaan kannatuksestaan, jos nuoret diginatiivit
lähtisivät joukolla sähköisille uurnille?

SÄHKÖISEN TUNNISTUKSEN VIISITOISTA MENETETTYÄ VUOTTA
Usein mediassa on tuotu esiin valtion rooli kilpailuedellytysten luojana ja
ICT:n kehittäjänä. Tässä yhteydessä on kuitenkin tehtävä yksinkertainen kysymys. Pitääkö valtion tehdä kaikki valmiiksi?
Valtiolla toki on merkittävä osa kehityksen vauhdittajana monella eri
alalla. Kun taloudelliset resurssimme niukkenevat, on selvää että valtionkin
mahdollisuudet panostaa tarvittavaan infrastruktuuriin vähenevät.
Kysymys on kuitenkin olennainen. Jos valtio ei panosta toimintaedellytysten parantamiseen, onnistumisen mahdollisuudet pienenevät. Ja eräät
valtion olemassaolon, demokratian ja oikeusturvan asiat, ovat perinteisesti
kuuluneet valtion vastuulle. Olemmeko valmiita muuttamaan käsitystämme
näistä?
Kysymys on olennainen senkin vuoksi, että vastauksia on ollut useita. Varsinkin viime aikoina. Ja poliittinen linjaus valtion mandaatista on ollut monesti epäselvä. Jopa eri ministeriöitten välillä on ollut kiistaa siitä, mikä rooli
valtiolla tulisi olla.
Ongelma on näyttäytynyt selkeimmin, kun maassamme on rakennettu
sähköisen tunnistuksen infrastruktuuria. Kun linjaus on puuttunut, on aikaa
hukattu asioitten seisottamisessa vuosikausia.
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Kuten edellä jo todettiin, vuonna 1999 maamme loi kansalaisilleen ensimmäisenä maana maailmassa mahdollisuuden hankkia käyttöön sähköinen
henkilökortti, jonka avulla oli tarkoitus ampaista sähköisessä asioinnissa kehityksen kärkeen. Edellytykset olivat olemassa, mutta hanke ei saanut tuulta
siipiensä alle.
Miksi Suomessa epäonnistuttiin ja missä mennään nyt? Perusongelmia
oli kaksi.
Pankit olivat tuolloin luoneet omat tunnistusjärjestelmänsä, jotka toimivat hyvin. Näitten avulla oli mahdollista tunnistautua myös muihin kuin pankin palveluihin. Yksikköhinta tosin on ollut varsin kova.
Valtion tarjoamalla ratkaisulla ei tuolloin ollut kysyntää. Kun suuri osa
pankeista vielä kieltäytyi hyväksymästä valtion tarjoamaa tunnistusta omiin
pankkipalveluihinsa, - arkipäivän käytetyimpiin sähköisiin palveluihin – suuri
este valtion tunnistusratkaisun laajalle käytölle oli valmiina.
Kun valtion ratkaisun käyttäminen edellytti poliisin myöntämän henkilökortin hankkimisen lisäksi vielä erillistä kortinlukijaa ja sen tarvitseman
ohjelmiston asentamista tietokoneeseen, kynnys käyttöönotolle muodostui
liian korkeaksi.

KUKA LUO SÄHKÖISEN IDENTITEETIN?
Sähköisen tunnistamisen taustalla on kuitenkin alusta alkaen ollut kysymys
siitä, kenen tehtävänä on luoda yksittäisille kansalaisille sähköinen identiteetti. Onko se liike-elämän, markkinoiden tehtävä? Vai valtion?
Perinteinen identiteetti luodaan viranomaisten avulla. Kun lapsi syntyy,
hänelle annetaan henkilötunnus, jonka avulla hänet voidaan yksilöidä, eli
tunnistaa muitten samannimisten henkilöitten joukosta. Tämä on ollut ja on
yhä kiistatta valtion tehtävä.
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Kun on siirrytty sähköiseen maailmaan, asia on nähty uudessa valossa.
Onko asia todellakin digitaalisessa maailmassa erilainen?
Loogista olisi, että sähköisessäkin todellisuudessa valtio takaisi kansalaistensa identiteetin, ja tekisi sen turvallisella tavalla. Ja ottaisi samalla myös
vastuun identiteetin luotettavuudesta.
Tämä, periaatteellinen, ratkaisematta jäänyt kysymys rooleista liike-elämän ja julkishallinnon välillä, on leimannut valtion suhtautumista sähköisen
identiteetin luomiseen ja levittämiseen tunnistusratkaisujen alusta alkaen.
Harmillista on, että asiasta ei koskaan käyty laajaa, avointa keskustelua. Val-

tion luoman sähköisen tunnistamisen takana ollut toimija, Väestörekisterikeskus, oli yksin liian pieni toimija, jotta valtion takaama luotettava identiteetti olisi saanut aseman, minkä se olisi ansainnut.
Vaikka kansalaiset eivät valtion myöntämästä tunnistusratkaisusta innostuneet, sähköinen identiteetti on otettu laajalti käyttöön hallinnossa. Virkamiehet, terveydenhuollon henkilöstö valtiolla ja kunnissa sekä farmaseutit
ja apteekkarit yksityissektorilla käyttävät valtion myöntämää asiointikorttia,
jonka avulla on saatu toteutettua pitkään rakenteilla ollut sähköinen reseptijärjestelmä. Näitä sähköisesti allekirjoitettuja dokumentteja kirjoitetaan
vuosittain kymmeniä miljoonia kappaleita.

YHTEISTYÖLLÄ MAALIIN SAAKKA
Yhtenäisen kattavan tunnistusjärjestelmän saaminen aikaan maassamme
odottaa yhä toteutustaan. Keväällä 2014 Väestörekisterikeskus oli jo toteuttamassa varmenneratkaisua. Siinä tarvittava varmenne olisi ollut poliisin
myöntämällä henkilökortilla, pankkikortilla, matkapuhelimessa, USB-tikulla
tai jatkossa millä vain tekniikan sallimalla alustalla. Valinta olisi ollut kansalaisen oma.
Varmenteen tuottamisessa olisi otettu huomioon myös etälukumahdollisuus ja uudet tekniset ratkaisut.
Kun asian päättäminen oli lähellä, taustalla toimivat liike-elämän tahot
saivat käännettyä poliitikot taakseen, ja hanke kariutui. Periaateratkaisu siitä,
onko kansalaisen sähköisen identiteetin luominen valtion vai markkinavoimien vastuulla, näyttäisi nyt kääntyvän epämääräiseksi tasapeliksi. Kaikkien,
niin liike-elämän kuin valtionkin tarjoamat varmenneratkaisut, tultaisiin hyväksymään tasavertaisina tunnistusvälineinä sähköisissä asiointipalveluissa.
Tätä kirjoitettaessa kesällä 2015 tunnistusratkaisuja viedään siis eteenpäin
valtion ja yksityissektorin yhteistyönä. Tavoitteena on saada aikaan luottamusverkosto, kokonaisratkaisu, jossa kaikkien, niin valtion kuin yksityissektorinkin myöntämät tunnistusvälineet hyväksyttäisiin tasavertaisina kaikkiin
sähköisiin palveluihin.
Vaikka taustalle tarvittavan yhteistyöorganisaation aikaansaaminen ei ole
helppoa, kaikkien etu on, että asia vihdoinkin saataisiin maaliin.
Kysyä toki voi, onko tämä, monimutkaisen yhteistyöverkoston edellyttämä
ratkaisu, todellakin kaikkien alalla toimivien, ennen kaikkea sähköisiä palveluita tarjoavien tahojen ja kansalaisten yhteinen etu. Eikö Virossa toteutettu,
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yksinkertainen, selkeä ja kustannustehokas malli olisi ollut meillekin paras
vaihtoehto? Ja ovatko nykyiset, pankkien myöntämät, paperilapuilla olevat
koodilistat sekä perheenjäsenten yhdessä käyttämät salasanat tänä päivänä
todellakin riittävän turvallisia?
Jospa tässäkin asiassa järki vielä voittaisi.

NÄKYMÄTÖN VALTTIKORTTI
Tekemällä oppii. Yksi opeista on tämä: sähköisiä asiointipalveluita voidaan
luoda monin eri tavoin.
Helpoin vaihtoehto on varsin yksinkertainen. Tarvitaan lomake, jonka
kansalainen voi täyttää tiedoillaan sekä kanava, jota käyttäen hän toimittaa
asiansa viranomaisen saataville. Näin on ensimmäinen askel otettu.
Tämänkaltainen menettely on ollut valtavirtaa niin Suomessa kuin muissakin maissa asiointipalveluiden alkutaipaleella. Kehittyneemmässä muodossa
tiedot ilmestyvät lomakkeelle ilman kansalaisten vaivannäköä, viranomaisen
näin saamat tiedot välittyvät suoraan tietojärjestelmiin ja palvelut käynnistyvät automaattisesti.
Kehittyneimmillään kansalaisen ei tarvitsisi tehdä oikeastaan mitään. Kun
järjestelmät kommunikoisivat keskenään, myös palvelut toteutuisivat ilman
kansalaisen myötävaikutusta ja kaikki pääsisivät vähemmällä.
Seuraavien askelten ottamisessa maamme poikkeuksellisen hyvät valmiudet nousevatkin esiin.
Poikkeuksellisen hyvät valmiudet? Mitä ne ovat? Perusrekisterit, perustietovarannot, maamme keskeiset perustietojärjestelmät. Rakkaalla lapsella on
monta nimeä.
Olipa nimi mikä vain, valtakunnalliset, valtion viranomaisten hallinnoimat
tietojärjestelmät, joihin on kerätty perustiedot maamme väestöstä, raken-
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nuksista ja huoneistoista, kiinteistöistä, yrityksistä, liikennevälineistä sekä
talouden keskeisistä tekijöistä, muodostavat pohjan, jonka varaan Suomi
on pystynyt ja pystyy jatkossakin muita paremmin rakentamaan laadukkaita
sähköisiä asiointipalveluita.
Perustietovarannot ovat maallemme korvaamaton kansallispääoma. Väestötietojärjestelmä, kiinteistötietojärjestelmä, kauppa- ja yhdistysrekisteri,
yritystietojärjestelmä, liikennetietojärjestelmä sekä verohallinnon, Kelan ja
terveydenhuollon valtakunnallisten toimijoitten hallinnoimat kokonaisuudet
ovat meillä varsin laadukkaita. Virheettömyys, turvallisuus, käytettävyys ja

kattavuus ovat tasolla, josta moni eurooppalainen maa rapakontakaisista
puhumattakaan voi vain unelmoida.
Kun tietoturva ja tietosuojakin meillä on otettu järjestelmien rakentamisessa hyvin huomioon, kansallisen aarteen hyödyntäminen on päässyt
hyvin alkuun.
Seuraavia askeleita tarvitaan myös. Tilauslista on yksinkertainen: 1. yhtenäinen palvelukanava, 2. selkeä tunnistusratkaisu, 3. mahdollisuudet hoidattaa asioita sähköisesti toisen puolesta sekä 4. kokonaisuus, josta niin kansalainen, virkamies kuin yrityskin voivat selkeästi, yhdestä paikasta nähdä
keskeiset palvelut, hoitaa asiansa tämän kanavan kautta ja saada tarvittaessa neuvoja palveluviidakon ongelmissa.
Tätä kokonaisuutta ollaan parhaillaan rakentamassa Kansallisen palveluarkkitehtuurin- hankkeessa. Tämän, valtiovarainministeriön ja Väestörekisterikeskuksen yhteistyönä vetämän hankkeen ainoa mahdollisuus on onnistua.
Kun me sen teemme, olemme ottaneet tiikeriloikan maailman kärkeen. Ja
miten me sen teemme? Ehkä olemme jotain jo oppineet. Tavoitteeseen päästään vain yhdellä tavalla. Yhdessä.
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Tiiviisti
• Suomen oli kärkijoukkoa ensimmäisissä
kansainvälisissä tietoyhteiskuntamittauksissa. Sen jälkeen olemme nähneet taantumista ja uusi nousu aallonpohjan jälkeen.
• Virkatodistusten käytön lopettaminen,
sujuva väestölaskenta, veroehdotus ja
Omakanta-palvelu ovat esimerkkejä loistavista julkisista asiointipalveluista.
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• Sähköinen äänestys on näkyvä esimerkki
epäonnistuneista kokeiluista. Kehitystyön
pysähtyminen epäonnistumisen jälkeen on
outoa.
• Suomi loi 1999 ensimmäisenä maailmassa kansalaisille mahdollisuuden hankkia
sähköisen henkilökortin. Valtion tarjoamalla ratkaisulla ei ollut kysyntää etenkään,

kun osa pankeista kieltäytyi hyväksymästä
valtion tarjoamaa ratkaisua omissa palveluissaan. Valtion ratkaisu on kuitenkin laajassa käytössä virastoissa sekä terveydenhuollossa.
• Sähköisen tunnisteratkaisun kehittymistä on hidastanut kiista siitä, kuuluuko sähköisen indentiteetin luominen valtiolle vai
markkinavoimille.
• Kansallisen palveluarkkitehtuurin rakentaminen tarjoaa kokonaisuuden, jonka
päälle Suomessa voidaan rakentaa laadukkaita sähköisiä palveluita.

MUTKIKKAITA
RAKENTEITA
YKSINKERTAISTAMASSA
ASKO SCHREY

”

Digitaalisen murroksen aikana
liian moni on kasvattanut
kilpailuvoimaansa mutkikkailla
ratkaisuilla. Rakenteiden suoristajat
korjaavat lopulta parhaat palkinnot.
Siksi Suomenkin kannattaa jatkaa
paperittomuuden edistämistä.

Olen saanut elää digitaalisen murroksen aallonharjalla aktiivisena havainnoijana ja vähän mukanakin surfaamassa vuodesta 1973. Silloin isäni toi kotiin Canon-merkkisen puolen tiiliskiven kokoisen elektronisen laskukoneen.
Koulussa fysiikan tunnilla opettajallakin riitti ihmettelemistä, kun ”laskutikustani” näki desimaaleja kymmenen. Nelilaskimen hinta oli silloin 3 500
markkaa, mikä vastaa aika tarkasti ostovoimaltaan samaa määrää euroja tänään. Samana vuonna koulu järjesti vapaaehtoisen ohjelmoinnin perusteiden kurssin, joka pamahti heti täyteen osallistujia.
Teknillisessä korkeakoulussa Otaniemessä kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat aloittivat Basic- ohjelmointikurssilla, jonka yhteydessä
pääsi tutustumaan osituskäyttöperiaatteella toimiviin ohjelmointipäätteisiin. Mutta Fortranin ja Algolin harjoittelu tapahtui vuorovaikutuksessa reikäkorttikoneen kanssa, näin syntyneet pinot toimitettiin Otaniemen laskentakeskuksen lokerikkoon, mihin ne sitten ilmestyivät – yleensä seuraavana
päivänä - takaisin kyljessään leveää mutta pitkää tulostuspaperia. Muistan
eräitäkin kertoja törmänneeni ”Fatal Error”-kommenttiin, vaikka olin reittänyt vain yhden pilkun puolipisteeksi; sen verran olisi minusta kone voinut
olla sympaattisempi, että olisi automaattisesti korjannut yksinkertaisimmat
lävistysvirheet!

PANKIN HALLINTO TEHOSTUI 1980-LUVUN ALUSSA
Tosielämän tietotekniikkaan pääsin tutustumaan kesällä 1982, kun minut
kahden vuoden yritystutkijauran jälkeen siirrettiin Helsingin Osakepankissa
ATK-keskukseen ”päällikön apulaiseksi”. Johtokunta tuumasi, että nuoresta
insinööristä voisi olla apua taisteltaessa tekniikan kehityksessä paljon isompien pankkien, KOP:in ja SYP:in kanssa.
HOP:issa oltiinkin oltu monella tapaa edistyksellisiä. Ensimmäisenä minulle opetettiin, että pankki aloitti online-kehityksen viimeisenä, mutta lopetti sen ensimmäisenä.
Salaisuutena oli, että uusi käyttöliittymä rakennettiin täysin erillisenä päiväkäyttöön, ja illalla sieltä sitten ”robotti” siirteli päivän tapahtumat itse perusjärjestelmään. Saldot säilyivät oikeina, koska aamu aina aloitettiin yöllä
päivitetyllä ”oikealla saldolla”, jota päivän aikana muuteltiin lähtevien maksujen mukaan. Rahaahan tilille ei koskaan kesken päivän tullut. Nämä Online-päätteet olivat pankin henkilökunnan käytössä, asiakkailla ei ollut asiaa
näpelöimään omia tilejään vielä vuosiin.

Mutkikkaita rakenteita yksinkertaistamassa

Samassa yhteydessä ohjelmoitiin tapahtumat menemään myös suoraan pankin kirjanpitoon, mikä oli johtanut usean sadan kirjanpitäjän työn katoamiseen.
Sain ensi kontaktin digitalisaation vaikutuksesta hallinnon tehostamiseen.

PANKIN YRITYSASIAKKAILLE OMA PÄÄTE
Vuoden -83 tietämissä pankissa kuitenkin päätettiin, että isoimmille yritysasiakkaille tehtäisiin ”oma pääte”, josta saisivat näplätä laskunsa itse omista
konttoreistaan suoraan pankin tietojärjestelmään; ajatuksena se oli melko
mullistava ja herätti pankin sisällä paljon intoa ”ylivoimaisena ja innovatiivisena lähestymistapana”.
Pankissa oli myös keksitty oiva tapa alentaa tietotekniikan kustannusrasitetta – tietokoneita oli alettu käyttää myös asiakkaiden talous- ja palkkahallinnon
rutiinien hoitamiseen tarkoitettujen ohjelmistojen käyttämiseen. Asiakkaat
tallensivat palkka- ja taloushallintonsa tapahtumia kassakirjoihin, reikänauhoille, optisille OCR-nauhoille ja myöhemmin Mikro Mikko-tietokoneen avulla
”lerpuille”. Nämä tietovälineet kerättiin pankin konttoreihin, joista jokaöinen
”pankkiposti” kuljetti ne Helsinkiin Mikonkadun tietokonekeskukseen. Kassakirjat lähtivät seuraavaksi päiväksi tallennettavaksi, muut tietovälineet saatiin
omasta takaa valmistelluksi illan ajoon ja yön pankkipostiin.
Asiakkaidemme joukossa oli merkittäviä suomalaisia suuryrityksiä, joista
erityisen ylpeitä oltiin Electroluxista, jonka palkat, laskutus, reskontrat ja kirjanpito hoituivat pankin tietokoneilla sutjakkaasti ja turvallisesti.
Siihen aikaan pankin ATK:n palvelukeskusasiakkaina oli myös yli 400 ympäri maata toimivaa tilitoimistoa, jotka huolehtivat kymmenien tuhansien
pienten yrityksien kirjanpidosta.

PALVELUKESKUSTOIMINTA NÄRKÄSTYTTI KILPAILIJOITA
Isot pankit eivät kuitenkaan oikein pitäneet tästä HOP:n harjoittamasta palvelukeskustoiminnasta, minkä tulemana silloinen Pankkitarkastusvirasto kevääl-
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lä 1984 kehotti pankkia irtautumaan tästä toiminnasta. Sen seurauksena syntyi
ensin Oy Efector Ab ja sittemmin sen emoyhtiöksi TMT-tietoyhtiöt, joka oli ”at
arm’s lenght” pankista. Pankki omisti yhtiöstä 20 prosenttia ja sen tärkeimmät
yritysasiakkaat sekä myöhemmässä vaiheessa konsernin johto loput.
TMT-tietoyhtiöt oli perustanut IBM:ltä irtautunut nuorten miesten trio, joiden etunimistä yhtiö oli saanut nimensä. Heidän oli onnistunut neuvotella
itselleen IP Sharp-nimisen kanadalaisen yrityksen Pohjoismaiden ja Venäjän

edustus. IP Sharpin osti myöhemmin Reuters saadakseen haltuunsa yhtiön
mullistavan, tietoverkossa kulkevan kaksisuuntaisen viestintäteknologian.
Meillä oli vuodesta 1985 yrityksen sisällä käytössä tämä teknologia, mikä käytännössä tarkoitti reaaliaikaista sähköpostia.
Oli uskomattoman hienoa, kun saatoimme luopua kokonaan sisäisen postin kuorista. Soittamisen tai käymisen asemasta kirjoitimme kaverille viereiseen huoneeseen tai naapurikaupunkiin ja saimme saman tien vastauksen.
Taisin silloin saada parantumattoman tartunnan digitalisaation mahdollisuuksista, vaikka luultavasti en osannut tautia vielä tunnistaa.

TILITOIMISTOJEN MURROS NÄKYVISSÄ
Efectorin tilintoimistopalvelua kalvoi kuitenkin yhä pahemmin ”omien koneiden uhka”. Jotkut kilpailijat olivat kehittäneet tilitoimiston nurkkaan myytäviin tietokoneisiin sopivia ohjelmia, joiden käyttö tuntui alan yrittäjistä modernilta. Markkinat valtasi tunnelma: Joko sinulla on oma kone vai vieläkö
käytät palvelukeskusta? Kilpailijat olivat Tietotehtaan Terttu ja Tamperelaisen Osmo Vänskän yhtiö nimeltä Tikon.
Kovassa kilpailutilanteessa pinnistellessäni yritin parhaan taitoni mukana paneutua asiakkaitteni sielunelämään. Tässä tarkoituksessa suunnittelin
kaksipäiväisen Tilitoimiston Strategiakurssin, jolla analysoitiin tilitoimiston
liiketoimintaa Michael Porterin luoman arvoketjuajattelun pohjalta. Runsaat
sata alan yrittäjää koulutti minut kymmenellä kurssilla ymmärtämään läpikotaisin heidän kilpailukenttänsä, SWOT:insa ja tulevaisuuden unelmansa.
Mielessäni syntyi ensimmäisen kerran ajatus, että koko toimiala voisi olla
muutoksen kynnyksellä.
Ajattelu alkoi konkretisoitua ja vuoden 1986 keväällä. Tuolloin TMT-tietoyhtiöiden hallitus teki merkittävän päätöksen. Atk-palvelukeskus päätti ryhtyä kehittämään aidosti asiakastilitoimistojensa liiketoimintaa menemällä
mukaan omistajaksi vaihtelevalla osuudella.
Teknologialla piti olla vahva rooli kehityksessä. Mielessämme kangasteli
myös syvällinen yhteistyö markkinoiden mielenkiintoisen järjestelmähaastajan kanssa. Myös haastajan ostaminen oli yksi vaihtoehto. Tuo haastaja
oli nimeltään Midec, jonka perustajaporukalla oli taito tehdä ohjelmistoja
mikrotietokoneelle.
Heidän erikoisuutensa oli modulaarisuus, jonka ansiosta asiakkaalle saattoi myydä kolmen eri tason toiminnallisuuksia hallinnon eri osa-alueilla. Mi-
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nua alkoi viehättää ajatus, että ohjelmistolisenssin myymisen ja vuotuisen 10
prosentin ylläpitomaksun asemasta vuokraisimme ohjelmistot 30 prosentin
maksulla toistaiseksi.
Ajattelin että näin voisimme välttää tulojen romahtamisen, kun markkinat
saturoituvat – emmekä voisi tuhlata kaikkia runsaita penetroitumisvaiheen
lisenssituloja erilaisiin tuotekehityskokeiluihin. Oma mallini oli sitä paitsi
tuottoisampi, jos asiakas pitäisi ohjelmistoa yli viisi vuotta eikä matkalla tarvitsisi enää käydä myymässä uudestaan, kunhan vain toimittaisi mahdollisesti parannetun version asiakkaalle.
Tarkoituksemme oli myös paketoida tietokone sekä tietoliikenneyhteys ja
sähköposti samaan kuukausihintaiseen pakettiin. Ajattelin että tilitoimisto voisi houkutella isoimmat asiakkaansa käyttämään näitä paketteja. Näin
syntyisi lisätuloja ohjelmistojen käyttöneuvonnasta. Kutsun tätä nykyisin
SaaS-hinnoitteluksi.

OPTIOKAUPPA DIGITAALISEKSI
Syksyllä 1987 minulla avautui aivan uudenlainen mahdollisuus. Yhdyspankki,
SKOP ja Pohjola olivat päättäneet perustaa Suomeen Optiomarkkinat, ja minua pyydettiin panemaan päätös toimeksi.
Tehtävässä oli kolme innostavaa näkökulmaa. Optiota varten oli Ruotsissa kehitetty ainutlaatuinen ohjelmisto, jossa ”markkinat toimivat”. Optio oli
kiinnostava juridinen konstruktio, jonka arvo muodostui jonkin reaaliasian
hinnanmuutoksien perusteella, ja kolmanneksi, tuo arvonmuodostus oli matemaattisesti mallinnettavissa vähän alkeismatikkaa hankalammilla kaavoilla.
Erittäin kovalla kiireellä neuvottelimme lokakuussa 1987 ruotsalaisen optiopörssin, OM:n, kanssa franchise- tyyppisen sopimuksen. Pääneuvottelijoina loppumetreillä olivat nuori Björn Wahlroos ja Olof Stenhammar, jota
perustellusti voidaan pitää eurooppalaisten optiomarkkinoiden isänä. Hän
oli ollut jo 1970-luvulla Amerikassa tutustumassa suuren maailman finanssi-
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markkinoihin ja oivaltanut rakentaa ”sähköisen kauppapaikan”. Sen ansioista
kaupan pyörittämisen kustannukset alenivat niin paljon, että pienemmilläkin
markkinoilla saattoi syntyä likviditeettiä.
Myöhemmin ymmärsin, miten onnellinen sattuma oli, että ryhdyin neuvottelussa jääräpäiseksi. Halusin Suomen Optiomeklareille täydet oikeudet
ruotsalaisten ohjelmistoon niin, että tarpeen tullen olisimme riippumattomia. Silloin voisimme omia polkuja kulkien kehittää kaupankäyntijärjestel-

mää, joka mallin mukaan piti asentaa omille tietokoneillemme Helsinkiin.
Nykyaikana tilanne olisi ollut toisin. Ruotsalaiset olisivat yksinkertaisesti
tarjonneet meille optiopörssin pyörittämistä Tukholmasta SaaS-palveluna.
Saatoimme käynnistää oman ohjelmistokehityksen, joka nopeasti johti
siihen, että huomasimme olevamme merkittävästi edellä ruotsalaisia. Meille elektronisena kaupankäyntijärjestelmänä myyty ohjelmisto oli lähinnä
kauppojen rekisteröintisysteemi. Itse kaupat syntyivät edelleen kauppapaikalla kuitenkin sillä erolla pörssikauppaan, että pankkiiriliikkeiden meklarit
soittivat pörssisaliin, jossa kauppapaikan meklarit kirjailivat hintoja valkoisille tauluille tusseilla. Pienellä korokkeella istuvat apumeklarit naputtelivat pörssin omaan, Reutersin ja muiden tiedonvälittäjien sivustoille tauluille ilmestyviä hintoja. Digitaalinen kaupankäynti oli todella kaukana.
Meillä oli ollut suuri onni rekrytoidessamme teknologiajohtajaa. Nuori
Ari Kyhälä osoittautui neroksi tietotekniikan alalla. Hän pystyi kokoamaan
puolen tusinan ohjelmistotiimin, joka sai aikaan enemmän kuin sata kaveria
lahden toisella puolella. Tämä kokemus on ollut vahvasti muokkaamassa
käsitystäni ohjelmistokehittäjien huikeista suorituskykyeroista.
Ilkeämielinen sanoisi, että 80 prosentilla porukasta tuottavuus on negatiivista, koska he häsläyksellään tuhoavat lisäarvoa, jota 20 prosenttia tuottaa. Arilta opin termin API ja hän poikineen uudisti ohjelmistomme pala
palalta niin, että aito täysdigitaalinen kaupankäynti oli valmiina käyttöön.
Kukaan ei kuitenkaan käyttänyt hienoa systeemiä ennen kuin keksimme antaa roiman alennuksen järjestelmässä tehdyille kaupoille. Siirtyminen oli
nopea ja peruuttamaton. Ja niin kuin monessa uudessa asiassa, käyttäjät
eivät enää mitenkään halunneet palata vanhaan! Olimme maailman edistyksellisimpiä juuri silloin.

PIENIÄ SUURIA MULLISTUKSIA
Yhdyspankki oli iso omistaja Optiopörssissä. Niinpä pääsimme mukaan jo
pilottivaiheessa TELESYP-nimiseen hankkeeseen. Oma, edelleen voimassa
oleva, palvelusopimukseni on allekirjoitettu 28.11.1989. Sen avulla saimme
käyttöömme yhtiön Apple Macintosh nimisille tietokoneille mahdollisuuden
katsella tilisaldoja ja maksaa itse laskuja. Vuoden -84 yrityspääte oli tulossa
kuluttajakäyttöön!
Koska olin toisella jalalla mukana tilitoimistoliiketoiminnassa, tutkimme myös Optiomeklarien taloushallinnossa tehostamismahdollisuuksia.
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Huomasimme aika pian, että suurin osa sisään tulevista laskuista tuli vakiolähteistä ja niihin pantiin kerta toisensa perään samat tilimerkinnät.
Rakensimme pienen automaatin, joka alkoi liittää laskuihin tilin automaattisesti.
Runsaan vuoden aikana huomasimme, että kirjanpitotyö väheni jopa 90
prosenttia. Tämä havainto on ollut iso Betlehemin tähti tällä vuosituhannella, kun olemme kehittäneet taloushallinnon digitaalisuutta.

ISOILLA INVESTOINNEILLA VÄLTETTIIN KILPAILUA
Helsingin Pörssi toimi tuolloin samoin kuin se oli toiminut aikojen alusta: arvovaltaiset pörssimeklarit vaelsivat aamuisin toimeksiantoniput salkussaan
pörssisaliin, missä osakelaji kerrallaan käytiin huutokauppa paikalla olijoiden kesken. Hinnat lukittiin kerran päivässä, ja lopun aikaa saattoi vahvistaa
niin sanottuja sisäisiä kauppoja ”jälkipörssissä”. Muutama päivä myöhemmin
kaupatut osakkeet piti rahdata holvista toiseen – ja siinä välissä varmistaa,
että siirtomerkinnät olivat ok ja piti huolehtia, että osakeyhtiön omistajarekisteriin tehtiin kaupoista kirjaukset.
Työtä riitti näissä paperivirroissa, puhumattakaan osinkokuponkien leikkaamisesta, sadoille, ehkä jopa tuhansille ihmisille.
Periaatteessahan kaiken olisi voinut hoitaa Multiplanilla, tai sen nykyisin
tunnetummalla seuraajalla Excel- taulukkolaskentaohjelmistolla. Riveille kirjoitetaan omistajat ja sarakkeisiin osakelajit. Sarakkeen saldon pitäisi olla
sama kuin kaupparekisteriin merkitty osakeluku. Kauppa kirjataan niin, että
riviltä ”myyjä” siirretään riville ”ostaja” kaupan verran muutosta.
Mutta kun Aleksanterinkatu alkoi digitalisoida arvopaperitoimintoja, tehtiin ensin typeryyden maailmanennätys. Sen sijaan, että olisi rakennettu yksi
excel, päätettiinkin, että jokainen arvopaperien säilyttäjä rakentaa oman
excelinsä. Tämän vuoksi tarvittiin sitten yli-excel, joka tarkkaili kaikkien excelien summasaldojen summia ja toinen, johon kerättiin kaikista exceleistä rivi-
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tiedot, mistä saatettiin koota omistajarekisteri pörssiyhtiölle.
Kun tehtiin satojen miljoonien turhat investoinnit, viivytettiin useilla
vuosilla aikaisemman arvopaperien fyysisen säilytysmaailman altistumista
kilpailulle. Matkalla syntyi erilaisia excel-pyörittäjäorganisaatioita (Osakekeskusrekisteri, Arvo-osuuskeskus, Rahamarkkinakeskus, Helsingin Arvoosuuskeskus) sen verran, ettei markkinoita palvelevien yritysten johdon kevätretkelle enää riittänyt pikkubussi.

Vähitellen tuo kaikki 1990-luvun seikkailu digitalisoitumisen maailmassa
on sivuutettu ja järjestelmä sallii melko likvidin kilpailun; markkinaosuudet
eivät kuitenkaan tästä ole juuri hetkahtaneet. Sijoittajat edelleenkin ovat
enemmän kiinnostuneita hyvistä neuvoista, tehokkaasta kaupankäynnin
mahdollisuudesta ja edullisista kokonaiskustannuksista; sähköinen säilytys
on pieni sivuseikka.

OPTIOPÖRSSI OLI ATK-PALVELUKESKUS
Minulle Optiopörssi oli alusta alkaen ”vain” kapealle toimialalle erikoistunut atk-palvelukeskus. Kun sen toiminta oli saatu liikkeelle, aloimme pohtia,
mitä muuta palvelukeskuksemme voisi tehdä.
Sekaannuimme jo 1980-luvun loppupuolella arvo-osuusjärjestelmähankkeeseen ja hankimme oikeuden tuoda Norjasta toimivan ratkaisun Suomeen.
Se kuitenkin olisi ollut suoraan ”excel-mallinen” eli keskitetty eikä sen vuoksi
sopinut Aleksanterinkadulle.
Seuraavaksi tarjouduimme hoitamaan rahamarkkinoiden instrumenttien
digitalisoinnin ja annoimme siitä ilmaisen tarjouksen. Ei tarjous tietenkään
ilmainen ollut, mutta tulomuodostuksemme olisi perustunut pelkästään
transaktioihin ja vasta sitten, kun niitä alkaisi systeemiin tulla. Tarjouksemme loppuun olimme kuitenkin kirjoittaneet profetiallisesti arviomme, jonka
mukaan muista lähtökohdista hankkeeseen kuluu 100 miljoonaa markkaa
ennen kuin yhtään tuloja alkaa syntyä.
Tarjouksemme jätettiin omaan arvoonsa; emme päässeet hyödyntämään
ainutlaatuista ohjelmistoamme. Sen sijaan keskuspankin johdolla perustettiin erillinen yhtiö, Helsingin rahamarkkinakeskus, investoimaan uuteen,
Tietotehtaalta tilattavaan järjestelmään. Yhtiön toimitusjohtajaksi oli valittu
Erkki Vehkamäki, mies joka oli käsitellyt tarjoukset.
Tapasin Vehkamäen kahdesti hankkeen aikana. Ensimmäisellä kerralla
kysyin, miksi tarjouksemme on sivuutettu mitään kommentoimatta. Hän
kertoi meidän olleen ylivoimaisesti kallein sadan miljoonan markan hinnalla. Pyysin häntä lukemaan tarjouksemme lopun uudestaan. Toinen tapaamisemme oli, kun olin saanut tietooni, että Vehkamäki oli kuluttanut
sata miljoonaa.
Muutamaa vuotta myöhemmin Rahamarkkinakeskus päätti investoida bonditermiinien selvitystoiminnan käynnistämiseen miljoonia. Aloitimme itse
selvitystoiminnan saman tien ilman erityisiä ohjelmistomuutoksia – eihän
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excel-taulukkokaan tiedä, mitä riveillä ja sarakkeilla olevat numerot merkitsevät: optioita, joukkolainoja, osakkeita, bonditermiineitä vai – sähkötehoja.
Vasta kun tämäkin turha investointi oli tehty, ”ostimme” Rahamarkkinakeskukselta muutamalla miljoonalla sen liiketoiminnan, jota olimme jo toista
vuotta menestyksellä hoitaneet!

SÄHKÖPÖRSSI KÄYNNISTYY
Seuraavaksi käynnistimme sähköpörssin, mikä onnistui yli odotusten. Sähkömarkkinoiden hegemonia on Pohjoismaissa Norjalla, jossa sijaitsi Pohjoismaiden ainoa sähköpörssi Nordpool. Sen toimintaperiaatteet oli kuitenkin
rakennettu suosimaan Norjalaisia – ei ihme.
Nordpoolista ostettua sähköä ei toimitettu, vaan toimitushetkellä tehtiin
arvojen netotus. Ostaja sai joko maksaa lisää tai hyvitystä todellisen markkinahinnan ja ostohintansa erotuksen mukana. Tällainen menettely on herkkä
sille, mikä sattuu netotushetkellä olemaan hinta.
Sähköpörssi ELEXistä ostettu sähkö toimitettiin! Sähkössä on erikoinen
piirre – sitä on koko ajan verkossa ja sitä vaan kulutetaan sen mukaan kuin
koneet käyttävät. Menekki näkyy sähkömittarista. Sähkölaitos laskuttaa sovitun hinnan mukaan jälkikäteen. Meidän tarvitsi vain toimittaa uudet hinnat
”systeemiin”. Uusi tapa toimia oli niin tehokas, että norjalaisten painostuksesta Suomen kantaverkko osti ELEXin kovaan hintaan ja siitä tuli osa uutta
Pohjoismaista ”yhtenäispörssiä”.
Hankimme Optiomeklareille arvopaperipörssin toimiluvan tarkoituksena käynnistää Helsingin Arvopaperipörssin kanssa kilpaileva kaupankäynti.
Tuohon aikaan Optiopörssin voittorivi oli suurempi kuin pörssin liikevaihto
– eikä meille todellakaan ollut erityistä lisäkulua pörssikaupan hoitamisesta.
Tämän kilpailuasetelman edessä saimme aikaiseksi arvopaperi ja johdannaismarkkinoiden fuusion.
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TILITOIMISTOJEN MURROS ANTOI ODOTTAA
Kun siirryin käynnistämään optiomarkkinoita lokakuussa 1987, sain ryhtyä 25
prosentilla osakkaaksi perustamaamme pieneen tilitoimistoliiketoimintaan.
TMT-yhtiöitä kohdanneen konkurssin alla 1992 saimme perheeni omistukseen koko tilitoimistoryhmän, jota vaimoni Tina alkoi johtaa.
Palasin toden teolla perheyhtiöön loppuvuonna 1999 ja kaivoimme vanhat
ajatukset naftaliinista. Mielenkiintoista oli huomata, ettei 12 vuoden aikana

jähmeällä alalla ei ollut tapahtunut oikeastaan yhtään mitään. Ohjelmistopuolella Terttu ja Tikon kävivät loputonta kamppailuaan, jossa Tikon oli vähitellen päässyt niskanpäälle siinä määrin, että Tietoenator lopulta osti Tikonin
ja käynnisti Tertun alasajon.
Mietimme asiaa Tinan kanssa ja päädyimme jälleen siihen, että nykyaikainen tilitoimisto on oikeastaan parhaimmillaan asiakkaidensa taloushallintoon erikoistunut palvelukeskus, jossa teknologia on ratkaisevassa asemassa.
Muotoilimme ajatuksemme liiketoiminta-ajatukseksi, etsimme mukaamme
sijoittajia ja aloimme toimia.
Tavoite oli aika yksinkertainen. Piti kasvaa niin, että saa volyymiä, piti yhdistää tukifunktiot niin, että saa kustannusetua väistämättömien suuruuden
kuluhaittojen kompensoimiseksi ja piti kehittää paperiton teknologia tarjottavaksi asiakkaille.
Ensimmäiset vuodet ajattelimme, että teknologian skaalaetujen vuoksi meidän on työskenneltävä yleisimmillä ratkaisuilla ja ohjattava niiden
kehitystä. Yhdistimme kahden toimijan tuotteet yhdeksi ja saimme ostolaskujen käsittely- ja maksuprosessin yhdistetyksi taloushallinnon perusohjelmiston kanssa. Tämän vielä kuorrutimme asiakkaan käyttöliittymällä,
jota friikit jo tuolloin kutsuivat extranetiksi. Olimme hetken ainutlaatuisia
teknologiamme kanssa.
Olemme herkeämättä tarkastelleet operationaalista tehokkuutta ja tehneet kaikkemme sen jatkuvaksi parantamiseksi. Hallinnon alalla aika harvat
ovat olleet kiinnostuneita tehokkuudesta. Olemme maan johtava palkkaohjelmistojen toimittaja, mutta tuskin koskaan asiakas on kiinnostunut siitä,
paljonko heidän palkanlaskijallaan lopulta kuluu aikaa palkanmaksun tuottamiseen.
Tämä onkin ymmärrettävää, koska kahdeksan minuuttia enemmän työaikaa tuhannen hengen firmassa on ”vain 132 tuntia” ylimääräistä työtä
kuukausittain – yhden henkilön panos. Mutta kun palvelukeskus laskee 100
tuhatta palkkaa kuukaudessa, merkitsisi se siis sataa ylimääräistä henkilöä!
Saman näkee myös taloushallinnon muissa prosesseissa – liian harvalla talousjohtajalla on tietoa oman organisaationsa tehosta. Toisaalta ei sen tietämisestä ehkä olisi hyötyä, koska ihmisiä on vaikea palkata murto-osina.
Olemme viimeisen kymmenen vuoden aikana saavuttaneet huomattavaa
tehokkuuden kasvua. Palkkapussin tuottamiseen kuluu tänään noin kuusi minuuttia, kun vastaava aika kymmenen vuotta sitten oli 14 minuuttia. Kirjan-
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pitotositteen vaatima prosessointiaika on pudonnut neljästä minuutista alle
kahteen samana aikana.

KOHTI PAPERITONTA TALOUSOSASTOA
Nykyaikainen talousosasto voi toimia ilman papereita, jopa miestenhuoneessa voisi toimia ultraääneen perustuva ratkaisu.
Paperittomuus voidaan saavuttaa aika hyvin yrityskohtaisesti. Se edellyttää sisään tulevien dokumenttien ujuttamista paperittomaan systeemiin
skannaamalla ja tulkitsemalla sitten skannatun paperin sisältö sellaiseen
muotoon, jonka tietokone ymmärtää, vaikkapa numeroina. Vastaavasti tietenkin kaikki ulos lähtevä tieto voidaan lähettää keskitettyyn tulostuspaikkaan, jossa se asetellaan paperille lähetettäväksi edelleen vastaanottajalle
– skannattavaksi.
Kun loimme 2002 vuoden aikana edellä kuvatun yrityskohtaisen ympäristön,
vaikutti joskus suorastaan naurettavalta, että asiakkaamme X lähetti tietojärjestelmästämme laskunsa tulostettavaksi Itellaan, joka sitten kannatti sen omilla
postipojillaan jakelukeskuksen kautta vastaanottajalle, jolla oli kirjelaatikko Itellan skannauskeskuksessa. Siellä lasku skannattiin vastaanottajalle, joka oli asiakkaamme Y ja jonka reskontra on täsmälleen samassa laitteistossa kuin mistä
se oli joitain päiviä aikaisemmin lähtenyt ”fyysiselle kierrokselleen”.
Tilanne ei runsaassa kymmenessä vuodessa ole juurikaan kohentunut,
vain noin 15 prosentilla suomalaisista yrityksistä on käytössään sähköisen
taloushallinnon mahdollistava ratkaisu.
Tämä on yllättävän alhainen luku, kun ottaa huomioon, miten valtavasti
paperittomuus säästää aikaa juuri yrityksen sisällä, miten paljon se parantaa tiedon saatavuutta, poistaa virheitä ja nopeuttaa prosesseja. En tiedä
yhtään yritystä, joka olisi paperittomista järjestelmistä siirtynyt takaisin paperin kierrättämiseen.
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PAPERITTOMUUS ON KANSALLINEN ETU
Yrityskohtaista ratkaisua parempi on tietenkin sellainen, jossa tiedot välittyvät mahdollisimman täydellisinä suoraan lähettäjän ja vastanottajan tietojärjestelmien välillä.
Suomi on ollut edelläkävijä yritysten välisen talousinformaation siirrossa
ja automatisoinnissa, mistä paljon lankeaa kiitos oligopolistiselle pankkikil-

pailulle, joka pitkään aikaan ei sallinut kilpailua marginaaleista vaan varaa
oli kehitellä tietotekniikkaa – jopa yhteistyössä.
Paperittomuuden edistäminen on kansallinen etu, johon pitäisi suhtautua
vakavasti. Se edellyttäisi toisaalta kilpailun esteiden poistamista ja toisaalta
integraation jatkamista. Kilpailun esteistä hankalin liittyy yritysten välisen
informaation siirtelyyn. Siitä ovat vastuussa niin sanotut operaattorit, jotka
kuitenkin toimivat niin kuin sähkö- ja telemarkkinat aikanaan. Vaihtaminen
on tehty mahdollisimman vaikeaksi; niin hidastetaan hintakilpailua ja luodaan siis oligopoli. Kilpailun vapauttaminen on yhtä yksinkertaista kuin oli
telealallakin: edellytetään, että yritys saa pitää oman ”verkkolaskuosoitteensa” vaikka vaihtaa operaattoria.
Integraation jatkaminen on toinen tärkeä kehitystarve. Suurimmat puutteet liittyvät käytännössä käteis- ja luottokorttilaskujen digitalisointiin.
Markkinoille on tullut useita ratkaisuita, joissa asiakas itse ottaa älypuhelimella kuvan ja naputtelee kuvan tulkinnan viestiin, joka toimitetaan kirjanpitojärjestelmään. Laiskimmat johtajat jättävät tulkintatyön sihteereilleen.
Vaikka näin päästäänkin eroon rutistuneista ja hävinneistä luottokortti- ja
käteislaskuista, todellinen ratkaisu edellyttäisi kassatositteiden lähettämistä maksutiedon kanssa asiakkaalle. Tässä avainasemassa ovat luottokorttija kassapääteyhtiöt, joiden vallassa tämä tehostuminen on. Toinen, mutta
huomattavasti vähäpätöisempi kehitys kohdistuu viranomaisten ja yrityksen
tietojärjestelmän väliseen kommunikointiin. Tällä alueella on saavutettu jo
huomattavaa edistystä, kun veroilmoitus voidaan toimittaa valtiolle täysin
sähköisesti KATSO-tunnisteiden avulla.
Kuten aikaisemmista esimerkeistäni näkyy, kolmen vuosikymmenen aikana käynnissä ollut digitaalinen murros on aina johtanut siihen, että erilaiset
toimijat pyrkivät kääntämään selkeät ja toimintaa tehostavat yksinkertaiset
rakenteet omaa kilpailuvoimaansa kasvattaviksi mutkikkaiksi sotkuiksi. Näin
voidaan saavuttaa väliaikaisia kilpailuetuja.
Oman käsitykseni mukaan näin ei ole. Mutkikkaat rakenteet ainoastaan
synnyttävät kustannuksia ja hidastavat kehitystä. Jos vanhan maailman vahvimmat toimijat olisivat älykkäitä ja luottaisivat itseensä, ne pikemminkin
pyrkisivät kehittämään mahdollisimman hyviä ratkaisuita ja tulisivat siitä
pelistä ulos voittajina. Nyt on mahdollista että käy aivan päinvastoin, kun
rakenteet lopulta suoristuvat, himmelinkehittäjät jäävät kuin enot veneestä.

Mutkikkaita rakenteita yksinkertaistamassa

Tiiviisti
• 1980-luvun alkupuolella pankkien tietotekniikka tehosti lähinnä sisäistä toimintaa
• Ensimmäisenä yhteys pankkiin avattiin
suurille yrityksille
• 1980-luvun loppupuolella Suomen optiomeklarit kehitti digitaalisen kaupankäynnin

ASKO SCHREY

• Arvopaperitoimintojen digitalisoinnin
käynnistyessä jokainen arvopaperien säilyttäjä kehitti oman järjestelmänsä. Suurilla investoinneilla hidastettiin todellisen
kilpailun syntymistä.
• Suomen optiomeklarit laajensi toimintaansa muun muassa bonditermiinien
selvitystoimintaan ja sähköpörssin pyörittämiseen.

• Vaikka rahoitusmarkkinat digitalisoituivat 1990-luvulla voimakkaasti, eteni tilitoimistojen tehostuminen tuona aikana
hitaasti.
• Vain 15 prosentilla suomalaisyrityksistä
on sähköisen taloushallinnon mahdollistava ratkaisu.
• Paperiton taloushallinto etenee, jos kilpailun esteitä poistetaan ja integraatiota
jatketaan. Tämä edellyttää muun muassa,
että sähköisen laskutuksen operaattorin
vaihtamista helpotetaan.
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POSTINKANTAJISTA
SÄHKÖPOSTIIN
”

Suomen Posti on tarttunut
paikoitellen onnistuneesti
digitalisaation luomiin
mahdollisuuksiin, mutta
monilla alueilla postit kautta
maailman ovat jääneet
vikkelien kilpailijoiden
jalkoihin.

Tanska on ollut edelläkävijä postinjakelun sähköisessä korvautumisessa.
Noin 15 vuotta sitten Tanskan poliittiset päättäjät ohjasivat digitalisoitumiskehitystä ”näkyvällä kädellä” auttamalla täysdigitaalisen postipalvelun liikkeellelähtöä. He kannustivat pankkeja ja Tanskan postia yhteisen
eBoks-palvelualustan rakentamiseen ja pakottivat julkisen sektorin lähettäjäorganisaatiot käyttämään eBoksia kirjejakeluissaan.
Tanskaan syntyikin lainsäädännön kannustamana maailman mitassa harvinainen postinjakelun kansallinen digitaali-infra, jossa pankkisektori oli pitkälti vetäjän roolissa. Myös yksityinen sektori alkoi käyttää nopeasti ja laajassa mitassa eBoks-alustaa.
Vuonna 2010 eBoksin kautta välitettiin noin 200 miljoonaa täyssähköistä
kirjettä, mikä edusti noin viidesosaa Tanskan koko kirjevolyymistä ja mistä
syntyi noin 20 miljoonan euron liikevaihto.
Samaan aikaan perinteisen postivolyymin (80 %) jakamiseen tarvittiin
noin 10 000 henkilöä, kun eBoks-palvelun pyörittäminen sujui 12 henkilöllä. Kuten digitaalipalvelut yleisesti, myös eBoks on palvelualustana erittäin
skaalautuva. Tanskan koko postivolyymin hoitaminen eBoksilla vaatisi alle
20 henkilöä.
Ennen eBoksia fyysisessä kirjejakelussa Tanskassa oli noin 20 000 henkilöä ja toiminnan liikevaihto oli karkeasti miljardi euroa vuodessa. Vastaava
eBoks-liikevaihto olisi todennäköisesti selvästi alle sata miljonaa.
Nämä karkeat esimerkkinumerot kuvaavat oivallisesti, kuinka rankasta
muutoksesta digitalisoitumisessa postialalla on kyse. Postiorganisaatiot ovat
perinteisesti olleet monissa maissa suurimpia kotimaisia työnantajia.
Tanskan esimerkin mukaisesti työvoimatarve digitalisoitumisen seurauksena pienenee tuhannesosaan samalla, kun myös liikevaihto pienenee ehkä
kymmenes- tai sadasosaan. Harvat toimialat kohtaavat digitalisoitumiskehityksessä näin rajun muutoksen. Kaikesta tästä johtuen postiala on mitä
parhain kohde erilaisine ilmiöineen analysoitaessa digitalisoitumiskehitystä
laajemminkin.

SUOMEN POSTI TUNNISTI KEHITYKSEN VARHAIN
Edellä kuvattua kehityksen suuntaa alettiin Suomen Postissa tunnistaa hyvin
aikaisessa vaiheessa jo 1980-luvulla. Suomen Posti on ollut tuotantoprosessien automatisoinnissa kärjen tuntumassa. Se on seurannut aktiivisesti alan
teknologian kehitystä ja pilotoinut uusia innovaatioita ensimmäisten joukossa.
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Tulostustoiminnassa Posti liittoutui Tieto Oyj:n kanssa perustamalla yhteisyrityksen. Postin yhtenä tavoitteena oli tätä kautta omaksua IT-yrityksen
johtamisoppeja omaan toimintaansa. 1990-luvun loppupuolen internet-huuma vahvisti digitalisoitumisodotuksia edelleen. Kävi kuitenkin niin, että kehityksen vauhti Suomessa osoittautui aluksi oleellisesti odotuksia hitaammaksi ja kehityksen kulku internet-hypen triviaaliyksinkertaistuksia oleellisesti
monitahoisemmaksi.
Suomen postivolyymit kasvoivat BKT:n mukana aina 1990-luvun lamaan
saakka. Tämän jälkeen volyymit pysyivät suunnilleen samalla tasolla noin 15
vuotta ja voimakas volyymipudotus alkoi vasta 2010-luvulle tultaessa, osin
vuoden 2008 finanssikriisin käynnistämän taloustaantuman, mutta perimmältään digitalisoitumisen vauhdittamana. Tämän ”makrotasoisen” kehityksen sisällä ”mikrotasoinen” kehitys eteni hyvin monimuotoisesti.
Tämän luvun tavoitteena on avata suomalaisen postialan digitalisoitumiskehitystä ja peilata siitä saatuja oppeja yleisemmin.

TARKASTELUMME KOHTEET
Postinjakelu ei ole monoliittista toimintaa, vaan koostuu erilaisten lähetysten jakeluista. Digitalisoitumiskehityksen kannalta relevanttina jäsennyksenä käytetään seuraavaa:
a. henkilökohtainen kirjeenvaihto
b. liikekirjeenvaihto
c. suurivolyyminen B2C-transaktioviestintä
d. B2B-transaktioviestintä
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e. täyssähköinen B2C-viestintä
f. markkinointiviestintä
g. postipakettijakelu
Postin kulku on digitalisoitunut kuluneen kolmen vuosikymmenen aikana
useammassa vaiheessa ja eri vauhdilla näillä eri alueilla.
Kiinnostava näkökulma on myös kansainvälinen vertailu:
• Missä asioissa Suomessa on oltu edellä, valtavirrassa tai jäljessä yleistä
eurooppalaista tai maailmanlaajuista kehitystä
• Millä tavoin postialan kansainväliset yhteisöt suhtautuivat digitalisoitumiskehitykseen sen eri vaiheissa
Kuten jäljempänä ilmenee, postitoimiala on jäänyt kaikkialla – ja valitettavasti myös Suomessa – pitkälti digitalisoitumiskehityksen jalkoihin.

• Olisivatko postit (ja Suomen Posti) voineet olla toteutunutta merkittävämpi toimija myös digitalisoitumisen luovalla puolella uusien palvelujen kehittäjänä ja uuden liiketoiminnan luojana.
• Olisiko kehitys voinut mennä toisin joiltain osin ja jos näin, niin millä edellytyksillä?
Kiinnostavaa on myös tarkastella toisistaan erillään yhtäältä postipalvelujen digitalisoitumista sekä siihen liittyvää ilmiökenttää ja toisaalta postiorganisaatioiden kehitystä instituutioina digitalisoitumisvoimien ajamana.

DIGITAALISUUS LOPETTI HENKILÖKOHTAISET KIRJEET
Nykyisin elossa olevien sukupolvien on vaikea ymmärtää tai muistaa, kuinka
tärkeä yhteiskunnallinen infrastruktuuri kirjejakelu on aikanaan ollut. Ääri-ilmentymänä tästä tärkeydestä on sota-aika, jolloin yhtäältä kutsuntakirjeiden
perillemeno sekä toisaalta ”siellä jossakin” olleiden sotilaiden ja kotiväen
kommunikointi perustuivat kirjeisiin ja kirjejakeluinfra oli siten yhteiskunnan
toiminnan ytimessä.
Henkilökohtainen kirjeenvaihto alkoi voimakkaasti vähentyä 1990-luvulla
kännyköiden, tekstiviestien ja kuluttajille ilmaisten netissä toimivien sähköpostipalvelujen, kuten Googlen Gmail- ja Microsoftin Hotmail-palvelujen
myötä. Sittemmin sosiaalinen media, kuten Facebook, Twitter ja Flick’r, on
ottanut asemansa henkilökohtaisen viestinnän tärkeänä kanavana.
Henkilökohtainen kirjeenvaihto oli tietyssä mielessä digitalisoitunut Suomessa täysin jo 2000-luvulle tultaessa. Viranomaiskirjeenvaihtoa ja virallisia
asiakirjoja toimitettiin edelleen postitse, mutta vähitellen julkishallinnon verkkopalvelut vapauttivat kuluttajat myös virallisten kirjeiden lähettämisestä.
Henkilökohtaiset viestit rajoittuivat sesonkitervehdyksiin, kuten joulu-,
ystävänpäivä- ja pääsiäistervehdyksiin sekä onnitteluihin. Vähitellen myös
tervehdysten määrä kääntyi selvään laskuun.

LIIKEKIRJEENVAIHTO SIIRTYI VERKKOON
Liikekirjeenvaihto alkoi vähentyä 1980- ja 1990-lukujen taitteen molemmin
puolin, kun ensin yritysten sisällä ja myöhemmin yritysten välillä toimivat
sähköpostipalvelut levisivät.
1980-luvulla yrityksissä alkoivat yleistyä ensin suurtietokonepohjaiset,
käyttöliittymältään merkkipohjaiset sähköpostijärjestelmät, joiden hyödyntäminen oli pääosin yritysten sisäistä. 1990-luvun alussa yhtäältä in-
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ternet-pohjaisen yhteentoimivuusstandardoinnin ja toisaalta Microsoftin
Windows 3.1- ja 95- käyttöjärjestelmiin pohjautuvien Exchange-sähköpostituotteiden kautta yritykset alkoivat siirtyä graafisiin käyttöliittymiin ja myös
yritysten väliseen digitaaliseen viestintään laajemmassa mitassa.
Jotkin yksittäiset postit – kuten Sveitsin Posti – yrittivät kehittää postibrändipohjaisia lisäsovelluksia esimerkiksi Exhange- ja Outlook-tuotteisiin.
Yleisen kirjeenvaihdon kehityksessä sen paremmin kuluttaja- kuin yrityspuolellakaan postit eivät missään päin maailmaa muodostuneet merkittäväksi
muutosvoimaksi. Eivät myöskään Suomessa.
Suomen posti panosti kyllä uusien sähköisten palveluiden kehittämiseen
kuten ”Oma sähköpostipalvelu” ja ”Turvallinen viestintä toimikorttimallilla”.
Tarjonta tuli markkinoille kuitenkin aivan liian aikaisin. Brutaalisti ilmaisten
postialalle jäi lopulta käytännössä vain lähinnä luovan tuhon kohteena olemisen rooli.

DIGITAALISET LASKUT KUKOISTIVAT SUOMESSA
Suurivolyymisen B2C-transaktioviestinnän, kuten laskutuksen, digitalisoimisessa Suomi ja Suomen Posti ovat sitä vastoin olleet edelläkävijöitä maailmassa. Jo 1980-luvun alkupuolella otettiin ensi askeleet digitaalisen laskutusaineiston muokkaamiseksi laskukirjeiksi. Syntyi hybridipostin käsite:
alkupää digitaalisesti ja loppupää paperipohjaisesti.
Toinen merkittävä oivallus 1990-luvun alkupuolella oli ERP-järjestelmien laskutusliittymien standardointi, minkä ansiosta laskujen lähettäminen
yrityksissä helpottui ja tehostui huomattavasti. Kun sitten palvelu Suomen
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Postin toimesta tuotteistettiin kunnolla ja markkinointiin ammattimaisesti
eKirjeenä – ”vain send-näppäimen painallus ja kaikki hoituu” – maailmanlaajuisessakin vertailussa ainutlaatuisen suomalaisen palveluinnovaation
menestymisen edellytykset oli luotu.
eKirjeen voittokulku on jatkunut näihin päiviin saakka ja se on ollut yksi
tärkeä selittävä tekijä sille, että digitaalisen korvautuvuuden voimakkaasti kielteinen vaikutus kirjeliikenteen kokonaisvolyymeissä alkoi Suomessa
näkyä vasta 2010-luvun puolella. Tämä tapahtui noin 10 vuotta myöhemmin
kuin Tanskassa, joka on globaalisti digitaalisen korvautuvuuden edelläkävijämaa.
Vaikka toisessa päässä menetettiin volyymiä esimerkiksi pankkien siirtäessä tiliotekirjeliikennettä verkkopankkeihin, toisessa päässä saatiin kaikin

puolin kilpailukykyisellä eKirje-palvelulla uusia asiakkaita PK-yrityksistä ja
julkishallinnosta.
Tanskasta puuttuu tällainen eKirje-infra, vaikka Suomessa kehitetty eKirjepalvelu aikanaan vietiinkin kansainvälisille markkinoille juuri Tanskaan perustetun yhteisyrityksen voimin. Missään muussa maassa eKirjeestä kansainvälistetty iPost-palvelu ei kuitenkaan saanut samanlaista menestystä
kuin Suomessa. Yksi syy saattaa olla se, että Suomen menestyksen toi alussa
rakennettu tiivis yhteistyö ohjelmistotalojen kanssa, jotka huolehtivat eKirje-liittymän sisällyttämisestä ohjelmistoihinsa.

YRITYSTEN VÄLINEN TRANSAKTIOVIESTINTÄ MENESTYI
eKirjeen menestys tarjosi luontevan kehityspolun myös täysdigitaaliselle
transaktioviestinnälle B2B-markkinassa. Suomen Posti oli 2000-luvulle tultaessa palvelujen edistyksellisyydellä ja kotimarkkinalevinneisyydellä mitattuna maailman johtavia täysdigitaalisen B2B-transaktioviestinnän operaattoreita.
Eteneminen perustui sekä voimakkaaseen sisäiseen kehittämiseen että
merkittäviin yritysostoihin ja laajentumiseen esimerkiksi EDI-sanomien välittämiseen. Kyseinen kehitys vaikutti takaisinpäin myönteisesti eKirjeen markkina-asemaan. Suomen Posti oli maailmassa ensimmäisiä toimijoita, joka
eKirjeellään kykeni tarjoamaan lähettäjille aidosti vastaanottajakanavariippumattoman sekä sitä kautta helpon transaktioviestintäpalvelun.
Vastaanottavassa päässä skannaus (paperilla olevan informaation siirtäminen digitaaliseksi) on ollut kehityksen tärkeä välivaihe. Suomen Postin
ja Verohallinnon yhteistyö sekä pankkien skannaustoimintojen ulkoistukset
Suomen Postille ovat olleet keskeisiä etappeja. Kaikki tämä kehitys on luonut infrastruktuurin myös sähköisille taloushallintopalveluille, mikä ilmentyy
tänään 2010-luvun puolivälissä Procountor-, Basware- ja OpusCapita-tyyppisten taloushallinnon ulkoistuspalvelujen nopeana yleistymisenä.
Amerikkalainen Earth Class Mail (ECM) on erinomainen kansainvälinen esimerkki skannauspohjaisesta postipalvelusta 2000-luvulla. Postin vastaanottaja voi ilmoittaa Yhdysvaltain postille (USPS), että kaikki kirjeet toimitetaan
vastaanottajan sijasta ECM:lle, joka sitten skannaa ne ja tuo ne vastaanottajan saataville internet-palvelussaan. Tärkeitä asiakaskohderyhmiä olivat
aluksi Yhdysvaltojen sotilaat Irakissa, Afganistanissa ja muualla maailmassa
sekä useammassa asuinpaikassa elävät amerikkalaiset.
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ECM tarjosi myös premium-palveluna ”Fifth Avenue NY”- ja ”Sunset Boulevard LA”-tyyppisiä ”hienoja” virtuaaliosoitteita pienyrityksille. ECM-tyyppisen
palvelun relevanssi Suomessa on ollut vähäinen, kun valtaosa postista on
eKirje-palvelun ansiosta ollut jo lähtevässä päässä digitaalista

TÄYSSÄHKÖINEN B2C-VIESTINTÄ
Yritysten ja julkishallinnon täyssähköinen viestintä kuluttajille on kehittynyt
Suomessa huomattavan hitaasti. Verkkopankkien yleistyttyä pankit siirsivät
oman viestintänsä vähitellen verkkopankkiin ja kehittivät kuluttajalaskutukseen oman, pankkiverkkoon perustuvan, ”suljetun” Finvoice-palvelumallin,
jossa laskutusta hoitaneille palveluoperaattoreille jäi lähinnä alihankkijan
rooli ja vaatimaton osa arvoketjun arvonluonnista.
Finvoice-palvelun käyttöönotto eteni kuitenkin erittäin hitaasti ja aitona
ekosysteeminä se on edelleen kaikkea muuta kuin elinvoimainen – tässäkin
kehityksessä ollaan Tanskaa jäljessä 10 vuotta.
Suomen Posti oli 2000-luvulla pariinkin otteeseen aktiivinen kehittäessään täyssähköistä NetPosti-palvelua ja monia sen innovaatioita (NetPosti
Inside yhdessä S-Pankin kanssa, Itella Pankki, aikaisessa vaiheessa lanseeratut älypuhelinkäyttöliittymät jne.).
Kokonaisuutena NetPosti-palvelun merkitys markkinoilla jäi kuitenkin
marginaaliseksi, kuten lähes kaikissa muissakin maissa, joissa postit ovat
yrittäneet luoda laajassa käytössä olevaa sähköistä postilaatikkoa fyysisen
postilaatikon rinnalle. Kuten jo aiemmin todettiin, Tanskassakaan eBoks ei
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ole sikäläisen postin, vaan pankkien johtama operaatio.

POSTIT JÄIVÄT JALKOIHIN MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ
Markkinointiviestinnän digitalisoituminen on kuluneen parin vuosikymmenen aikana Suomessa kuten kaikkialla muuallakin kehittynyt ensin paikallisten vahvojen mediatalojen vetämänä hitaasti ja myöhemmin globaalien
internet-yhtiöiden (Google, Amazon, Facebook) vetämänä nopeasti.
Fyysinen markkinointiviestintäposti polarisoituu yhtäältä matalampien
volyymien high-end-osoitteelliseen ja suurten volyymien low-end-osoitteettomaan kirjeviestintään, mitä polarisoitumiskehitystä digitalisoituminen
vahvistaa.
Suomen Postissa 2000-luvulle tultaessa tunnistettiin huomattavia liiketoimintamahdollisuuksia yhdistettäessä suoramarkkinoinnin älykkäästi koh-

dennettu (osoitteellinen tai osoitteeton) kirjeviestintä sekä suuriin tietomassoihin pohjautuva analysointikyky.
Toiminta konseptoitui Suomen Postissa TGM- Target Group Management-käsitteen alle. Postin tytäryhtiö perusti 2000-luvun alussa neuroverkkolaskentaa hyväksikäyttävän, suurten tietomassojen analysointiin erikoistuneen yrityksen. Tuolloin puhuttiin tiedon louhinnasta, kun tämän päivän
vastaava termi on Big Data.
Muutama vuosi myöhemmin hankittiin Yhdysvalloista oikeudet CEM- (Customer Experience Management) ohjelmiston tarjoamiseen SaaS-palveluna
ja samassa yhteydessä koko toiminta alkoi profiloitua CEM-käsitteen kautta. Kävi kuitenkin niin, että yhtäältä markkinat eivät olleet vielä 2000-luvun
jälkipuoliskolla kypsiä palvelulle ja kun kypsyminen alkoi, asiakkaille oli
luontevampaa tyydyttää kyseisen alueen tarpeita Salesforce.com-tyyppisten
ratkaisujen avulla. Hankkeen vaatimattomaan menestykseen vaikutti myös
se, että palvelun ideoinnista ja ensimarkkinoinnista todellisen palvelukyvykkyyden aikaansaamiseen kului aivan liian pitkä aika.
Yhteenvetona voi todeta, että postit kaikkialla ovat olleet markkinointiviestinnän digitalisoitumisessa parhaimmillaankin marginaalitoimijoita ja
heikoimmillaan luovan tuhon kohteita - niin myös Suomessa.

POSTIALAN KANSAINVÄLISET YHTEISÖT HIDASTELIVAT
Postialalla on pitkä perinne kansainvälisestä yhteistyöstä – onhan postinkulun yhteen toimivuus yli rajojen ollut aina toiminnan keskiössä. Mielenkiintoinen kysymys onkin, millä tavoin postialan kansainväliset yhteisöt ovat
suhtautuneet ja vaikuttaneet postitoiminnan digitalisoitumiskehitykseen.
YK:n alainen ja koko maailman kattava yleispalvelupostien järjestö UPU
on ollut toiminnassaan aina hidasliikkeinen ja kehityksen vauhti on määräytynyt käytännössä hitaimpien maiden, tyypillisesti kehitysmaiden, ehdoilla.
UPU:lla on ollut joitakin pistemäisiä digitalisoitumiseen liittyviä aloitteita,
kuten internetin .post-domain-varaus, mutta muutoin tai pikemmin ylipäätään UPU:lla ei ole ollut näkyvää vaikutusta kehitykseen.
UPU:n hitaudesta johtuen kehittyneiden maiden postit perustivat parikymmentä vuotta sitten osakeyhtiömuotoisen International Post Corporation
(IPC)-nimisen yhteistyöalustan. IPC:n piirissä keskustelu postin digitaalisesta
korvautuvuudesta alkoi varhain, mutta todellisiin yhteisiin kehitysaloitteisiin
päästiin vasta 2010-luvulle tultaessa, siis aivan liian myöhään. Notkeat ja inno-
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vatiiviset – lähinnä amerikkalaiset – yritykset olivat ehtineet muokata markkinoiden kehityksen suuntiin, joihin posteilla ei enää käytännössä ollut pääsyä.
PostEurop (PE) perustettiin postiyhteistyön ”pan-eurooppalaiseksi” alustaksi. Sen toiminta on ollut pitkälti Saksan postin rahoittamaa eivätkä sen
resurssit ole riittäneet tarvittavan mittakaavan kehitystoimintaan.
Jo 1980-luvulla EU-komissio julisti avaavansa postinjakelun kilpailulle ja
tätä tarkoitusta varten 10 – 15 vuoden aikana laadittiin kaksi postidirektiiviä. Kävi kuitenkin niin kuin monesti EU:n toiminnassa valitettavasti on ollut
tapana, että riittävän selkeä ja vahva direktiivi valmistui liian myöhään, että
sillä olisi ehtinyt olla todellisia markkinavaikutuksia.
Kun digitalisoitumiskehitys sai postivolyymit kunnolla laskemaan, nekin
eurooppalaiset postit, jotka olivat yrittäneet laajentua naapurimaihin luomaan kilpailudynamiikkaa, alkoivat vetäytyä. Jälkiviisaasti ja kriittisesti voisi
todeta, että EU-komissio eli ensin abstraktissa haavemaailmassa ja myöhemmin katsoi kehitystä peruutuspeilistä eikä ymmärtänyt digitalisoitumisen
vaikutuksen rajuutta.

POSTIT DIGITALISTEN VOIMIEN PYÖRTEESSÄ
Erityisesti Suomessa digitalisoitumisen vaikutusten merkittävyys postitoiminnan kannalta tunnistettiin erittäin varhaisessa vaiheessa jo 1990-luvun
alkupuolella. Ttodelliset muutokset sitten alkoivat oleellisesti myöhemmin
kuin odotettiin.
Niin ikään varhaisessa vaiheessa ymmärrettiin, että digitalisoituminen tulee vaikuttamaan perinteisen postinjakeluliiketoiminnan mittakaavaan radi-
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kaalisti. Syntyi tilanne ja vaihe, jossa perinteisen toiminnan kassavirta oli hyvällä tasolla samaan aikaan, kun kasvoi paine löytää diversifioitumissuuntia.
Oli sekä taloudellinen kyky että ympäristön muutoksesta kumpuava motiivi
strategisiin yritysostoihin ja orgaanisiin kehitysavauksiin.
Eri puolilla maailmaa postit tekivät omia suuntavalintoja. Joissakin maissa
postit laajensivat konttoriverkostojaan puhtaan vähittäiskaupan suuntaan.
Toisissa maissa ryhdyttiin matkapuhelinoperaattoriksi.
Lähes kaikissa maissa postit laajenivat logistiikkaan. Pakettilogistiikka oli
luonnollisin laajentumissuunta, etenkin kun jo 1990-luvulla oli selvää, että
verkkokauppa ja sitä kautta pakettijakelu tulee kasvamaan. Ja strategiapohdinnoissa jo aiemmin oli ollut selvää, että fyysisiä paketteja digitalisoituminen tulee korvaamaan paljon myöhemmin. ”Kaikki mikä voi mennä verkkoon,

menee verkkoon” (Matti Lehti). Postin investoinnit kohdistuivatkin vahvasti
90-luvulla pakettien käsittelyn automatisointiin ja pakettiliikenteeseen liittyviin palveluihin.
Pakettilogistiikan ohella Postit laajenivat yleisesti myös rahti- ja varastologistiikkaan. Saksan Posti ja sen DHL-yritysosto sekä Hollannin posti ja sen
TNT-yritysosto toimivat muun maailman posteille roolimallina. Saksan Postia
lukuun ottamatta lähes kaikilla posteilla on ollut suuria haasteita menestyä
kunnolla ja pitkäjänteisesti kivenkovassa kansainvälisessä logistiikkakilpailussa. Sitä vastoin lähes kaikkialla paikallisilla posteilla on markkinajohtajan
tai muuten vahva asema verkkokaupan paikallisessa jakelulogistiikassa. Tätä
kautta posteilla on ollut ja tulee olemaan huomattava merkitys kaupan digitalisoitumisessa, myös Suomessa.
Postien suhtautuminen täysdigitaalisen postipalveluinfran rakentamiseen
on mielenkiintoinen tarkastelukohde. Alan ulkopuolinen havainnoija saattaisi ehkä odottaa postien olleen aktiivisia tällä saralla. Todellisuus on kuitenkin ollut päinvastainen.
Kuten jo aiemmin todettiin, postialan kansainväliset yhteisöt ovat olleet
passiivisia. Samoin huomattava osa eri maiden posteista on ollut täysin passiivisia. Joidenkin maiden postit ovat vieneet läpi pienen mittakaavan kokeiluja ilman pysyviä, suuren mittakaavan vaikutuksia. Nekin, jotka ovat olleet aktiivisia, ovat olleet liikkeellä varsin myöhään. Esimerkiksi Saksan Posti
lanseerasi täysdigitaalisen ePostBrief-palvelunsa niinkin myöhään kuin 2010,
mutta senkin menestys näyttää jäävän vaatimattomaksi.
Ehkä näkyvimpiä, joskin nekin varsin rajallisia, saavutuksia on saatu Singaporessa, Kanadassa ja Uudessa Seelannissa. Kehittyvän maailman postit
ovat toistaiseksi keskittyneet kasvavien perinteisten postivolyymien hoitamiskyvyn rakentamiseen.
Paradoksaalisesti Yhdysvalloissa, joista lähes kaikki innovatiivisimmat ja
vahvimmat digitalisoitumisen veturiyritykset ovat peräisin, sikäläinen posti,
USPS, on ollut hyvin takapajuinen. Yhdysvalloissa logistiikka-alan suuryritykset kuten UPS ja Fedex ovat onnistuneet lobbaamaan USPS:lle tarkkaan
säännellyn, lähinnä postin niin sanotun viimeisen mailin toimintaan asemoidun paikan, mikä on estänyt USPS:ää diversifioitumasta ja innovoimasta edes
sillä tasolla kuin postit Euroopassa ovat tehneet.
Tanska on siten lähes ainoa maa, jossa on luotu postin täysdigitaalinen jakeluinfra. Muun Euroopan postialalle Tanska on kuitenkin ollut lähinnä kau-

Postinkantajista sähköpostiin

histus – maa, jossa jakeluvolyymit alkoivat vähentyä 10 prosentin vuositahtia
jo yli kymmenen vuotta sitten ja jossa postin johdon huomio on suuntautunut näkyvissä olevaan tulevaisuuteen jatkuvaan sopeuttamiseen.
Tanskan esimerkin kauhistavuutta on lisännyt se, että toiminta ei edes ole
sikäläisen postin vaan pankkien johdossa – postilla on näköalapaikka oman
luovan tuhonsa kohteena olemiseen. Tanskan esimerkki onkin toiminut pikemmin postien intensiivisen digitalisoinnin jarruttajana kuin roolimallina.
Perinteisen jakelutoiminnan suojaamiseen tähtäävää kehitystä on voimistanut Euroopassa postien listautuminen pörssiin. Saksan ja Hollannin postit
listautuivat jo 1990-luvulla. 2000-luvulla listautujiin liittyivät Itävalta, Belgia ja
Iso-Britannia. Kaikissa näissä tapauksissa koko toiminnan (ja Saksan tapauksessa postidivisioonaa koskeva) sijoittajatarina perustuu perinteisestä postitoiminnasta saatavaan vakaaseen kassavirtaan, mikä on viimeisen vajaan 10
vuoden matalien korkojen aikakaudella ollut sijoittajille mieleen, mutta mikä
ei luonnollisestikaan ole rohkaissut digitalisoitumisen kehitysoperaatioihin,
jotka väistämättä kannibalisoivat perinteistä postiliikennettä.
Suomi on Tanskan jälkeen edistyksellisin maa täysdigitaalisen postinjakeluinfran – NetPosti-ekosysteemin - rakentamisessa. Suomi on volyymeissä
Tanskaa paljon jäljessä, mutta toisin kuin Tanskassa Suomessa toiminta on
kokonaan Postin johtama.
Suomessa olisi ollut ja olisi vieläkin täysi tekninen valmius Tanskan kaltaisen infran nopeaan levittämiseen, mutta tällaisen skenaarion toteutuminen
ei näytä realistiselta. Suomessa ei ole ollut Tanskan kaltaista vahvan poliittisen johtajuuden kulttuuria eikä substanssinäkemystä tämänkaltaisten digi-
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talisointihankkeiden vyöryttämiseen.
Tanskan lähtökohta oli sikälikin helpompi, kun Tanskan maksuliikennearkkitehtuuri perustuu maksuliikennekeskuksiin, joiden kautta laskujen kattava
digitaalinen maksaminen oli myös sopimusteknisesti helppo toteuttaa. Suomessa vastaava arkkitehtuuri perustuu verkkomaiseen ”n:ltä n:lle”-malliin ja
suomalainen pankkiyhteisö on ollut erittäin kyvykäs reviiriensä suojelussa,
minkä Suomen Posti koki karvaasti ensin 1990-luvulla ja uudelleen 2000-luvulla nopeasti päättyneessä Itella Pankki-avauksessaan. Tavoitteena oli rakentaa Suomeen aivan uudentasoinen maksuliikennekyvykkyys muun muassa kehittyvän verkkokaupan tarpeisiin.

OLISIKO KEHITYS VOINUT MENNÄ JOILTAIN OSIN TOISIN?
Vaihtoehtoisten historiallisten skenaarioiden tarkastelu on aina hypoteettista ja erittäin haastavaa. Kaikki tässä luvussa esitetyt näkökohdat huomioiden, on vaikea kuvitella, että realistisesti Suomen Postilla tai posteilla
yleisesti missään päin maailmaa olisi voinut olla merkittävämpää tai kestävämpää roolia kuin mitä todellisuudessa on tapahtunut.
Postialan keskeisimmät digitalisoitumiseen liittyvät kestävät vaikutukset
ovat olleet:
1. Verkkokaupan kasvua tukevan pakettijakeluinfrastruktuurin kehittäminen. Suomessa oivallinen ilmentymä tästä on pakettijakelun itsepalveluautomaattiverkko, joka on levinnyt muun muassa marketteihin.
2. PK-sektorille hyvin sopivat ja kustannustehokkaat laskujenvälitysratkaisut. Suomen tapauksessa hyvä esimerkki on aiemmin esitelty eKirje- /
iPost-palvelu
3. Erilaiset digitalisoitumiseen liittyvät spin-offit. Suomessa merkittävin
ilmentymä näistä on 260 miljoonan euron liikevaihdon (2014) OpusCapita Oy (aiemmin Itella Information), joka tarjoaa digitalisointiin perustuvia taloushallinnon tehostamispalveluja Euroopassa noin 10 maassa.

POSTIALAN OPIT DIGITALISOITUMISKEHITYKSEN KANNALTA
Postialan digitalisoitumiskehityksen ensimmäiseksi tärkeäksi opiksi voisi ehdottaa (normaalin S-käyrämallin mukaista) kehityksen alkuvaiheen hitautta
yhdistettynä myöhempään rajuuteen – sitten kun kehitys lopulta kunnolla on
lähtenyt käyntiin.
Tämän luvun alussa esitetyn Case Tanskan numerot konkretisoivat muutoksen rajuutta havainnollisesti, kun toiminnan eroosiossa on kyse dekadeista, ei prosenteista.
Kun suurimittakaavaisesta toiminnasta haihtuu eroosiovauhdilla yli 10 prosenttia vuodessa, vapautuvan työvoiman ja epäkurantin käyttöomaisuuden
uudelleen sijoittuminen taloudessa ei suju ilman vaikeita ja tuskaisia kuoppia.
Digitalisoitumisen luovan tuhon vauhti ja mittakaava näyttävät nyt
2010-luvulta eteenpäin olevan säännönmukaisesti suurempia kuin mitä uuden kasvutalouden puolella etenevä toiminta pystyy kompensoimaan.
Kyseessä on eräässä mielessä sama ilmiö tai mekanismi, mitä nähtiin Nokian (ja myöhemmin Microsoftin) matkapuhelinliiketoiminnassa, johon myös
iski luova tuho. Älylaitteiden käyttöliittymien sukupolvimurros sekä digitalo-
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uden – erityisesti loppukäyttäjien tarpeita tyydyttävän – ekosysteemiparadigman kehittyminen olivat ne digitalisoitumisjunat, joista Nokia/Microsoft
myöhästyivät eksistentialistisin rangaistuksin.
Huolimatta erittäin onnistuneista Bridgen kaltaisista sopeutusohjelmista luovan tuhon tuhovaikutukset ovat oleellisesti suuremmat kuin luomisvaikutukset.
Näin on ollut ja tulee olemaan ainakin lyhyellä ja keskipitkällä tähtäimellä.
Toinen samankaltainen, mutta globaali esimerkki on Google, jonka osakkeeseen vuosien saatossa kumuloitunut huima omistaja-arvo on kuitenkin
kertaluokkaa pienempi kuin globaalilla media-alalla kokonaisuutena hävinnyt omistaja-arvo. Jälleen luovan tuhon tuhovaikutukset ovat suuremmat.
Postialan toinen tärkeä digitalisoitumisoppi liittyy globaalin ja paikallisen
kehityksen tasapainoon. Postiala globaalissa tarkastelussa on ilmeisen hyvä
esimerkki voimakkaasti alueelliseen rakenteeseen perustuvasta alasta. Jokaisessa maassa on perinteisesti ollut yksi ja vain yksi posti, ja postit historiallisesti ovat keskittyneet toimintoihin lähinnä omilla alueillaan.
Maailman voi mallintaa digitalisoitumisen näkökulmasta korkealla pinolla, jossa alimmilla tasoilla on mikropiirit ja niiden kvanttifysiikkaan pohjautuvat laskentamoottorit, käyttöjärjestelmien laitehallinta- ja muut tekniset
ohjelmistot. Ylimmillä tasoilla puolestaan ovat maailmatalous, kansantaloudet, yhteiskunnat jne.
Jos tarkastellaan tätä pinoa puolen vuosisadan perspektiivillä, voisi väittää, että digitalisoitumisen alkuvaiheessa globalisoituminen ja globaalit ilmiöt näkyivät enemmän pinon alaosissa. Tänään vaikutukset ovat enenevästi
myös pinon yläosissa. Kun postit pari vuosikymmentä sitten käynnistivät eri-
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laisia digitalisoitumishankkeita, oli luontevaa lähteä monissa asioissa paikalliselta pohjalta.
Erityisesti pienen kansantalouden kotimarkkinoilta ponnistavien yritysten
täytyy tänään miettiä erittäin tarkkaan, missä asioissa paikalliset ratkaisut
ovat ylipäätään mahdollisia ja mielekkäitä – ja kuinka kauan. Digitalisoitumisen globaalit voimat ovat ehkä vieläkin voimakkaammat ja läpitunkevammat
kuin mitä edelleenkään ymmärrämme.
Tästä onkin sitten tarkoitus jatkaa tulevaisuussuuntautuneella tarkastelulla Suomen Digitalisoinnin Historia-kirjan II-osassa.
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Tiiviisti
• Digitaaliset palvelut vähensivät henkilökohtaista kirjeenvaihtoa ja liikekirjeenvaihtoa voimakkaasti jo 1990-luvulla.
• Yrityksiltä kuluttajille menevät suuren
volyymin viestien kuten laskujen sähköistämisessä Suomen Posti oli menestyksekäs. Sama onnistuminen tapahtui yritysten
välisissä transaktioviesteissä.
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• Markkinointiviestinnässä Suomen Posti
on jäänyt muiden postien tavoin Googlen
ja Facebookin kaltaisten jättien jalkoihin.
• Postialan kansainväliset organisaatiot
ovat olleet jähmeitä uudistusten ajajina.
• Postien kehitys digitalisaation vauhdissa
kertoo, että muutos vie työpaikkoja nopeammin kuin synnyttää. Luova tuho tapahtuu nopeammin kuin uuden luominen.
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DIGITAALISTEN
TIETOPALVELUIDEN
30-VUOTINEN
TAISTELU
”

Ensimmäiset suomalaiset
verkkopalvelut kehittyivät
jo 1980-luvulla.
Hakukonekisassa kotimaiset
kilpailijat menestyivät 12
vuotta.

Tietopalveluiden digitalisointi ja siirtyminen tietoverkkoihin ei alkanut tyhjästä internet-verkon ja www:n myötä, vaan 1990-luvun nopea kehitys pohjautui jo paljon aiemmin alkaneisiin mahdollistaviin ja toisiaan tukeviin kehityskulkuihin.
Ensimmäisiä verkkopalveluita alkoi syntyä Suomen rajojen sisällä kansallisesti jo 1980-luvun alussa. Eri viranomaisten välille rakennettiin tietoverkkoja hyödyntäviä yhteyksiä. Esimerkiksi Tilastokeskuksen lähinnä taloustietoa sisältävä ASTIKA-aikasarjatietokanta avattiin vuonna 1980, ja asiakkaat
(esim. valtionvarainministeriön kansantalousosasto) saattoivat käyttää tietokantaa ottamalla yhteyden modeemilla suoraan Valtion tietokonekeskukseen. Tuolloin yhteydet otettiin suoraan kunkin palveluntarjoajan palvelimille. BBS-palvelin (Bulletin Board System eli puhekielessä usein ”purkki”)
oli tietokone, johon käyttäjät saattoivat ottaa yhteyden omalla modeemilla
puhelinverkon kautta.
Myös kaupallisia verkkopalveluita oli käytössä jo aikaisessa vaiheessa.
1980-luvulla sekä Suomen Yhdyspankilla että Kansallis-Osake-Pankilla oli
BBS-tekniikkaan pohjautuvat verkkopankit. Innokkaana kokeilijana käytin itsekin puhelinverkon kautta KOP:n modeemipalvelua (Kop-in) jo 1980-luvulla,
vuosia ennen modernien verkkopankkien aikakautta. Maksoin laskuja omalla
Amstrad PC-tietokoneellani, ensivaiheessa modeemiyhteydellä suoraan pankin palvelimelle (BBS-tekniikka) ja hieman myöhemmin videotex-pohjaisen
Tele-Sammon kautta.

PELAAMINEN TOI MODEEMIT KOTEIHIN
Kotitietokoneet alkoivat yleistyä Suomessa 1980-luvulla. Aluksi tietokoneita
käytettiin lähinnä pelaamiseen, vaikka niillä olisi voinut tehdä paljon muutakin. Yleisin tällainen pelikone oli Commodore 64, mutta laitteita oli monia
muitakin (Kauppinen 2014). Minulla oli Spectrum.
Suomalaisten innostunut peliharrastus laajeni demokulttuuriksi, jonka
yhtenä huipentumana alettiin järjestää Assembly-tapahtumaa vuodesta 1992
lähtien. Assembly kasvoi nopeasti yhdeksi kansainvälisesti suurimmaksi demotapahtumaksi. Tietokonepelien pelaaminen yhdistyi jo hyvin varhain aktiiviseen demoiluun, omien töiden esittelemiseen ja kilvoitteluun eri sarjoissa Assemblyssä. Tämä kaikki on omalta osaltaan luonut pohjaa suomalaisen
peliteollisuuden syntymiselle ja menestykselle myöhemmin.
Pelitietokoneisiin ja vähän myöhemmin ns. kotitietokoneisiin (PC-tietokone) sai lisälaitteina jo suhteellisen edullisesti modeemeita, joilla saattoi
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ottaa puhelinverkon kautta yhteyttä BBS-purkkeihin. Niissä oli yleensä erilaisia keskustelualueita, tiedostojen vaihtoa, ja ne toimivat tiedon ja ajatusten
vaihtopaikkoina ja ajanvietteenä myöhemmän www:n tavoin. BBS-tekniikka
ja sen yhteisöt elivät 1990-luvulla vielä varsin pitkään rinnan www:n kanssa.
Esimerkiksi MikroBitti-lehden MBnet BBS perustettiin vuonna 1994, ja se oli
jonkin aikaa maailman suurin purkki 500 linjallaan (Tamminen 2014).
Joidenkin muiden eurooppalaisten teleyhtiöiden tavoin Suomen posti- ja
telelaitos aloitti vuonna 1984 kansallisen videotex-palvelun, joka toimi vuodesta 1988 lähtien nimellä TeleSampo. Palvelun avulla luotiin yhdyskäytäviä valtion, kuntien, pankkien ja vakuutuslaitosten tietopankkien välille, ja
tavoitteena oli tuoda palvelut myös kansalaisten ulottuville. Suomessa videotex-palvelut eivät koskaan saavuttaneet laajaa käyttäjäkuntaa tavallisten
kansalaisten joukossa ranskalaisen Minitel-palvelun tapaan. Joka tapauksessa Telesampo tarjosi monenlaisia tiedonhakupalveluita kuten pörssikurssit,
säätiedot ja aikataulut. Se tarjosi myös digitaalisia pankkipalveluita jo vuosia
ennen varsinaisten internet-palveluiden aloittamista. Telesampo eli pitkään
www-palveluiden rinnalla, ja sillä oli enimmillään noin 200 000 käyttäjää
1990-luvun lopulla. Palvelu suljettiin vuonna 2004.

VIITETIETOKANNAT WWW-VERKON TIEDONHAKUPALVELUIDEN
EDELTÄJINÄ
Verkkopohjaisia tietopalveluita käytettiin jo 1980-luvulla valtionhallinnossa
ja yritysmaailmassa, ja monet tietopalvelut olivat jopa kuluttajien ulottuvilla. Vaikka itsekin käytin Telesampoa väylänä pankkipalveluihin, en käyttänyt
muita tietopalveluita, koska merkkipohjaiset käyttöliittymät, tarjolla olevat
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tietosisällöt ja tietojen maksullisuus eivät vain houkuttaneet. Www-pohjaisille visuaalisille käyttöliittymille oli olemassa tarve, joka odotti täyttymistään.
Tiede- ja kirjastomaailmassa tiedon hakeminen erilaisista viitetietokannoista oli arkipäivää jo 1980-luvulla. Viitetietokantoja saattoi käyttää yliopistojen tieteellisissä kirjastoissa, mutta tietokannat eivät olleet verkon kautta
käytettävissä (tai ainakaan niihin ei ollut itsepalvelupäätteitä tai yhteyksiä
tarjolla). Usein eri kirjastojen viitetietokantojen käyttö vielä 1980-luvullakin
edellytti käyntiä tieteellisessä kirjastossa paikan päällä, kuten silloin opiskelleena hyvin muistan. Eri viitetietokantojen käyttöliittymät ja hakulogiikat
poikkesivat toisistaan, joten kirjastojärjestelmien logiikan hyvin tuntevien
informaatikkojen apu oli hyvin tervetullutta.

Henkilökohtaisten tietokoneiden valtakausi alkoi IBM PC:n julkistuksen
myötä 1980-luvun alussa. PC-tietokoneet alkoivat yleistyä ensin työpaikoilla,
mutta muutamassa vuodessa tietokoneiden hinnat laskivat ja ne tulivat myös
kotitalouksien saataville: alettiin puhua kotitietokoneista. Mihin tietokonetta tuolloin ajateltiin käytettävän kotona? Jos pelitietokoneet ja pelaaminen
unohdetaan, on minulle jäänyt erityisesti mieleen yksi silloinen perustelu
kotitietokoneen hyödyistä: kotitietokoneelle voi tallentaa myös ruokareseptejä. Mahdoinko muistaa oikein?
Oman muistin tueksi löytyy hetkessä googlaamalla monia lähteitä. Samalla tulee demottua viitetietokannan ja internet-sanahaun olennainen ero:
hakufraasilla ”kotitietokoneiden alkuajat ja ruokareseptit” löytyi Googlen hakutulossivun neljäntenä tuloksena nappiosuma.
Myös meille nykyisin niin itsestään selvälle mahdollisuudelle hakea ja löytää hetkessä mitä tahansa tietoa oli piilevä tarve, joka vielä 1980-luvulla oli
olemassa vain joissain tulevaisuuden visioissa. Erilaiset kirjastojärjestelmät
tiedon hakemisessa ja luokittelemisessa ovat tosin edelleen olemassa, ja niitä voi nykyään käyttää myös verkon kautta. Tiedonhaun kannalta kuitenkin
internetin ja hakupalveluiden kehitys ovat mullistaneet tiedon etsimisen ja
löytämisen rutiininomaiseksi itsepalveluksi kuvan 1 esimerkin tapaan. Nyt
kuka tahansa voi itse hakea ja löytää kaipaamansa tiedon.

CD-ROM JA HYPERMEDIA TOIVAT LIIKKUVAN KUVAN
Juuri ennen www-tekniikan läpimurtoa oli CD-ROM -pohjainen multimedia
teknisesti valmis läpimurtoon. Kotitietokoneillakin saattoi käyttää ääntä ja
värikuvia sisältäviä multimediaohjelmia/-julkaisuja jo vuodesta 1989 lähtien,
ja täysimittainen video saatiin tallennettua ”rompulle” vuonna 1994.
Hetken aikaa multimedia oli Suomessakin kohtalaisen iso bisnes ja odotukset markkinoiden kasvusta olivat isoja. Vuonna 1994 Akateemisen kirjakaupan CD-ROM tietojulkaisujen ykkönen oli WSOY:n CD-Facta. Erilaiset
CD-ROM tietojulkaisut olivat esimerkki kotiin hankittavista offline-tiedonhakulähteistä tai painettujen tietosanakirjojen modernisoiduista versioista.
Multimedian keinot kuvineen, videoineen ja hypertekstilinkkeineen tulivat
pian paljon laajempaan käyttöön kuin multimedia-alan 1990-luvun alun visioissa osattiin kuvitellakaan.
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SUOMI KYTKETTIIN INTERNETIIN VUONNA 1988
Vuonna 1988 yhteispohjoismainen NORDUnet-tutkimusverkko kytkettiin ARPANET-pohjaiseen NSFNETtiin, ja siitä lähtien myös Funet-verkon ja Suomen
voi katsoa olleen kytketty maailmanlaajuiseen internet-verkkoon.
Www:n ja Mosaic-selaimen myötä internet alkoi nousta Suomessakin laajempaan tietoisuuteen. Yksi osoitus suomalaisten teknologiainnostuksesta
oli se, että vuosina 1993 – 1994 internet-solmujen määrä oli Suomessa väkilukuun suhteutettuna suurempi kuin missään muualla (Kuronen 1995, 216).
Vuonna 1995 ilmestyneen ”Tiedon valtatiet ja kinttupolut” -kirjan alkusanoissa näkyy hyvin internetin kypsyminen muutosvoimaksi, jonka nähtiin
alkavan vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan ja ihmisten elämään: ”Tiedon valtatien kaltaiset käsitteet sisältävät hämmentävän sekoituksen fantasiaa, todellisuutta ja suggestiota, jota kutsutaan myös tulevaisuuden ennustamiseksi.
Näiden tuloksena tarjotaan rajattomia mahdollisuuksia kirjastokäynneistä ja
tiedonhauista shoppailuun, finanssien hoitoon, lääkärissä käyntiin ja virtuaalisiin museoihin.”
Yhtenä uutena tietolähteenä uuteen www-verkkoon tuotiin myös tilastot
helmikuussa 1995, kun Tilastokeskus avasi internet-palvelunsa ensimmäisenä tilastovirastona Euroopassa.
Uutukaisella kotisivulla julkaistiin
myös Tietoaika-lehden 2/2005 pääkirjoitus otsikolla ”Tietoyhteiskunta
kyllä, mutta millaisin tiedoin?”. Siinä
Tilastokeskuksen pääjohtaja Heikki
Salmi pohti tietoverkkojen teknii-
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kan ja itse tiedon välistä suhdetta
mm. seuraavasti: ”Verkkoihin ja niiden sisältämiin tietoihin pitää voida
luottaa. … Siksi itse tietoon on panostettava siinä missä tietotekniikkaankin.”
Nämä tavoitteet ovat ajankohtaisia vielä kaksikymmentä vuotta
myöhemminkin.
Tilastokeskuksen internet-palvelun
kotisivu helmikuussa 1995

INTERNET-JULKAISUT KÄYTTÄJIEN OPPAINA JA TIETOLÄHTEINÄ
Tiede- ja yliopistomaailmassa otettiin käyttöön uusia kommunikaatio- ja
toimintatapoja sitä mukaa, kun ne liittyivät maailmanlaajuiseen verkkoon.
1990-luvun puoliväliin saavuttaessa internet-verkko ja sen mahdollistamat
uudet palvelut alkoivat olla kaikkien kiinnostuneiden saatavilla myös työpaikoilla ja kotona. Tämä näkyi myös erilaisten internetiin keskittyvien opaskirjojen ja lehtien tulvana.
Kesäkuussa 1994 julkaistun Internet-oppaan takakannen esittelytekstissä
todetaan: ”Akateeminen maailma on ollut Internetin käytön edelläkävijänä,
ja Suomessakin Internet on monien tutkijoiden ja opiskelijoiden työväline.
Viime vuosina myös yritysmaailma ja yksityiskäyttäjät ovat lähteneet joukolla mukaan, ja nykyisin Suomessakin on arvioitu olevan yli 100 000 Internet-käyttäjää”.
Ennen www:n läpimurtoa eri tarkoituksiin tarvittiin omat erilliset välineensä, ja niillä kaikilla oli oma toimintalogiikkansa. Opaskirjoille oli siten
tarvetta, ja niissä käytiin tarkkaan läpi tarvittavat tekniikat, sovellukset, tietolähteet ja tiedonhakutavat.
Vuonna 1994 ilmestyneen Internet-oppaan sisällysluettelo on kuvaava: sähköposti, hakemistopalvelut (X.500 ja WHOIS ++), ryhmäkommunikaatio, uutisryhmät, FTP-tiedostoja lainaamassa, Archie–tiedostoja etsimässä, Telnet avaa
yhteydet maailmalle, Gopher, WAIS, World Wide Web, IRC – keskustelukanavat.
Huomattavaa on, että www oli vain yksi palvelu muiden joukossa, vaikka niissä
kaikissa palveluissa hyödynnettiin internet-verkkoa ja –tekniikkaa.
Kehityksen nopeus näkyy hyvin ”Internet – Tiedon etsijän ja tuottajan
opas” -kirjan alkusanoissa: ”Edellisen Internet kirjamme ”Internet 1995” ilmestymisen jälkeen kehitys on jatkunut ennustetusti hurjana. Tuolloin, syksyllä 1995, Internet oli kiinnostava lupaus. Nyt se on merkittävä reunailmiö,
joka arkipäiväistyy kovaa vauhtia”.
1990-luvun puolivälin jälkeen internetiin putkahteli jatkuvalla syötöllä uusia ilmiöitä, palveluita, uusia sivustoja, tekniikoita, tietolähteitä ja tiedonhakuvälineitä. Huutavaan tiedon tarpeeseen vastasivat opaskirjojen lisäksi
erilaiset internet-lehdet. Niitä julkaistiin useita vuosien 1995 ja 2001 välisenä
aikana. Varsinaisista internet-lehdistä pisimpään ilmestyi ”Internet maailma – internetin hyötykäytön aikakauslehti”, joka ilmestyi viiden vuoden ajan
vuoteen 2000 saakka.
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Paradoksaalista kyllä nämä paperille painetut lehdet olivat usein se paras
ja nopein digitaalisten tietolähteiden tietolähde, koska verkossa itsessään
tietoa oli vielä varsin vähän ja erilaiset tiedonlevittämis- ja hakutavat olivat vielä aivan alkutekijöissään. Varsin pitkään internet-lehtien vakiosisältöä olivatkin erilaiset linkkilistat, kuten joulun alla 1998 ilmestyneen Internet-maailma -lehden ”kotimaisia talveen ja joulunviettoon liittyviä linkkejä”.
Tekniikkapainotteisesti elämää tietoverkoissa tarkasteli Tietoverkko-lehti
vuosina 1991 – 1999 muuttuakseen sitten uuden talouden Bisnes.fi -nimiseksi
aikakauslehdeksi (1999 – 2006).
Lehtien nimet ja sisällöt kuvaavat hyvin myös muuttuvaa verkkomaailmaa.
Alussa tärkeää oli tietoverkkojen tekniikka yleensä, sitten tärkeintä oli kehittyvä www-tekniikka ja internetin pioneeriaikojen nopean kehityksen seuraaminen. Uuden ilmiön kypsyttyä seurattiin, miten internet vaikuttaa liiketoimintaan. Kun internet vakiintui normaaliksi osaksi elämää ja taloutta, ei
tarvittu enää erikseen internetiin keskittyviä lehtiäkään.

UUTUUS- JA AIHEHAKEMISTOT KOKOSIVAT KAIKEN KIINNOSTAVAN
Web-tiedonhakuun voidaan käyttää erilaisia verkon tarjoamia tiedonhakupalveluita ja palvelut voidaan karkeasti jakaa kahteen pääryhmään: aihehakemistoihin ja sanahakupalveluihin (hakukoneet, hakurobotit).
Koska www:n alkuaikoina ei ollut hyviä hakukoneita, tiedon saaminen
uusista palveluista ja sivustoista oli hankalaa. Edellä on jo käsitelty internet-opaskirjojen ja internet-lehtien merkitystä tiedon jakamisessa. Ensimmäiset www-tiedonhakupalvelut olivat käytännössä erilaisia linkkilistoja toisiin internet-sivuihin. Tämä oli hyvin luontevaa, sillä mahdollisuus linkittää
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mihin tahansa toiseen dokumenttiin internetissä oli yksi koko www-tekniikan
tärkeimpiä innovaatioita. Nämä linkkilistat kehittyivät varsin pian toimitetuiksi hakemistoiksi, joiden ylläpitäjät kokosivat niihin tärkeitä ja mielenkiintoisia linkkejä. Kuten monet aikakautensa internet-oppaat toimi Internet-tiedonhaun opas -kirja itse myös linkkihakemistona.
Ensimmäinen suomalainen laaja linkkisivusto internetissä oli Lisko (Lista Suomalaisista KOtisivuista), joka perustettiin vuoden 1994 loppupuolella.
Vuonna 1997 Lisko oli jaettu 10 luokkaan, jotka oli puolestaan jaettu 53 alatasoon.
Muita suomalaisiin verkkosivustoihin linkkejä kerääviä sivustoja olivat
vuonna 1997 muun muassa Serveri, Alku, Linkkiopas sekä Ihmemaa. Ensim-

mäiset linkkisivustot olivat lähinnä uutuusluetteloita, joita saattoi käyttää
hyödyksi erityisesti verkkopalveluiden kehityksen seuraamiseen. Esimerkki
suomalaisesta maantieteellisestä hakemistosta oli Fennica - Suomi internetissä. Se oli kattava alueellinen aihehakemisto, josta linkit löytyivät kunnittain ja maakunnittain lajiteltuina.
Aihehakemistot ovat tuottajan julkaisijan ylläpitämiä ja järjestämiä linkkilistoja eri aihepiireistä. Maailmalla tunnetuin ja laajin aihehakemisto oli
Yahoo!. Edellä mainittujen uutuusluetteloiden ja aihehakemistojen rajaa
on vaikea määritellä. Tunnetuin ja laajin kotimaisista aihehakemistoista oli
varmaankin Makupalat, joka alkoi hämeenlinnalaisen kirjastonhoitajan harrastuneisuudesta. Vapaaehtoisvoimin ylläpidetty sivusto oli hetken aikaa
keskeytyksissä, mutta valtaisan suosion ansiosta Hämeenlinnan kaupunginkirjasto päätti jatkaa palvelun ylläpitoa virkatyönä. Vuonna 2004 Makupaloissa oli 35 000 viitettä.
Toinen kirjastojen ylläpitämä linkkikirjasto oli Kirjastot.fi. Sen aiheet oli
jaettu kirjastomaailman pääluokkanumeroinnin ja aihepiirijaon mukaan, joten
se oli käyttökelpoinen erityisesti kirjastojen luokitusjärjestelmää tunteville.

HAKEMISTOT KEHITTYVÄT KAUPALLISIKSI TIETOPORTAALEIKSI
Alun perin harrasteena syntyneet aihehakemistot keräsivät runsaasti käyttäjiä. Kun internetin kehitys 2000-luvun puolella oli vakiintunut, alettiin
suuriksi kasvaneita käyttäjämääriä hyödyntää myös kaupallisesti. MikroPC:n
artikkelissa ”Surffaajan supermarketit” ilmiötä kuvattiin muun muassa seuraavasti: ”Ison portaalin etusivu on korea kuin amerikkalainen näyteikkuna.”
”Olo on kuin ruuhkassa marketin mainostelineiden välissä tungeksiessa.”
Portaalit tarjosivat uutisia, hakupalveluita ja linkkejä muihin palveluihin ja
tietolähteisiin sekä sää- ja matkailutietoja mainosbannereiden lisäksi.
Kotimaisia portaaleja vuonna 2004 olivat mm. Evreka, Jippii.fi, Kolumbus,
MSN, MTV3, Radio City, Saunalahti, Sirkus/Suomi24, Soneraplaza sekä Www.
fi (Ihmemaa). Kotimaiset portaalit olivat kansainvälisten esikuviensa tapaan
lastattu mainoksilla ja sekalaisella kokoelmalla palveluita. Käyttäjistä yritettiin saada kaupallista hyötyä tavalla taikka toisella. Portaalit eivät tällaisenaan enää palvelleet käyttäjien tiedonhakutarpeita, ja tähän saumaan Google sitten äärimmäisen pelkistetyllä ilmaisella hakupalvelullaan iski.
Virtuaalikirjasto keskittyi muutamaan aihepiiriin, ja sen ylläpitäjä oli 19
tieteellisestä- ja ammattikorkeakoulukirjastosta koostuva projekti. Virtuaali-
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kirjastossa oli noin 15 000 viitettä eri nettisivustoille 60 eri aihealueelta. Yksi
osio virtuaalikirjastoa oli Tilastokirjaston ylläpitämä tilastotiedon tietokanta
WebStat, jota ylläpidettiin vuosina 1999–2010. Palvelussa oli enimmillään 3
400 viitettä, ja englanninkielisenä palvelu keräsi käyttäjiä ja mainintoja ympäri maailmaa.
2000-luvun alku oli erilaisten hakemistojen kulta-aikaa. Ihmisvoimin tehty metadatatyö alkoi kuitenkin googlettamisen ja sosiaalisen median maailmoissa olla liian hidasta, kallista ja työlästä, joten palvelun ylläpitoon ei enää
saatu resursseja.
Vuonna 2008 Googlen oman ilmoituksen mukaan 98 prosenttia suomalaisista netin käyttäjistä hyödynsi Googlea tiedonhaussa. WebStat on hyvä
esimerkki siitä, kuinka tekniikan nopea kehitys eli tässä Googlen hakukone
toimi luovan tuhon voimana. Internet-verkon alkuaikojen tehokkaat uusien
palvelujen ihmisvoimin ylläpidetyt markkinointivälineet ja tiedonhakukeinot
(eli uutuus- ja hakemistoluettelot) elivät ja kukoistivat noin 15 vuotta. Ne korvautuivat sitten teknisen kehityksen myötä automaattisilla hakuroboteilla ja
niiden älykkäillä hakualgoritmeilla sekä yksinkertaisella hakukäyttöliittymällä (Google).

INTERNETIN ERI OSIEN ERILLISET HAKUSOVELLUKSET
(1990–1995)
Hakukoneiden käytön omaksuminen voidaan jakaa karkeasti kolmeen vai-
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heeseen:
1)

Internetin eri osien hakusovellukset 1990 – 1995

2)

Web-sivuihin keskittyvät kilpailevat hakurobotit 1993 – 2000

3)

Hakukoneiden käytön muodostuminen jokapäiväiseksi osaksi inter
netin käyttöä, ”googlettuminen”, noin vuodesta 2000 eteenpäin.

Kun Tim Berners Lee kehitti World Wide Webin vuonna 1991, se toimi tutkijoiden apuvälineenä ja yhdisti viitteet suoraan dokumentteihin hypertekstilinkkeinä. Verkon käyttäminen edellytti kuitenkin eri sovellusten ja tekniikoiden hallintaa (FTP, Gopher, Telnet) sekä eri hakuvälineiden käyttöä ja
hallintaa (Wais, Veronica). Silti tietoa saattoi hakea vain yhdestä lähteestä
tai siilosta kerrallaan – ja vain joistakin nimi- tai kuvailukentistä eikä koko
dokumentin sisällöstä.
Vuoden 1992 lopulla julkaistun Mosaic-selaimen suuri innovaatio oli koota
kaikki tarvittavat välineet yhteen graafiseen käyttöliittymään, joka peitti kai-

ken tekniikan ja sovellukset pois käyttäjän näkyvistä. Itsekin muistan, kuinka
vuosien 1994 – 1995 murroksessa vielä ”vanhat” erilliset tekniikat olivat tarpeen joidenkin tietojen hakemisessa. Mosaic-selaimen käyttökokemus oli jo
ensimmäisellä kerralla niin vakuuttava, että välittömästi tajusi tässä olevan internetin tulevaisuus. Vaikka Mosaic-selain mullisti www:n käytön, siitä ei ollut
apua tiedon hakemisessa. Tiedonhaun ongelmat olivat monimutkaisempia.

WEB-SIVUJEN KILPAILEVAT HAKUROBOTIT
(1993–2000)
Hakukoneiden ”markkinat” olivat hyvin pirstoutuneet koko 1990-luvun. Hakukoneita oli lukuisia, eikä niillä yhdelläkään ollut hallitsevaa asemaa, mikä
näkyi hyvin myös internet-oppaiden esittelyissä ja hakuohjeissa. Vuonna
1994 aloittanut Lycos ja seuraavana vuonna aloittanut Alta Vista näyttävät
aina olevan tärkeimmiksi nostettujen hakupalveluiden joukossa.
Anders Hedman toteaa vertaillessaan Lycos- ja Alta Vista hakupalvelujen toimivuutta vuonna 1997: ”Sitä paitsi sinun ei koskaan tulisi luottaa yhteen ainoaan
työkaluun, vaan kokeilla erilaisia.” Kuinka asia vielä tulikaan muuttumaan!
Internet-surffaajan käsikirjassa (1997) esitellään tuon ajan tärkeimmät hakukoneet Lycos, AltaVista, Nordiskt Web Index sekä Euroseek. Vuonna 1999
tunnetuimpia sanahakupalveluita olivat Alta Vista, Lycos, Info Seek, Excite,
Northern Light ja HotBot. Vuonna 1997 aloittanutta Googlen hakukonetta ei
kuitenkaan vielä vuonna 1999 julkaistussa hakukoneita käsitelleessä artikkelissa nosteta kuuden tunnetuimman joukkoon.
Internetin alkuaikoina ulkomaiset hakukoneet eivät tunteneet hyvin suomalaista internet-sisältöä. Oli selvää tarvetta kotimaiselle vaihtoehdolle.
Ensimmäiset suomalaiset hakukoneet olivat Trampoliini ja Ihmemaa. Petteri
Järvinen vertailee artikkelissaan ”Internetin hakukoneet” internetin hakukoneita. Järvinen testasi hakukoneiden hakuindeksien laajuutta erilaisilla hakusanoilla. Yksi testissä käytetty suomalainen hakusana oli tämän artikkelin
kirjoittajan sukunimi ”Huttunen”. Hakukoneista Alta Vista (toimituksen valinta parhaana hakukoneena) löysi internetistä 1 543 Huttusta kun Lycos löysi
vain 211. Suomalaiset hakukoneet eivät pärjänneet Alta Vistalle, mutta löivät
Lycosin selvin numeroin: Trampoliini löysi 531 ja Ihmemaa 595 Huttusta. Vertailun vuoksi tätä kirjoittaessa Google löysi 593 000 Huttusta.
Kotimaisten hakukoneiden resurssien vähyyttä kuvaa hyvin testiartikkelin
toteamus, että Trampoliinin tarkemmassa arvioinnissa todetaan yhtäaikais-
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ten käyttäjien määrän olevan rajoitettu enintään 30:een, mikä ruuhka-aikoina
täyttyy helposti. Trampoliini lakkautettiin pian tämän jälkeen: ”Kotimaiseen
hakukulttuuriin tuli iso aukko syyskuussa 1996, kun Tele lopetti suositun
Trampoliini-agenttinsa”.
Ihmemaan haun (Www.fi) kehityshistoria kuvastaa hyvin 1990-luvun lopun ja 2000-luvun alun nopeaa kehitystä ja uuden talouden muotoutumisen
lukuisia käänteitä ja odotuksia. Hakukoneen perusti kuuden tietotekniikan
opiskelijan omistama Piipää Oy vuonna 1996.
Talentumin Satama Interactive osti Ihmemaan haun jo seuraavana vuonna, sitten Talentum siirsi hakupalvelun osaksi WOW-verkkobrandia, johon tuli
omistajaksi myös Sonera. Seuraavaksi Ihmemaa siirtyi Sonera Plaza Oy:lle, joka
sulautettiin takaisin Soneraan. Sonera ja Telia fuusioituivat TeliaSoneraksi
vuonna 2002, ja vuonna 2005 TeliaSonera myi www.fi–hakupalvelun Fonectalle.
Vuonna 2005 Googlen osuus internet-mainonnasta Suomessa oli 90 prosenttia, ja Fonectan tarkoitus oli kaupan avulla saada suurempi osuus internet-mainonnasta. Fonecta kuitenkin lopetti oman hakumoottorin ylläpidon
vuonna 2008, jolloin kotimaisten hakukoneiden taru päättyi.
Suomalaisten hakukoneiden historia kuvastaa internetin ja www-palvelujen kehityskulkua laajemminkin. Aivan alkuaikoina pienillä kotimarkkinoillakin toimiva suomalainen palvelu saattoi pärjätä kilpailussa. Kun markkinat
kypsyivät, alkoi suuruuden ekonomia jyrätä.
Myöhemmin Google lokalisoi hakukoneensa käytännössä kaikille merkittäville kielialueille, mikä ei jättänyt elintilaa Ihmemaan kaltaisille kansallisille hakukoneille. Kotimaisten hakukoneiden elinkaari kesti vain 12 vuotta
ilmeisen tarpeen tyydyttämisestä elintilan loppumiseen, ja lähes yhtä kauan
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kesti myös edellä mainitun Webstat-linkkikirjaston elinkaari – hakemistopalvelujen kulta-ajasta niiden kuihtumiseen Googlen puristuksissa.

HAKUKONEIDEN KÄYTTÖ ARKIPÄIVÄISTYY - ”GOOGLETTUMINEN”
(2000-)
Petteri Järvinen toteaa Tietokone-lehden artikkelissaan ”Hakukoneet kompastelevat”: ”Todellisuudessa hakukoneet ovat jo kauan sitten pudonneet
netin kasvun vauhdista. Hakukoneiden antamat tulokset ovat nykyään melkoista arpapeliä, koska mikään yksittäinen hakukone ei kata kuin pienen
osan sivuista.” Artikkelissa mainittujen lähteiden mukaan yksikään hakukone ei kattanut enempää kuin 16 prosenttia webin sisällöistä. Artikkelissa oli

myös testejä, joissa haettiin eri hakukoneilla (ulkomaisia sekä kotimainen
Ihmemaan haku) samoja hakusanoja. Kokeiden tuloksena todetaan, että löytääkseen varmasti sivun, jota on etsimässä, on käytettävä useaa eri hakukonetta ja yhdisteltävä itse tulokset. Lisäksi hakukoneiden puutteet näyttävät
vain pahenevan. Tämänkin aikalaiskokemuksen näkökulmasta on uskomatonta nähdä, kuinka sitten kävikään!
Vuonna 1998 aloittanut Google nousi muutamassa vuodessa kiistattomasti
suosituimmaksi hakupalveluksi. Googlen suosiota auttoi varsinkin alkuvaiheessa kilpailijoihin nähden yksinkertainen, mainoksista vapaa ja nopea hakusivu. Ero esimerkiksi Alta Vistan portaalimaiseen mainosbannereita sisältävään hakusivuun oli selvä Googlen eduksi.
Googlen julkilausuttuna tavoitteena on maailman tietojen järjestäminen ja niiden tuominen avoimesti kaikkien saataville. Jo vuonna 2004 Internet-tiedonhaun oppaassa todettiin, että ”Googlesta on tullut jo alan legenda,
jonka palveluja kehitetään jatkuvasti”.
Googlen nousun takana on myös innovatiivinen teknologia, vaikka esimerkiksi Alta Vista olikin ensimmäisenä tuonut hakupalveluunsa käännösohjelman sekä mahdollisuuden hakea kuva-, audio- ja videotiedostoja.
Googlen merkittävin innovaatio oli hakutulosten merkittävyyden arviointiin liittyvä pagerank-tekniikka (eli karkeistaen sivu nousee sitä ylemmäs hakutuloksissa mitä enemmän sillä käydään ja siihen viitataan muilta sivuilta).
Tämä paransi hakutulosten laatua olennaisesti. Google myös lokalisoi hakukoneensa paikallisille kielille, toi mahdollisuuden hakea erikseen esimerkiksi
blogeista tai keskusteluryhmistä sekä kehitti muun muassa käännöspalvelun.

SOSIAALINEN MEDIAN MYÖTÄ TIETOLÄHTEET HAJAANTUVAT JÄLLEEN
Tiedon julkaiseminen digitalisoitui ja siirtyi suurelta osin paperilta verkkoon
2000-luvulle siirryttäessä. Samaan aikaan tiedon hakemiseen liittyvät tekniset ja resurssiongelmat siirtyivät historiaan. Googlen ylivertainen teknologinen osaaminen yhdistettynä kaupalliseen menestykseen takasivat sen, että
kaikki verkossa julkaistu aineisto oli verkosta myös käyttäjien löydettävissä.
Tiedon hakemisen, käyttämisen ja tulkinnan näkökulmasta seuraava suuri
murros liittyi tiedon julkaisemiseen.
Perinteinen tapa koota ja jakaa yleistietoa kaikesta maan ja taivaan välillä
oli tietosanakirja, joista esikuvavana voi mainita Encyclopedia Britannican.
Suomalaisten olohuoneiden kirjahyllyihin ilmestyivät 1960–1970-luvuilla Fac-
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ta tai Otavan suuri tietosanakirja, joista itsekin etsin tietoa koulun esitelmiin.
1980-luvun lopulla perinteinen tietosanakirja siirtyi digitaaliseksi CD-ROMmuotoon (esim. aiemmin mainittu CD-Facta).
Seuraava kehitysaskel oli muuttava tiedon tuottajan roolin perinpohjaisesti. Kaiken kattavan tietosanakirjan uusi konsepti oli: tieto jaetaan kaikille
ilmaiseksi, tietoa ei kokoa mikään yksittäinen yritys tai taho, tietoa ei keskitetysti hyväksytä ”oikeaksi”, ja tiedon tuottaja uuden ajan encyclopediaan voi
olla kuka tahansa meistä.
Wikipedia-verkkotietosanakirja julkistettiin vuonna 2001, ja Wikipedian
suomenkielinenkin versio käynnistettiin jo seuraavana vuonna. Englanninkielisessä Wikipediassa on nyt yli viisi miljoonaa artikkelia, jotka vastaisivat
2 000-osaista painettua Encyclopedia Britannicaa. Suomalaiset ottivat uuden
konseptin innokkaina käyttöön, sillä suomenkielisessä Wikipediassa on yli
280 000 artikkelia ja se on artikkelien määrän mukaan 22. suurin kieliversio
maailmassa.
Alkuaikojen epäluulot Wikipedian käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta
kohtaan ovat ainakin pääosin hälvenneet, ja Wikipedian käyttö hyväksyttynä
lähteenä on arkipäiväistynyt. Wikipedian ja Googlen suhde on myös muuttunut ainakin osin symbioottiseksi, kun Google useiden hakujen yhteydessä
ehdottaa Wikipedian artikkelia aivan halutulosten kärjessä.
Wikipedian myötä tiedon luonne myös muuttui pysyvästä koko ajan muuttuvaan, sillä julkaistuja artikkeleita voi kuka tahansa laajentaa tai muuttaa.
Joitain artikkeleita on myös muuteltu edes takaisin, mutta muutoshistoria
sekä aiemmat versiot ovat kaikkien nähtävillä.
Samaan aikaan Wikipedian käynnistymisen kanssa 2000-luvun alussa alkoi
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Suomessakin nousta merkittävään asemaan seuraava tiedon julkaisemista
koskeva muutos eli blogit. Suomalaisia blogeja listaavalla Pinseri-blogilistalla oli vuoden 2000 alussa noin 180 blogia ja vuoden lopulla jo yli 500. Tuolloin maailmassa oli noin puoli miljoonaa blogia. Toisin kuin Wikipedia blogit
olivat henkilökohtaisia ja kuka tahansa saattoi alkaa julkaista haluamiaan
blogi-verkkopäiväkirjoja ilmaisilla ja helppokäyttöisillä blogialustoilla.
Sosiaalisen median kehityksen seuraavissa maailmanlaajuisissa sovelluksissa kuka tahansa saattoi julkaista kuvia (esim. Flickr, Instagram), videoita (YouTube), päivityksiä henkilökohtaisesta elämästä (Facebook) tai
tekstiviestejä mistä tahansa aiheesta, kunhan sen sai tiivistettyä 140 merkkiin (Twitter).

Sosiaalisen median kehitys viimeisen 10 vuoden aikana on edennyt alkuaikojen hypestä nykyiseen suhteellisen vakiintumisen kauteen. Tiedon julkaisemisen ja hakemisen kannalta tällä kehityksellä on myös oma merkityksensä.
Käytännössä kuka tahansa voi nyt olla tiedon julkaisija. Esimerkiksi vuonna
2014 yli 40 prosenttia kaikista yli 13-vuotiaista suomalaisista oli rekisteröitynyt Facebookiin. Toisaalta tietosisällöt ovat osittain eriytyneet omiin yhteisöihinsä. Tiedon julkaisija voi itse rajoittaa tietojen näkymisen vain hyväksymilleen henkilöille, ja silloin ne eivät ole verkon hakukoneiden löydettävissä.

LOPUKSI – TIEDONHAUSTA TIEDON TULKINTAAN
Miten tiedonhaku muuttuu, kun tarvittava tekniikka on helppokäyttöistä,
kaikkien saatavilla ja kaiken aikaa (mobiilisti) mukana? Kaikki ovat tiedonhakijoita ja käyttäjiä, ja kaikilla on ainakin mahdollisuus olla myös tiedon
julkaisijoita.
Median toiminta ja merkitys on muuttunut ja muuttuu olennaisesti. Digitaalisessa mediakentässä vanhojen medioiden lisäksi tulee lukuisia uusia
tiedontuottajia. Vanhat mediat ja uudet tiedontuottajat käyttävät www:n lisäksi hyväksi kaikkia suosittuja sosiaalisen median palveluita. Kilpailu käyttäjien huomiosta on johtanut niin sanottuun klikkausjournalismiin, jossa
kiinnostavalla otsikolla houkutellaan lukija uutiseen piittaamatta siitä, vastaako otsikko enää uutisen sisältöä. Informaation lukutaito tulisi olla kaikilla
hallussa osana kansalaisen perusosaamista ja ammattiosaamista.
Jo 1970-luvulla tieteiselokuvissa oletettiin, että tulevaisuudessa puhelut
ovat kuvapuheluita. 1980-luvulla visioitiin, että kuvapuheluista tulee arkipäivää heti, kun riittävän nopeat ISDN-yhteydet saadaan koteihin. Koteihin
saatiin laajakaistayhteydet, mutta sieltä katosivatkin puhelimet. Sen sijaan
tietokone ja Skype tai Lync on toteuttanut kuvapuheluiden vision. Harva kuitenkaan soittaa kuvapuheluita kännykällä, vaikka kaikilla on kuvapuhelut
mahdollistava yhteys, selfie-kamera ja kuvapuheluun tarvittavat sovellukset.
Jotkut visiot taas eivät toteudu lainkaan, kuten ruokareseptien tallentaminen
tietokoneelle. Sen sijaan www-verkon ja hakupalveluiden avulla kaikki maailman ruokareseptit ovat niin helposti saatavilla, että niitä ei edes tarvitse
kirjoittaa talteen. Toteutuessaan asiat muuntuvat sellaiseen muotoon, että
ne täyttävät aidon tarpeen.
Internetin kehitys on osoittanut, että kiivaasti kehittyvä teknologia synnyttää jatkuvasti uusia palveluita, mutta samalla vanhat tekniikat ja palvelut
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joko kuolevat kokonaan tai sulautuvat osaksi jotain uutta tekniikkaa taikka
palvelua. Se mitä tietoa nyt etsimme, miten ja millä välineillä tietoa haemme
ja voimme löytää, muuttuu koko ajan.
Vielä 2000-luvun vaihteessa visioitiin älykkäistä hakuagenteista, jotka etsisivät tietoa ja tekisivät sopimuksia käyttäjän puolesta. Tämän päivän teknologia mahdollistaisi tämän vision käytännössä, mutta sellaisenaan se ei ole
toteutunut. Googlen hakutoiminnot mahdollistavat kyllä tiedon löytämisen
kaikkialta internetistä ja sähköinen kaupankäynti on arkipäivää. Ampparin
tapaiset uutisportaalit kokoavat uutiset käyttäjän omien valintojen mukaan
eri medioista yhteen näkymään ja Huuto.netin hakuagentti ilmoittaa, kun
käyttäjän hakema esine on tullut myyntiin. Agentit ovat arkipäivää, mutta ne
ovat muuttuneet alkuperäisestä visiosta.
Sosiaalinen media taas toteuttaa sen, että käyttäjän valitsemat yhteisöt
joukkoistetusti suodattavat jokaiselle oman näköisen kuvan todellisuudesta. Kaikille yhteisten tietolähteiden ja tietopalveluiden rinnalle on syntynyt
myös käyttäjän omien valintojen mukaan muotoutuneet tietolähteet ja hakutavat. Lopputulos on monimuotoisempi kuin viidentoista vuoden takaiset visiot hakuagenteista. Sosiaalinen media yhdistää tekniikan ja hakualgoritmit
sekä ihmisen yhteisöllisyyden tarpeen. Tilanne tuntuu täyttävän käyttäjien
tämän hetkiset tietotarpeet ja –toiveet, mutta on toisaalta johtanut mielipiteiden äärilaitojen vahvistumiseen. Tässä olisi tarvetta tutkimukselle.
Varmaa lienee se, että kehitys jälleen tulee yllättämään. Ainakin jälkikäteen
nähdään kehityskulut, jotka uuteen tilanteeseen johtivat tai ainakin olivat kehityksen mahdollistajia. Nyt esimerkiksi automaattiset kielenkäännöspalvelut
ovat jo käytössä, verkkoon kytkettyjen laitteiden määrä kotona ja yrityksissä
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kasvaa räjähdysmäisesti, julkinen ja yksityinen sektori tuottaa yhä enemmän
avointa dataa kaikkien vapaasti hyödynnettäväksi ja edelläkävijäyritykset hyödyntävät big dataa palveluissaan enemmän kuin arvaammekaan. Joistain näistä kehityskuluista syntyy jälleen myös uutta liiketoimintaa, tietopalveluita ja
tietotuotteita. Toivottavasti niitä syntyy myös suomalaisin voimin jatkossakin.
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Tiiviisti
• Ensimmäisiä verkkopalveluita alkoi syntyä Suomen rajojen sisällä kansallisesti jo
1980-luvun alussa, kun eri viranomaisten
välille rakennettiin tietoverkkoja hyödyntäviä yhteyksiä.
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• Jo 1980-luvulla sekä Suomen Yhdyspankilla että Kansallis-Osake-Pankilla oli
BBS-tekniikkaan pohjautuvat verkkopankit.
• Tiede- ja kirjastomaailmassa tiedon hakeminen erilaisista viitetietokannoista oli
arkipäivää jo 1980-luvulla. Kotitietokoneiden yleistyminen 1980- luvun loppupuolella toi vision verkkotiedon hyödyntämisestä
kodeissa.
• Vuodesta 1988 Suomen voi katsoa olleen
kytketty maailmanlaajuiseen internet-verkkoon.

• Www:n ja Mosaic-selaimen myötä internet alkoi nousta Suomessakin laajempaan
tietoisuuteen.
• Internetin alkuaikoina ei ollut tehokkaita hakukoneita, joten tietoa palveluista
saatiin internet-lehdistä ja verkossa olevista linkkisivustoista ja portaaleista.
• Kun hakukoneet yleistyivät, löysivät ne
huonosti tietoa Suomesta. Siksi tänne syntyi useita kotimaisia hakukoneita.
• Googlen yksinkertaiset ja tehokkaat
ratkaisut ovat taanneet sille ylivoimaisen
aseman hakukonekilpailussa.
• Internetin kehitys on osoittanut, että
kiivaasti kehittyvä teknologia synnyttää
jatkuvasti uusia palveluita, mutta samalla
vanhat tekniikat ja palvelut joko kuolevat
kokonaan tai sulautuvat osaksi jotain uutta
tekniikkaa taikka palvelua.

LEHDESTÄ
MEDIAKSI
RISTO PENNANEN

”

Painetun lehden kasvu
digitaaliseksi palveluksi
on edennyt yritysten
ja erehdysten kautta
ansaintalogiikkaa etsien.

Toimittajan perustaitoihin kuuluu kirjoittaa asioista, vaikka omakohtainen
kokemus aiheesta olisi vähäistä. Siinä mielessä oli aivan luontevaa, että Mikro-nimisen tietokonelehden toimitus kirjoitti vuonna 1983 juttunsa sähkökirjoituskoneella.
Tietokoneet tekivät kuitenkin noihin aikoihin tuloaan myös lehtien toimituksiin. Alkuvaiheessa toimittajat saattoivat tallentaa tyhmillä päätteillä
kirjoittamansa artikkelit minikaseteille, jotka kuljetettiin kaupungin toiselle
laidalle, missä tekstit syötettiin keskustietokoneeseen. Tehokkuusloikka ei
ollut ilmeisesti edes yhteiskuntasopimuksen kokoinen.
Kun käyttöön tulivat 1980-luvun jälkipuoliskolla Totin-kaltaiset toimitusjärjestelmät, tehosti tietotekniikka sisäistä kommunikaatiota. Kun toimittaja
kirjoitti tekstin, hän tallensi sen yhteiseen lokeroon, josta käsittelevä esimies
pystyi kommentoimaan ja editoimaan artikkelia. Samoin hyväksytty teksti
meni taittajille sähköisenä.
Lehden taitto tapahtui jo tietokoneella, mutta alkuvaiheessa kirjapainossa. Taitto tehtiin sokkona, mikä tarkoitti, että toimitussihteerit piirsivät lyijykynällä sivuista taittomallin millimetripaperille kirjapainoa varten.
Sivunsuunnittelu siirtyi toimituksen hoidettavaksi muutamaa vuotta myöhemmin. Muutoksen mahdollistivat graafiseen suunnitteluun soveltuvien
Macintosh-tietokoneiden tulo markkinoille ja Quark Xpress -taitto-ohjelma.
Kuvankäsittely toimituksissa mullistui, kun markkinoille tuli skannereita,
jotka tuottivat sanomalehteen riittävää kuvalaatua ja maksoivat suunnilleen
sadasosan siitä, mitä reprokäyttöön tarkoitetut järeät skannerit.

ENSIMMÄISET TEHOKKUUSASKELEET PIENIÄ
Toimittajalle tietokoneet olivat alussa lähinnä kirjoituskoneen korvikkeita.
Koneita ei käytetty tiedon hankintaan puhumattakaan ulkoisesta jakelusta.
Suuren yleisön internetiä ei ollut silloin vielä ”keksitty”, graafisesta käyttöliittymästä puhumattakaan.
On vaikea sanoa, tehostivatko edes toimitusjärjestelmät merkittävästi
toimintaa. Ainakaan ne eivät mahdollistaneet uutta liiketoimintaa, vaan toimivat pelkästään toimitusten sisäisenä työkaluna. Ammattiyhdistysliikkeen
tulkinnan mukaan työkalu toi hyötyä vain työnantajalle, mutta tekijöille lähinnä uutta vaivaa. Niinpä ay-liike onnistui neuvottelemaan toimittajille lisäkorvauksen oikoluvusta ja lehteä taittaville toimitussihteereille taittopäätekorvauksen.

Lehdestä mediaksi

Lisävaivasta huolimatta lehtityö oli tuohon aikaan kiireetöntä. Vanhemmat kollegat kertoivat, kuinka vuosikymmenen alussa toimittajat olivat lehdistötilaisuudesta lähtiessään sopineet, että ”kukaan ei sitten tee juttua
huomiseen, vaan mennään yhdessä kaljalle.”
Ruhtinaallinen aika antoi mahdollisuuden selvitellä taustoja aivan eri tavalla kuin nykyisessä toimitustyössä. Toki taustojen selvittäminen kestikin
pidempään, sillä toimittajalla oli käytössään lähinnä paperileikkeistä koottu
arkisto, joka oli joko oma tai toimituksen yhteinen.

SÄHKÖISEN MEDIAN ENSIASKELEET
Kotimaisen median ensimmäiset askeleet sähköiseen uutistoimintaan olivat kokeilukulttuuria erittäin suurella K:lla. Eivätkä pelkästään ensimmäiset,
vaan monet sitä seuraavatkin.
Ensimmäisenä liikkeellä olivat luonnollisesti tietotekniikkatoimittajat, jotka tekivät sähköisiä kokeiluja suurella intohimolla ja hengen palolla.
Ensimmäisiin pioneereihin kuului MikroPC-lehden tuolloinen päätoimittaja Kari Tyllilä, joka käynnisti jo vuonna 1987 todennäköisesti suomalaismedian ensimmäisen mikrotietokoneella toimivan Bulletin Board Systemin, jonka
kautta alan harrastajat vaihtoivat ajatuksiaan. Sivustolla oli pulinaboksi ja
koodauspaikka, jolla osallistujat vaihtoivat omia koodinpätkiään eli eräänlaisia esiappeja.
Toiminta lähti liikkeelle, kun lehden avustaja tarjosi BBS-ohjelmistoa,
jonka pyörittämiseen Tyllilä hankki työhuoneensa nurkkaan Commodore
PC10-koneen ja puhelinlinjaan yhdistetyn 1200 baudin (bit/s) modeemiyhteyden. Myöhemmin nopeus kaksinkertaistui.
Toiminnalla oli jo liiketoiminnallinen ulottuvuus. BBS:llä keskustelevat ihmiset tuottivat nimittäin painettuun lehteen erittäin edullista materiaalia.

RISTO PENNANEN

Lehteen koottiin tyypillisesti pari sivua verkossa käytyjen keskusteluiden
parhaita paloja ja oivaltavimpia koodinpätkiä. Edelläkävijätoiminta myös sitoutti alan innokkaimpia harrastajia lehden tilaajaksi.
Toiminta kasvoi niin, että 1990-luvun alkupuolella MikroPC:n BBS:ää pyöritti toistakymmentä PC:tä, ja toimintaa varten oli perustettu oma puhelinkeskus. Modeemiliikennettä varten tuli oma puhelinkeskus ja maksulliset
numerot. Näin alkoi syntyä pientä kassavirtaa, joka monista median verkkohankkeista poiketen kulki sisäänpäin.

Sivuston politiikka oli alusta asti se, että kuka tahansa saattoi kysyä neuvoja, mutta vastauksia saattoivat antaa vain rekisteröityneet käyttäjät. Rekisteröityneiden käyttäjien aitoutta toimitus selvitti manuaalisesti.
Kun internet alkoi yleistyä vuoden 1995 jälkeen, MikroPC käynnisti pioneerihankkeen BBS-järjestelmän toimimaan nettiselaimella. Tietokannat säilyivät siis ennallaan, mutta niiden päälle tehtiin internetissä toimiva liittymä.

INTERNET-KOKEILUT YLEISTYVÄT
Yleisesti ottaen lehtitalojen sähköiset liiketoiminnat olivat vähissä 1980-luvulla ja 1990-luvun alkupuolella. Sanomat tosin käynnisti vuonna 1989 talouden ammattilaisille suunnatun suomenkielisen talousuutiskanavan Startelin,
joka on edelleen muun muassa meklareiden vakiotyökalu.
Internetin alkuvuosina suomalaiset mediatalot kuten muutkin yritykset
lähtivät verkon hyödyntämiseen varovaisesti.
Itse esimerkiksi kirjoitin tuohon aikaan kansainvälisten julkaisujen perusteella artikkeleita internetin mahdollisuuksista ymmärtämättä ollenkaan,
miten media voisi hyödyntää verkkoa. Rohkenin kuitenkin pyytää tuolloiselta
päätoimittajalta käyttööni internet-yhteyttä, kun kerta kirjoitinkin aiheesta.
Päätoimittaja totesi hyväntahtoisesti, että ”kirjoitathan sinä metsäteollisuudestakin, vaikka sinulla ei ole paperikonetta.”
Vasta vuosikymmenen puolivälissä lehtitalot alkoivat rakentaa varsinaisia
verkkopalveluita, jotka olivat enemmän kuin pelkästään lehden kotisivut.
Aamulehti-yhtymä ja Teknillinen korkeakoulu käynnistivät vuonna 1994
tutkimusprojektin OtaOnline. Sen pohjalta synnytettiin vuonna 1995 Iltalehti
Online ja vuonna 1996 Kauppalehti Online.
Sanoma-konserni suhtautui tuossa vaiheessa varovaisesti verkkoon. Maan
suurin päivälehti Helsingin Sanomat käynnisteli kuitenkin pienellä ryhmällä
omaa verkkoliitettään, joka avautui keväällä 1996. Suurten mediayhtiöiden
toimintaa uuden median murroksessa tutkinut Tomi Lindblom on nostanut
väitöskirjaansa otteen Sanomien hallituksen vuosikertomustekstistä: ”Internet-sivujen kehittäminen jatkuu, mutta ilmainen Ilta-Sanomien verkkolehti
ei kuulu lehden suunnitelmiin.” Toimitusjohtaja Jaakko Rauramo oli todennut alkuvuodesta jopa, että ”olisi loukkaavaa lukijoitamme kohtaan, jos antaisimme verkon välityksellä ilmaiseksi jotain, josta muuten pitää maksaa.”
Tänä päivänä Ilta-Sanomien verkkolehti on Suomen suurin online-media
noin kahdella miljoonalla viikkolukijallaan.

Lehdestä mediaksi

Sanoma perusti kuitenkin vuonna 1997 Startelin rinnalle talouspäivälehden nimeltä Taloussanomat, jonka perustamiskirjassa uskotaan jo internetiin.
Taloussanomien verkkopalvelu eräällä tavalla tasapainoili reaaliaikaisuuden ja lehtimaailman välillä tuohon aikaan. Pörssidata eli ajassa, mutta uutiset olivat pääosin edellisenä päivänä lehteen tuotettuja. Taloussanomat ei
voinut tarjota lehden uutisia ilmaiseksi verkossa edellisenä päivänä ja veloittaa asiakkaita hitaammalla aikataululla ilmestyvästä painetusta versiosta. Painetun lehden kannibalisointi oli tuohon aikaan keskeinen huoli, koska
verkko ei tarjonnut juurikaan ansaintamahdollisuuksia.
Taloussanomien verkkoversio ei myöskään voinut kilpailla samaan liiketoimintayksikköön kuuluvan uutistoimisto Startelin kanssa. Niinpä verkkoversio lähinnä täydensi lehteä muun muassa linkeillä, joiden takaa löytyi
uutiseen liittyvää taustamateriaalia.
Samana vuonna myös Talouselämä julkaisi oman verkkoversionsa.
Talouslehdet olivat sanomalehdistä nopeimpia verkkomaailmassa. Taloustiedon käyttäjät tarvitsevat informaationsa mahdollisimman reaaliaikaisena ja monet heistä olivat jo tottuneet käyttämään sähköisten uutistoimistojen palveluita.
Koska talousinformaation käyttäjät olivat tottuneet maksamaan reaaliaikaisesta tiedosta, toi Kauppalehti Online-palvelunsa markkinoille maksullisena. Haastajan asemassa toimiva Taloussanomat sen sijaan tarjosi verkkopalvelun ilmaisena.

VALTAKUNNALLISIA KEHITYSHANKKEITA
Aamulehti-yhtymän OtaOnline tuotti tuloksia ehkä siksi, että kyseessä oli yhden lehtiyhtiön hanke, joka tähtäsi konkretiaan. Sen sijaan valtakunnalliset
yhteishankkeet tuottivat vähemmän. Vuonna 1994 käynnistyi Tekesin rahoittama Kansallinen Multimediaohjelma KAMU ja vuonna 1996 VTT:n Integroidun
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median tutkimus IMU.
KAMU:uun osallistui yli 50 osapuolta. Tomi Lindblom toteaa väitöskirjassaan, että KAMU:n 20 hankkeesta valtaosa epäonnistui. Lindblomin mukaan
keskeinen syy oli, että harvassa kotitaloudessa oli verkkoyhteys ja tietokone.
Lisäksi palvelut olivat käyttäjille keskeneräisiä. MTV3 Internet ja Ylen tietokonepohjainen lastenohjelma olivat parhaat tulokset.
IMU:un puolestaan osallistui 12 osapuolta. Tuo hanke oli kehitysprojekti,
jossa syntyi teknologisia ratkaisuja, mutta ei tuotteita.

UUDEN MEDIAN HYPETYS
Lehtitalojen askeleet tietotekniikan hyödyntämisessä olivat 15 vuotta melko
maltillisia, mutta 1990-luvun jälkipuoliskolla tapahtui paljon lyheyssä ajassa.
Suhtautuminen verkkomedian kehittämiseen vaihteli toki alalla suuresti.
Taloussanomien entinen uutispäätoimittaja Markku Hurmeranta muistelee
väitöskirjassaan, että verkkouskovaisten vastapainoksi eräät mediajohtajat
vakuuttelivat, että ”netti-junaan ehtii vielä Pasilan asemaltakin”.
Talentum oli suomalaisista lehtitaloista nopeimmin uuden aallon harjalla.
Yhtiö ei tyytynyt verkossa pelkästään lehden jatkeisiin, vaan yritti rakentaa
itsenäisiä palveluita. Yhtiö käynnisti jo vuonna 1996 yhteisöllisen sivuston nimeltä Duuni.net, jolla etenkin Talentumin kohderyhmät ekonomit, insinöörit
ja tietotekniikan ammattilaiset olivat aktiivisia.
Kyseessä oli eräänlainen Linkedinin esiaste, jossa käytiin vilkasta keskustelua niin ammattiin kuin politiikkaan ja vapaa-aikaan liittyvistä asioista. Yhteisössä jäsenet esiintyivät omilla nimillään ja keskustelua moderoi vapaaehtoisista muodostuva noin kolmenkymmenen hengen ryhmä.
Duuni.net oli yhtiöltä suuri ponnistus, sillä yhtiö teki sivustoa varten oman
alustan, joka maksoi paljon ja toteutui hitaasti. Lopputulos sai kuitenkin kiitosta ja lisensoitiin vuonna 1998 ICL Fujitsulle, joka kehitti siitä edelleen yhteisöllisen Netcommunity -intranet-tuotteen.
Duuni.netin jäsenmäärä oli suurimmillaan vuonna 2000 noin 45 000. Itsenäisenä palveluna se lakkautettiin vuonna 2006.

VANKKUMATON USKO MEDIAKONVERGENSSIIN
Vuosikymmenen loppupuolella koko maailma alkoi uskoa uusmediaan. Alan
ihmiset puhuivat mediakonvergenssista, jossa teknologia avaa myös suomalaisille mediataloille valtavia mahdollisuuksia.
Samaan aikaan sisällöntuotantoon alkoi tulla uusia kilpailijoita media-alan ulkopuolelta. Suomessa etenkin kasvuhuumassa elävä Sonera etsi
vimmatusti menestyskonsepteja uudesta mediasta. Samoin mediataloissa oli
näkemyksiä, että luovimmat ratkaisut voisivat löytyä toimitusten ulkopuolelta. Siksi uudet ja vanhat toimijat etsivät tukea tosistaan. Mediatalot tekivät
operaattoreiden ja monen muunkin alan yhtiön kanssa yhteistyötä, mutta
puolustivat samalla omaa asemaansa sisällöntuottajana.
Pisimmälle kumppanuudessa ehtivät Hämeen hitaat, kun Hämeen Sanomat ja Hämeen puhelin yhdistyivät.
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Talentum perusti ”uusmediayhtiön” nimeltään Satama Interactive, jonne se sijoitti muun muassa Duuni.net -palvelun. Pian Duuni.net siirtyi kuitenkin Talentumin ja Soneran WOW-Verkkobrandit -yhteisyritykseen, minkä
lakkaamisen jälkeen tuote palasi jälleen Talentumiin. Kierto Sataman kautta WOW:hon ja takaisin emoyhtiöön tapahtui viidessä vuodessa. Talentum
oli liian varhainen edelläkävijä, sillä seikkailun positiiviset tulokset olivat
lähinnä kokemuksia, mutta taloudelliset tappiot olivat merkittäviä. WOW
tarjosi Talentumin lehtien ja WOW:n omien toimittajien tekemiä uutisia
vuosimaksua vastaan, mutta asiakkaat eivät olleet valmiita niistä maksamaan.
Suuret mediatalot Alma Media ja Sanoma lähtivät hieman Talentumia hitaammin liikkeelle, mutta suunnitelmat olivat sitäkin suurempia. Tomi Lindblom kuvaa väitöskirjassaan kattavasti kolmen suuren mediatalon panostuksia verkkoon ja mobiililiiketoimintaan.
Alma Media perusti uuden median ympärille kaksi yhtiötä nimeltään Alma
Media Interactive ja Alma Media Net Ventures. Tappioita syntyi yhtä paljon
kuin liikevaihtoa. Yhtiö kehitti myös AHAA-asiakashallintajärjestelmän, joka
yhdisti Alma Median verkkopalveluiden käyttäjät samaan rekisteriin. Tavoite
oli myös kohdentaa järjestelmän avulla mainontaa ja tukea sillä sähköisten
kauppapaikkojen sijoittamista verkkopalveluiden yhteyteen.
Yhtiö teki puolessatoista vuodessa myös pääomasijoituksia uuden median yrityksiin yli kuuden miljoonan euron edestä. Keväällä 2000 yhtiö perusti
mobiiliportaalin, Port Alman, jonka kautta se tarjosi sisältöpalveluita sekä
uutisten että viihteen muodossa.
Sanomien varovainen internet-asenne alkoi kääntyä lähes huumaksi vuonna 1998. Yhtiö osti enemmistön muun muassa Infosto Oy:stä ja alkoi tarjota
internet-yhteyksiä kaapeli-tv -verkossa.
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Kestävimpiä Sanomien hankkeita oli Oikotie-verkkopalvelu. Niin sanotut
luokitellut ilmoitukset olivat luontevaa verkkomateriaalia, joka on siirtynyt
digitaaliseksi lähes kaikkialla.
Vuoden 1999 lopulla Sanoma ilmoitti liittävänsä kaikki 45 verkkopalveluaan Lumeveräjä-järjestelmän alle. Tavoite oli avata Lumeveräjä 2001
keväällä. Kyseessä oli vastaisku Talentumin WOW-palvelulle ja Soneran
Plazalle. Sanomilla uskottiin, että Lumeveräjä-konsepti kiinnostaisi myös
muualla Euroopassa. Sanoma osti myös viidenneksen uusmediayhtiö Tietovallasta.

Keväällä 2000 Sanoma kertoi rakentavansa operaattoreista riippumattoman mobiiliportaaliyhtiön Swwap Oy:n, jonka palvelu oli 2ndhead.com. Näin
sekä Almalle että Sanomilla oli oma mobiiliratkaisunsa.
Sanomien vauhtia kuvasi, että jopa Taloussanomia kustantanut tytäryhtiö
Startel osti vuonna 1999 muun muassa lehdistöreferaatteja tuottava Esmerk
Oy:n ja neljänneksen ruotsalaisesta talousuutistoimisto ja ohjelmistotalo
Ecovision AB:sta.
Startel ja Oy Radiolinja Ab puolestaan perustivat Onbusiness Oy –nimisen
yhteisyrityksen, joka tuotti taloustietopalveluja langattomiin puhelinverkkoihin ja kiinteälinjaiseen internetverkkoon. Lisäksi Startel perusti samana
vuonna Evli Varainhoito Oy:n, Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy:n ja Alfred Berg
Rahastoyhtiö Oy:n kanssa internetissä aloittavan rahasto-osuuksien markkinapaikan, Online Fundsin.

VERKKOLEHTI RANTAUTUI NORJASTA
Yksi Suomen ensimmäistä puhtaista verkkolehdistä oli norjalaisten vuonna
2000 Suomeen perustama Digi.fi, joka muutti nopeasti nimensä Digitodayksi. Yrityksen omistajia olivat työntekijöidensä lisäksi pääomasijoittaja Segmentor ja teleoperaattori Telenor, joilla oli ollut Norjassa Digi.no-julkaisu
vuodesta 1996 lähtien.
Digitoday uutisoi ja analysoi tietotekniikan, tietoliikenteen, finanssimaailman, ja media-alan ilmiöitä ja tapahtumia. Julkaisu tuli markkinoille rohkealla etukenolla, sillä internet-mainonnan osuus mediamainonnasta oli vuoden
2000 alkupuolella vain yksi prosentti, vaikka sen kasvuprosentti olikin peräti
56. Yhtiö palkkasi Suomeen oman toimitus- ja myyntiorganisaation, ja tavoitteena oli perustaa vastaavat maaorganisaatiot myös muihin Pohjoismaihin.
Koska uusmediahypen odotukset eivät täyttyneet välittömästi, oli ilmassa
paljon pettymystä.
”Viimeistään nyt voi uskoa, että internetistä ei tullut mediaa siinä mielessä kuin jotkut odottivat”, totesi Taloussanomissa toimitusjohtaja Kai Seikku
mainostoimisto Hasan & Partnersista.
Parin vuoden päästä myös norjalaiset vetäytyivät Suomesta todettuaan,
että markkinat eivät vedä riittävän hyvin. Omistajiksi tuli tuossa vaiheessa
MBO-kaupalla kolme yrityksen avainhenkilöä. Digitoday onnistui rakentamaan toimintaansa mainonnan varaan ja ilman suuren mediatalon muiden
brändien tukea. Bannerien ja verkkoadvertoriaalien ajatus oli vielä 2000-lu-
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vun alkupuolella niin uusi, että ideaa piti toistuvasti selittää asiakkaille. Vuoteen 2004 mennessä toistakymmentä henkeä työllistänyt yritys synnytti liikevaihtoa toista miljoonaa euroa.
Digitoday saavutti vahvan aseman erityisesti nousevien startup-yritysten
keskuudessa pitämällä niiden tiedotteille mahdollisimman alhaista uutiskynnystä. Lehti otti myös hoitaakseen Mobile Monday- tapahtuman, joka oli
jokaisen kuukauden ensimmäisenä maanantaina tapahtunut startup-yritysten esittelytapahtuma, nykytermein ”pitchaus-tilaisuus”. Jotta kansainvälisille markkinoille pyrkivät yrittäjät oppisivat esiintymään ja kiteyttämään ideansa, lyhyet esitykset pidettiin yleisön edessä englanniksi.

HYPE HIIPUI NOPEASTI
Vahva usko uusmediaan osoittautui nopeasti liian vahvaksi. Jo vuonna 2001
suurimpia investointeja tehneet Alma Media ja Sanoma alkoivat ajaa alas optimistisia investointejaan digibisneksiin. Molemmat yhtiöt keskittyivät kulujen karsintaan ja kehityspanoksia pantiin jäihin.
Sanomien Swelcom leikkasi investointinsa kolmannekseen. Tappioita
Swelcom teki lähes 25 miljoonaa euroa noin 85 miljoonan liikevaihdolla. Kesällä yhtiö sulki 2ndhead.com –portaalin ja jättimäisen Lumeveräjä-hankkeen.
Alma Media puolestaan lopetti vuonna 2001 muun muassa KCRnetin, tuotantoyhtiö Communications Base Finlandin ja mobiiliportaalinsa Port Alman.
Samana vuonna toimitusjohtaja Matti Packalénin tilalle tuli Juho Lipsanen.
Vuonna 2003 yhtiö ajoi alas Interactive-divisioonansa.
Vuonna 2005 Alma Median MTV3 luopui myös laajakaistaliiketoiminnasta
ja keskittyi sisällön tuottamiseen. Samalla teleoperaattorit palasivat sisällöntuotantoharjoituksistaan ”bittiputken” tarjoajiksi ja mediayhtiöt keskittyi-
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vät sisällöntuotantoliiketoimintaan.

UUSIEN STRATEGOIDEN AIKA
Lehdentekijöiden digitaalinen aikuistuminen eteni parissakymmenessä vuodessa vauvaiän haparoivista askelista, teini-iän kautta opiskeluajan maailmanvalloitususkoon sekä lopulta reaalimaailman aiheuttamaan pettymykseen.
Vaikka hype räjähti silmille, jatkui digitaalisen toiminnan kehittäminen. Esimerkiksi luokiteltujen ilmoitusten siirtyminen verkkoon eteni vahvasti. Verkko
antaa painettua lehteä parempia mahdollisuuksia esimerkiksi asuntoilmoittelussa, joten suuri osa asunnonostajista tutustuu kohteisiin verkossa.

Markku Hurmeranta näkee tutkimuksessaan lehtien verkkopalvelujen kehityksessä kolme vaihetta. Ensimmäisessä paperilehtien sisältöjä siirrettiin
verkkoon suunnilleen sellaisenaan. Toisessa vaiheessa hyödynnettiin jo verkon ominaispiirteitä. Kolmannessa vaiheessa sisällöt on luotu verkkoa varten
ja verkko on noussut paperilehden rinnalle ja jopa ohi.
Journalismi on jo pitkällä tuossa kolmannessa vaiheessa. Esimeriksi Taloussanomat otti vuonna 2006 käyttöön web to print -toimintamallin, mikä tarkoitti,
että verkon tarpeet ohjasivat uutistoimintaa. Vuoden 2007 lopussa Taloussanomat siirtyi kokonaan verkkoon. Painetun julkaisun lopettamiseen johti se, että
painettu lehti ei noussut kannattavaksi edes talouden ylikuumentuneina vuosina. Samana vuonna verkkolehtenä
heräsi henkiin Uusi Suomi-brändi.
Verkkopalveluiden ansaintalogii-

Sanomalehtien levikki Suomessa
Lähde: Sanomalehtien liitto

kan löytäminen on mediataloille
välttämätöntä, sillä painettujen lehtien tilauskäyrät menevät alaspäin
jyrkästi. Suomalaisten sanomalehtien pelkkien printtiversioiden tilausten määrä putosi vuoden 2012 2,4
miljoonasta 1,85 miljoonaan vuonna
2014. Digitaalisen levikin kasvu ei
paikannut pudotusta, sillä vuonna
2014 printtitilaukset, yhdistelmätilaukset ja pelkät digitilaukset olivat yhteensä 2,25 miljoonaa.
Talouslehtien ansaintamalleja analysoinut Markku Hurmeranta on jaotellut lehtien ansaintamallit verkossa seitsemään luokkaan.
1)

Sisällön myynti

2)

Bannerit

3)

Sponsorointi

4)

Tuotesijoittelu

5)

E-kauppa

6)

Pelit ja pelillisyys

7)

Hakukoneet

Tässä artikkelissa käsittelen lyhyesti kahta ensimmäistä.
Sisällön myynnin mahdollisuudet paranevat nopeasti verkossa, mutta
verkkopalvelun hinnoittelu on edelleen vaikea strateginen valinta.
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Kun verkko oli lehdille lähinnä markkinointia, oli maksuttomuus looginen
tie. Ei kuitenkaan ole itsestään selvää, että verkkopalvelun roolin kasvaminen
muuttaa palvelun automaattisesti maksulliseksi. Esimerkiksi Taloussanomat
on pysynyt maksuttomana myös verkkoon keskittymisen jälkeen. Maksuttomuus mahdollistaa suuren levikin, joka puolestaan tukee ilmoitusmyyntiä.
Kansainvälisiäkin esimerkkejä painetun lehden lopettamisesta löytyy.
Helmikuussa 2016 brittiläinen The Independent ilmoitti lakkauttavansa painetun julkaisun ja keskittyvän verkkoon.
Etenkin monet talouslehdet ovat kuitenkin pitäneet verkkopalvelunsa
maksullisena kokonaan tai osittain. Esimerkiksi Financial Times ja Kauppalehti ovat pysyneet maksullisina koko ajan. Maksullisuuskaan ei ole estänyt
kasvua, sillä Kauppalehden digilevikki ohitti vuonna 2015 ensimmäistä kertaa
printtilehden levikin.
Helsingin Sanomilla oli yhtiön ilmoituksen mukaan vuoden 2016 helmikuussa 50 000 kokonaan digitaalista tilausta ja yli puolet tilaajista maksaa
digitaalisesta sisällöstä.
Tablet-tietokoneiden ja älypuhelimien yleistyminen ja kehittyminen tekevät digitaalisen julkaisun seuraamisesta kätevää, mikä puolestaan lisää
halukkuutta maksaa sisällöstä. Markku Hurmerannan viitisen vuotta sitten
tekemä tutkimus kertoi, että talouslehden lukijoista 40 prosenttia uskoi olevansa valmis siirtymään pelkästään verkkomedian seuraamiseen viidessä
vuodessa. Asenteet ovat digitalisoituneet nopeasti sen jälkeen, joten tätä
kirjoitettaessa valmius olisi todennäköisesti huomattavasti yleisempää.
Verkko on mahdollistanut myös uudenlaisia kauppamuotoja kuten yksittäisten artikkeleiden myymisen. Suomessa tällainen hanke on PressDoor. Pitkiä essee-tyyppisiä artikkeleita myyvä LongPlay puolestaan myy muutaman
artikkelin paketteja asiakkailleen.
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Monet arvioivat, että spontaanin online-ostamisen mahdollistava mikromaksujärjestelmä tukisi yksittäisten artikkeleiden myymistä.
Ilmoitusmyynti lisääntyy digitaalisen kysynnän tahdissa. Vuona 2015 verkkomainonnan osuus koko mainonnasta oli TNS Gallupin ja Mainonnan Neuvottelukunnan tutkimuksen mukaan 24,8 prosenttia.
Kaiken sähköisen mainonnan osuus oli jo vuona 2014 ensimmäistä kertaa
suurempi kuin painetun median osuus.

Verkkomainonta kiinnostaa mainostajia siksi, että lukijat seuraavat entistä
enemmän verkkoja. Mainostaja puolestaan voi mitata mainosten seuraamista ja myös ostokäyttäytymistä verkossa huomattavasti printtiä paremmin.
Kehitys tiivistyy siihen, että vuonna 2015 verkkomainonnan eurot kasvoivat 6,8 prosenttia, mutta painetun mediamainonnan määrä supistui 7,5 prosenttia.
Näyttää siis siltä, että monet tekivät vuosituhannen vaihteen jälkeen liian
hätäisiä johtopäätöksiä sanoessaan, että internetistä ei tullut sellaista mediaa kuin oli odotettu.

TOIMITUSTYÖN HAASTEET MONINKERTAISTUNEET
Toimitustyön ja lehtiliiketoiminnan kannalta median murros on ollut vähintäänkin haasteellista. Haastetta ovat lisänneet globalisaatio ja vuonna 2008
alkanut pitkä matalasuhdanne.
Median murros ja matalasuhdanne ovat koetelleet lehtien taloutta voimakkaasti. Verkkotulot ovat kasvaneet vuosien ajan euroissa mitattuna hitaammin kuin painetun lehden tulot ovat pudonneet. Toimitusten henkilöstömäärä on supistunut reippaasti vanhoista hyvistä ajoista.
Samaan aikaan toimitustyö on vaikeutunut siksi, että katseet ovat laajentuneet voimakkaasti kotimaasta maailmalle. Etenkin talousjournalistien on
välttämätöntä seurata paljon enemmän koko maailmaa, kun yritysten markkinat ja kilpailu ovat yhä enemmän Suomen ulkopuolella. Samoin finanssimarkkinoiden aallot tulevat aivan muualta kuin Helsingin Aleksanterinkadulta. Myös lainsäädäntö on yhä mutkikkaampaa, koska suuri osa tärkeistä
laista ja säännöistä tehdään Brysselissä tai muualla maailmalla.
Lisäksi tapahtumavirta on voimistunut. Kun aloitin taloustoimittajan työt
1980-luvun lopulla, tuli postista pari kirjettä päivässä ja joitain tiedotteita
tiedotelaatikkoon. Näinä päivinä sähköpostia tulee helposti 150 päivässä.
Lisäksi toimittajan haastetta lisää aikapaineen koveneminen. Kun aiempaa pienempi joukko ihmisiä käsittelee yhä vaikeampia kansainvälisiä ilmiöitä entistä nopeammalla aikataululla, vaaditaan toimittajilta entistä enemmän. Digitaaliset työkalut auttavat toki työssä erittäin paljon. Silti haaste on
kasvanut suuremmaksi kuin työkalujen tuoma apu.
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JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
Lehtitalojen nopeasti muuttuneet digitaaliset hankkeet kertovat siitä, että
murrostilanteessa kehityksen arviointi on tavattoman vaikeaa. Yritysjohdon
on vaikea arvioida, millainen murros on, kuinka nopea se on ja mitkä ovat
oikeat askeleet murroksen hyödyntämiseksi.
Hyvä esimerkki tästä on maan ensimmäisen suomenkielisen sanomalehden synty. Vuonna 1775 perustettu Suomenkielisten Tieto-Sanomat kertoi
talonpojille maataloudesta ja kodin hoidosta. Lehdellä oli kaksi suurta ongelmaa. Turussa ilmestyneellä lehdellä ei ollut jakelua maaseudulle, joten
talonpoikien piti hakea lehti kaupungista. Tähän oli suuri kynnys etenkin, kun
muistaa, että talonpojat eivät yleensä osanneet lukea.
Lehti loppui vuoden kuluttua, ja seuraava suomenkielinen lehti aloitti 44
vuotta myöhemmin.
Myös lehtien digitalisoituminen on ollut vuosikymmenien työ. Tomi Lindblom jakaa väitöskirjassaan konvergenssiin neljään ajanjaksoon.
• Ajatuksen herääminen 1980-luvulla
• Aikaisen omaksumisen jakso 1990-luvun alussa
• Kritiikittömän hyväksymisen aika 1990-luvun lopulla
• Hankkeiden epäonnistumisen aika 2000-luvun alussa.
Lindblomin jaottelun jatkeeksi voisi lisätä viidenneksi ”uusmediakrapulasta toipumisen”, jolloin uutta alettiin kehittää ”jalat maassa” –asenteella.
Koska murroksen etenemistä on vaikea ennustaa, täytyy yrityksen olla nopea, mutta maltillisella volyymillä, että se pystyy odottamaan vuosia.
Esimerkiksi Talentumin Duuni.net oli edelläkävijäidea, mutta monta vuotta liian aikaisin. Sama koskee montaa muuta mediatalojen sähköistä ideaa.
Koska lehtiyritysten johtajien odotukset olivat epärealistisia, he pettyivät ja
keskeyttivät hankkeitaan nopeasti. Monissa tapauksissa keskeytys oli toki oi-
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kea päätös, mutta osa hankkeista olisi voinut olla elinkelpoisia.
Marja Heinonen pohtii väitöskirjassaan, miksi mediakentän ulkopuoliset
toimijat ovat olleet innovatiivisempia alan kehityshankkeissa. Heinonen kysyy, onko journalistinen perinne rasite, hidaste ja joskus jopa este asioiden
näkemiselle uudella tavalla.
Markku Hurmerannan eurooppalaisille talouslehdille tekemä kysely kertoo, että alan tekijät itsekin näkevät suurimmaksi uhaksi lehtitalojen hitaan
reagoimisen ja luovuuden puutteen vastata internetin mediamarkkinoille
tuomaan haasteeseen.

Toisaalta vuosituhannen vaihteessa lehtitalot eivät reagoineet murrokseen
hitaasti, vaan jopa liiankin nopeasti ja vielä suurella voimalla. Niinä aikoina
hitautta suurempi ongelma saattoi sittenkin olla kärsimättömyys. Suuren
pettymyksen jälkeen mediataloihin levisi ehkä liiankin kova digivarovaisuus.
Kiitän haastattelujen muodossa saamastani arvokkaasta avusta hyviä kollegojani Markku Hurmerantaa, Kari Tyllilää ja Jukka Viitasaarta.
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Tiiviisti
• Tietokoneet tulivat lehtien toimituksiin
1980-luvun alkupuolella
• MikroPC-lehden modeemivälitteinen BBS
vuonna 1987 oli suomalaislehtien ensimmäinen verkossa toimiva keskustelupaikka
• 1990-luvun puolivälissä lehdet alkoivat
kehittää tosissaan verkkoversioita
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• 1990-loppupuolella nousi uusmediahype, joka innosti mediatalot investoimaan
mitä mielikuvituksellisempiin digihankkeisiin

• 2000-luvun alkupuoella hype kääntyi
pettymykseksi. Pikavoitot antoivat odottaa
ja suuret investoinnit tuottivat tappiota.
• Pettymyksestään toivottuaan lehdet
jatkoivat digitaalisten ratkaisujen kehittämistä ja itselleen sopivan ansaintalogiikan
etsimistä.

TELEVISION
TIIKERINLOIKKA
DIGITAALISUUTEEN
HEIKKI LEHMUSTO

”

Suomen varhainen
siirtyminen digitelevisioon
piti osaltaan maan
maailmanliigan pelurina
alalla.

Television digitalisoinnin historia pohjaa suomalaiseen ennakkoluulottomaan kehitykseen. Taustalla oli ajattelu ja oppi, joka oli saatu 1990-luvun
puolivälissä Tekes-vetoisen Kansallisen multimediaohjelman (KAMU) puitteissa ja toisaalta se työ, mitä Nokia oli tehnyt digitaalitekniikan läpimurron
hyväksi.
Ilmant tätä ajattelua ja kokemusta olisi digitaalisen television suunnittelu
ja päätöksenteko ollut huomattavasti hitaampaa. Toisaalta teknologiakilpajuoksu välillä sekoitti myös viranomaispään. Ministeriö ja poliitikot halusivat
olla kalkkiviivoilla katkaisemassa maalinauhaa, vaikka alan toimijat ja maksajat olisivat halunneet vielä lykätä digitaalitekniikan käyttöönottoa.
Kansallinen multimediaohjelma käynnistyi vuosien 1994-95 taitteessa ja
sen tavoitteena oli luoda ymmärrys uusien multimediaverkkojen ja niihin liittyvien ohjelmistojen sekä palvelujen kehittämisestä. Kyseessä oli Tekesin ja
mukana olevan laajan yrityskonsortion halu luoda Suomesta alan keihäänkärkiosaaja.
Suomi eli aikaa, jolloin voimasanoja olivat uusmedia, tietoyhteiskunta,
informaatiotekniikka, sanomalehtien verkkoversiot ja Video On Demand ja
interaktiiviset peliohjelmat. Valtioneuvosto linjasi tulevaisuusselonteossaan
teemaksi ”Reilu ja rohkea – vastuun ja osaamisen Suomi”. Suomi oli IDC:n
(International Data Corporation) tietoyhteiskuntakehitystä kuvaavassa mittarissa vuonna 1997 sijalla kaksi, heti USA:n jälkeen.
Tekes panosti tietoalaan poikkeuksellisen voimakkaasti ja käynnissä oli
1995-1999 KAMU:n lisäksi neljä ohjelmaa, joiden nimet on pakko palauttaa
mieleen, siksi lähellä tätä päivää ne ovat:
• Elektroninen painoviestintä
• Digitaalisen median sisältötuotteet
• Terveydenhuollon digitaalinen media
• Multimedian teolliset sovellukset
Ei voi olla miettimättä sitä, kuka oli selvännäkijä, kun tänään esimerkiksi juuri e-Health ja teollinen internet ovat pörssin kuumimpia hypetyksiä.

DIGITAALISUUS ENNAKOI SUURIA MUUTOKSIA
Television mukanaolo projektissa oli luonnollista. Kyseessä oli nimittäin laajasti otettuna ajatus siitä, mitä tapahtuu, kun kuva ja ääni voidaan pakata
digitaaliseen muotoon ja niitä voidaan käsitellä, jakaa ja säilyttää bittimuodossa sekä taas katsella ja kuunnella laadultaan parempana lopputuotteena.
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Jo ensimmäiset tiedot digitalisoinnin ja kompressoinnin tuomista muutoksista antoivat ymmärtää, että ”sosialistinen” malli valtion omistamista
ja tiukasti hallinnoimista taajuuksista tulee jäämään historiaan. Bittivirran
jakelu tulee laajenemaan uusiin välineisiin ja bittejä voi lähettää muutakin
kautta kuin valtakunnallisen YLE:n hallinnoiman lähetysverkon kautta.
Digitaalisuus oli tuttua jo painetun median puolella, joka siirtyi 1980-luvun puolivälissä näyttöpäätetyöskentelyyn ja lehden tekemiseen ja taittamisen digitaalisesti. Tietotekniikka ja digitaalisuus hiipivät Suomeen yritysten
talousosastojen ja teknisen laskennan kautta.
Internet oli vielä 1990-luvun alussa yliopistoihmisten touhuilua ja sähköposti vaivalloinen ja hidas väline. Johtajille sihteerit printtasivat postit ja vastailivat niihin. Televisioalalla ensimmäinen sykäys kohti digitaalisuutta alkoi
kameroista, joiden keveys, kuvan laatu ja alhainen hinta olivat merkki vallankumouksen alkamisesta. Kehityksen mullistavuutta kuvaa se, että tänään
televisiotason kuvaa tuotetaan älypuhelimella.

DIGITAALISEN TELEVISION ASKELMERKIT
Siirtymisessä uuteen teknologiaan on aina muutamia strategisia reunaehtoja, esteitä tai kiihokkeita. Niitä olivat esimerkiksi:
• Teknologian valmiudet, hinta ja elinkaari
• Jakelutekniikan kilpailuvoimat: satelliitti-, kaapeli- ja antennijakelu (Internetjakelu ei vielä ollut edes mukana ajattelussa)
• Liiketoimintalogiikka: lupamaksu-, mainos- vai tilausmaksurahoitus
• Kilpailumatriisi ja eri osapuolten asema muutoksessa
• Regulaatio
• Uhat, eli hintataso ja uusien pelaajien mahdollinen tulo markkinoille
• Mahdollisuudet, eli irtiotot kansallisesti tai mahdollisuudet kansain-
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välistyä
• Suojattujen ja säänneltyjen markkinoiden muuttuminen vapaan kilpailun
kentäksi
Digitaalisuuteen siirtyminen merkitsi televisiolle tiikerinloikkaa uuteen
maailmaan, jonka tiedettiin sisältävän uusia uhkia, mutta myös mahdollisuuksia. Joka tapauksessa Suomessa nähtiin, että mitä aikaisemmin opimme
pelin säännöt, sitä valmiimpia suomalaiset yhtiöt ovat suurten muutosten
edessä.

Nokia esitteli ensimmäisen kannettavan multimediaterminaalin vuonna 1995.
Siinä oli digitaalinen tv-vastaanotin ja muita huippuominaisuuksia. Itse esittelin sitä Mainontapäivässä, laite oli noin nykyisen 17 tuuman pc:n kokoinen.
Ja se toimi ainakin testiympäristöissä.
Vuoden 1995 viimeisenä päivänä Liikenneministeriö julkisti muistion:
”Yleisradiotoiminnan strategiaselvitys Radio ja Televisio 2010”. Toukokuussa 1996 Valtioneuvosto vahvisti televisiotoimintaa koskevat digitalisoinnin
periaatepäätökset. Standardiksi valittiin DVB – Digital Video Broadcasting
joka oli mm. EBU:n suosittelema ja Euroopassa ykköseksi noussut standardi.
Jakelutieksi määritettiin Yleisradion televisioverkko, koska silloin pystyttiin
hyödyntämään kansallista infrastruktuuria, valmiita mastoja ja niihin suunnattuja kotien antenneja. Täydentävänä ratkaisuna todettiin kaapeli- ja satelliittijakelu.

DIGI-TV ETENEE EUROOPASSA
Ranskassa Canal+ oli jo ottanut ensikosketuksen digitaalisuuteen ja satelliittijakelu oli nopeasti siirtymässä digitaalisuuteen, koska se mahdollisti tehokkaamman pakkaustekniikan.
Hollanti siirtyi ensimmäisenä maailmassa digitaaliseen televisiojakeluun.
Hollanti oli vahvasti kaapeloitu maa, jossa pääosa jakelusta tapahtui satelliittiteitse kaapelioperaattoreille.
Britanniassa lähdettiin liikkeelle myös ennen muita, koska siellä kilpailutilanne satelliitti- ja kaapelikanavien sekä maksu-tv:tä tarjoavien toimijoiden
kanssa oli mielenkiintoinen. BBC oli nk. public broadcaster, ITV mainoskanava
ja BSkyB maksukanavaoperaattori.
Geneveen EBU:n yhteyteen syntyi syksyllä 1996 DIGITAG – Digital Television
Action Group, jonka toiminnassa allekirjoittanut oli aktiivisesti mukana ohjausryhmässä ja DI Juha Vesaoja teknisessä ryhmässä sekä Nokian edustajat
useilla tasoilla.
Tuossa toiminnassa oppi nopeasti, miten hurja kilpailu japanilaisten, eurooppalaisten ja amerikkalaisten teknologiatoimijoiden välillä pyrki koko
ajan määrittelemään standardeja, joita tutkitaan ja valitaan. DVB-standardiryhmässä saksalaiset ajoivat vahvasti MHP-standardia, joka jatkossa kuitenkin kuihtui internetin syödessä siltä pohjan, koska puhelinmodemiin perustuva paluuyhteys oli liian hidas.
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RADIO VAI TELEVISIO?
Suomessa YLE:n radiojohto ajoi voimakkaasti radiotoiminnan digitalisointia,
DAB-standardin mukaista jakelua. Yksityinen kaupallinen radiosektori puolestaan vastusti DAB-standardin mukaiseen jakeluun siirtymistä.
Radioverkon digivalmiuksiin alettiin jo panostaa, kunnes todettiin, että televisio lähtee liikkeelle ensin ja radion digiprojektit oli kuopattu jo kaikkialla
muualla paitsi Britanniassa ja osassa Skandinaviaa. Jos VW-Passatin tai Toyota Corollan vakiovarusteena ei ole digiradiota, ei digiradio saa ilmaa alleen.
Tämä päättelyketju osoittautui oikeaksi.
Television osalta todettiin, että kyseessä on älyllisesti vaativa projekti. Uutta
tekniikkaa ja sen reunaehtoja ei ollut helppo ymmärtää. Luovuus ja bittimaailma
kohtasivat aivan uusien mahdollisuuksien puitteissa.
Digiprojektin ympärille oli kerättävä mukaan kaikki alan parhaat voimat, jaettava tietoa avoimesti ja uskallettava kysyä asioista, joita ei ymmärrä. Oli saatava
aikaan visio siitä, mitkä ovat tulevaisuuden teknologiset standardit ja niiden luomat mahdollisuudet. Muutaman vuoden takaiset analogiset HDTV-kokeilut eivät
olleet teknisesti valmiita ja 3D-visiot olivat olleet lähinnä kikkailua.
Kun jakelutekniikan muuttuminen digitaaliseksi alkoi varmistua, nousi
akuutiksi kysymykseksi se, miten tuotanto- ja lähetystekniikka muuttuu, miten
eri standardit sopeutuvat toisiinsa. Television tuotanto-, käsittely- ja lähetystekniikan osalta investointiprosessin oli osuttava oikeaan sekä teknisesti, taloudellisesti että ajallisesti. Tämä koski sekä toimijoita että alihankkijoita. Kaikista tärkeintä kuitenkin olisi se, että kauppa toisi markkinoille vastaanottimia
ja digiboxeja oikeaan aikaan, oikealla tekniikalla ja oikealla hinnalla.
Uuden tekniikan osalta oli nähtävissä esimerkiksi taltiointikaluston hintojen
merkittävä lasku siirryttäessä keveisiin digitaalikameroihin. Toisaalta tiedettiin, että jatkossa on tulossa uudet kompressointiteknologiat ja toisaalta taas
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HDTV-vaatimukset. Teknologiapolun ennustaminen sisälsi eri kehityskausia,
ja alan sisällä vallitsi edelleen standardien taistelu. Aiemmin sama oli nähty
taisteltaessa lähetysstandardeista (PAL ,SECAM, NTCS) sekä tallennusstandardista (VHS / Betacam).

ALA PANEE TOIMEKSI - YHDESSÄ
Yleisradion, MTV3:n ja Sanomien toimesta luotiin Suomeen DigiTVForum, johon kutsuttiin kaikki alan kontaktipinnat tv-tuottajista softafirmoihin, korkeakouluista teleoperaattoreihin, kauppaa ja viranomaisia unohtamatta.

Kokoontumisissa käytiin läpi alan viimeiset tiedot, kehitystrendit, kansainvälinen tietous ja julkistettiin toimijoiden suunnitelmat. Avoimuus toimi
hyvin, kunnes yksi kaupallisista osapuolista päätti, että heidän mielestään
tietoa ei pidä jakaa niille, jotka eivät sen hankkimisesta mitään maksa.
Teknisesti television digitalisointi eteni nopeasti. Liikenneministeriö kutsui 1997 alussa työryhmän valmistelemaan televisiotoiminnan digitalisoitumista. Heinäkuussa satelliittivälitteinen TV Finland aloitti digilähetykset
Euroopassa asuville ulkosuomalaisille koosteena YLE:n ja MTV3:n omatuotantoisista ohjelmista. YLE:n Kivenlahden asemalta lähetettiin ensimmäiset
maaverkon koelähetykset digimuodossa 25.9.1997.
Vuonna 1998 digitaaliajattelu alkoi saada ilmaa alleen. Toukokuussa Liikenneministeriö julkaisi ”Digitaalinen televisio ja Suomi” – työryhmän raportin. Joulun alla 16.12.1998 ministeriö julisti digitaalisen television toimiluvat
haettaviksi.
Muistettakoon historiasta se, että vuoteen 1986 saakka Suomessa oli vain
kaksi tv-kanavaa. Taajuuksia ei ”ollut” enempää. Vuonna 1986 Kolmostelevisio aloitti koelähetyksensä ja YLE aloitti kolmannen lähetysverkon rakentamisen yhtiölle, jonka omistivat YLE (50 %), MTV (35 %) ja Nokia (15%).
Lehdistö ei saanut omaa kanavaa, koska taajuuksia ei ”ollut”. Yllättäen kun
lähetystoiminta digitalisoitiin, oli käytettävissä vapautuneet vanhat analogiset taajuudet: TV1, TV2, MTV3 ja Nelonen sekä kolmen uuden digitaalisen multiplexin, eli ”kanavanipun” taajuudet, joissa jokaisessa kanavanipussa mahtui
tulemaan ainakin neljän kanavan bittivirta.
Ehkä pitäisi kysyä, kuka huijasi ja ketä taajuuksien olemassaolosta. Oliko
se liikenneministeriö, YLE:n jakelutekniikka, Telehallintokeskus, ”insinöörimafia” vai pelkästään tietämättömyys? Hyötyikö joku taajuuksien panttaamisesta ja hävisikö joku? Ainakin YLE hyötyi.
Syksyllä 1998 Yleisradion hallintoneuvosto hyväksyi jakeluverkon yhtiöittämisen. Vuoden 1999 alusta jakeluverkosta tuli Digita Oy ja yhtiön toimitusjohtajaksi tuli Pauli Heikkilä, tekniikan tohtori, joka oli ollut Tekesissä vastuussa mm. KAMU-ohjelmasta.
Ylellä oli ollut monopoliasema jakelussa ja se oli hyvin pitkään päässyt
rahastamaan sekä lupamaksut, jakelutiemaksut sekä ”mainosveron”. Sekä
EU-tasolla että kotimassa haluttiin YLE:n vertikaalisen integraation purkamista. Samaan aikaan YLE näki, että oma talous ei kestä pitkää siirtymää digitaalisuuteen ilman suurta likviditeettipanosta.
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TOIMILUVAT PANIVAT VAUHTIA SUUNNITTELUUN
Digitaalisen television toimilupia haettiin 27 kappaletta. Kesäkuussa 1999
Valtioneuvosto myönsi toimiluvat kolmelle kanavanipulle ja niissä oleville
kanaville. Käytännössä jako meni niin, että YLE sai yhden kanavanipun, MTV3
toisen ja Sanoma Oy kumppaneineen kolmannen.
DigiTVForum oli jo aiemmin sopinut siitä, että Suomessa pyritään kaiken
tekniikan suhteen mahdollisimman avoimiin kansainvälisiin standardeihin ja ratkaisuihin suljettujen järjestelmien sijaan. Toimiluvan saajat olivat
perustaneet keskenään yhteisen yhtiön, Platco Oy:n vastaamaan yhteisen
platformin standardeista. Yhteinen ohjelmaopas EPG, kanavanumerointijako ja käyttöliittymä saatiin sovittua, mutta kun kyse tuli ”yhden kortin periaatteesta” maksutelevision osalta, niin kaapelitelevisiota edustava osapuoli kaatoi yhteistyömallin.
Sinänsä hauskana anekdoottina kerrottakoon, että kilpailuviranomainen
ei pitänyt siitä, että ala sopii keskenään kanavanumeroinnin ja muita standardeja. Sitten tuotiin esille esimerkki siitä, miten kävisi, jos autoteollisuus ei
saisi sopia, että kaasupoljin on oikealla, jarru keskellä ja kytkin vasemmalla.
Tällöin viranomainenkin alkoi ymmärtää, että talonpojan järki on säilytettävä
digimaailmassakin.

DIGILÄHETYKSET ALKAVAT
Vuonna 2000 syyskuun 1. päivänä rinnakkaiset digilähetykset alkoivat pääkaupunkiseudulla ja vuoden 2000 lopussa puolet Suomesta oli digilähetysten piirissä.
Vuoden lopussa YLE myi 49 prosenttia Digitan osakkeista ranskalaiselle
TDF:lle. Maaliskuussa 2001 päästiin sopimukseen digivastaanottimien nk.
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NorDig-standardista. Elektroniikkamarkkinoilla yksittäinen pohjoismaa oli
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Taloudet jossa
digi-vastaanotin

0%

12 %

24 %

38 %

56 %

88 %

100 %

Päivittäinen katselu

2:51

2:53

2:47

2:49

2:49

2:46

2:57

Maksu-TV-tilaajien
osuus

4%

5%

6%

9%

11 %

26 %

28 %

4%

9%

26 %

41 %

Taloudet, joissa
tallentava digiboksi
TOP4-kanavien
katseluosuus

95 %

93 %

92 %

88 %

85 %

77 %

74 %

Ei-TV-taloudet

5%

6%

7%

7%

7%

6%

8%

Lähde: Finnpanel ”TV Taloudet Suomessa” sekä TV-mittaritutkimus

niin pieni kokonaisuus, että valmistajat eivät halunneet speksata laitteitaan yhden maan mukaan.
Kansallinen aloituspäivä digitelevisiolle oli 27.8. 2001. Vuoden loppuun
mennessä digitv:n lähetysalue kattoi jo 72 prosenttia suomalaisista kotitalouksista. Toimiluvan haltijat aloittivat varsinaiset lähetykset yhtä aikaa ja
hoitivat sekä tiedotus- että julkistuskampanjat yhteisesti.
Kunnollisten, standardit täyttävien digiboxien myynti alkoi vasta marraskuussa. Televisiotoimijat olivat hyvissä ajoin yhdessä pyytäneet aloitukseen
vuoden lykkäystä, mutta viranomaistaho ei syystä tai toisesta tähän suostunut. Televisiotoimijat olisivat halunneet aloituksen, jossa yleisöllä olisi heti
varsinaisen lähetystoiminnan alkaessa ollut mahdollisuus valita täysipainoisen ja edullisen laitetarjonnan myötä itselleen sopivat tekniset valmiudet.
Digiboxi jossa on vain yksi viritin, sallii vain yhden kanavan ohjelman taltioinnin kerralla. Kahden virittimen digiboxi sallii kahden ohjelman taltioinnin
yhtä aikaa vaikka ne tulisivatkin eri multiplexien (kanavanippujen) välityksellä.
Huimasti runsastuva ohjelma ja taltioinnin helppous lisäsivät ajallisesti
siirretyn katsomisen määrää merkittävästi. Kansainvälisen tason viiveistä
kertoo se, että ensimmäiset MHP-standardin mukaan toimivat vastaanottimet saatiin Suomen markkinoille vasta toukokuussa 2002. MHP-standardin
mukaisia palveluja olivat supertekstitelevisio ja sähköinen ohjelmaopas.
Heinäkuussa 2003 TDF osti 41 prosenttia Digitan osakkeista ja omisti siis
nyt 90 prosenttia yhtiöstä.
Maaliskuun 4. päivänä 2004 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen siitä,
että maassa siirrytään kokonaan digitaaliseen televisiotoimintaan ja analogiset lähetykset lopetetaan. Jatkossa siirtymäpäiväksi vahvistui 31.8. 2007.
Siirtymäkauden aikana luotiin viestintä- ja neuvontapalvelut, joiden perusteella kauppa ja suuri yleisö osasi varautua siirtymään. Jo vuoden 2005 aikana
kanavanippujen A ja B peitto saatiin kattamaan yli 99 prosenttia Manner-Suomen talouksista. Katvealueiden näkyvyysvaikeuksia paikattiin sopimuksin
satelliittioperaattorien kanssa.
Vuoden 2005 aikana testattiin nk. DVB-H tekniikkaa, jolla tv lähetykset saatiin näkyviin mobiililaitteisiin. Ensimmäiset verkkoluvat DVB-H lähetyksille
myönnettiin maaliskuussa 2006 Digitalle, joka sai verkon ensimmäisen osan
valmiiksi jo vuoden 2006 lopussa.
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RAUHALLINEN SIIRTYMÄ
Siirtymä analogisesta lähetystoiminnasta digitaaliseen tapahtui sangen rauhallisesti paljolti siksi, että tiedotustoiminta sujui hyvin. Tavoitteena oli se,
että jopa ”Pihtiputaan mummo” ymmärtää, mistä on kysymys ja jos ei ymmärrä, niin pyytää jälkikasvultaan tai digineuvojilta apua.
Lisääntynyt kanava- ja ohjelmamäärä, kuvan laadun paraneminen ja helppo tallennustekniikka auttoivat siirtymistä. Tallentavien digiboxien määrä
nousi hallitusti ja uuden teknologian omaksumiskäyrä oli nopea. Pikku hiljaa
valmistajat alkoivat saada markkinoille integroituja televisioita ja kuvaputkitelevision muuttuminen litteäksi muutti katsojakokemusta.
Digisiirtymän jälkeen muutosvauhti on jatkunut. HD-jakelu, uusien pakkaustekniikoiden laitevaatimukset ja kilpailutilanteen syntyminen jakelutekniikassa hämmentää kuluttajia, joille ollaan juuri myös kertomassa visioita siitä,
että koko jakelu saattaa ensi vuosikymmenen puolivälissä siirtyä kokonaan
internetin yli toimivaksi.
Television katsominen on jo nyt siirtynyt osittain verkon yli tapahtuvaksi
ja päätelaitteina ovat yhtä hyvin pc:t, tabletit kuin kännykätkin. Televisio
kytkeytyy internetiin ja internet televisioon. Televisioon saadaan myös langattomasti wifi-tai bluetooth- yhteyden kautta verkossa oleva aineisto.
Televisioyhtiöillä on omat verkkopalvelunsa, jotka tarjoavat ohjelmistoa ja
niiden lisäpalveluja. Pääkanavilla on yhteinen www.teevee.fi, josta kuluttaja
pääsee suoraan haluamiinsa tallennepalveluihin. Teleoperaattorit tarjoavat
omia maksutelevisiokokonaisuuksia ja tallennepalveluja.
Kansainvälinen kilpailu on tuonut verkon yli toimivia monikansallisia toimijoita alalle, eikä kilpailu osoita vähenemisen merkkejä. Erityisesti maksutelevisio ja kansainväliset toimijat alalla muuttavat kilpailukenttää.
Kukaan ei kiellä jättitoimijoilta vertikaalista integraatiota. Verkon yli kaikkial-
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le maailmaan skaalautuvat palvelut ovat olleet Hollywood-peräisten toimijoiden valttikortti.
Uusia ilmiöitä synnyttävät myös etenkin YouTube-tyyppiset tarjoajat.
”Do it yourself”- itsenäiset toimijat, tv-bloggaajat ja erilaiset yhteisöpalvelut murtavat käsitystä perinteisestä tv-rakenteesta. Tuorein ilmiö tästä ovat
Periscope-tyyppiset ratkaisut, jolloin lapsikin pystyy tuottamaan mobiililaitteellaan liikkuvaa kuvaa verkkoon.
DVB-H on menettänyt asemansa siinä mielessä, että älypuhelimen kautta
liikkuva kuva tulee luontevasti puhelimeen internet-yhteyden kautta.

Kansalliset televisioyhtiöt ja radioala yrittävät vastata uusien toimijoiden
kilpailuun luomalla yhteisiä tarjontaportaaleja verkkoon.
Tekniikan kehitys ei osoita loppumisen merkkejä. Alla arviot eri tekniikoiden kehityksestä 2010-2025, Lähteenä raportti: DigiTAG Roadmap for the evolution of DTT:
Ennakoitu formaattikehitys tuntee termit: SD, HD, UHD1.1 , UHD1.2 ja UHD-2
Koodaustekniikat puolestaan kulkevat tahdissa: MPEG-2, MPEG-4, HEVC 4.1
(HD), HEVC 5.1 (UHD). Lähetystekniikan standardit ovat: DVB-T, DVB-T 2.
Digitaalisuus oli niin kutsutulle maanpäälliselle broadcasting televisiolle,
eli antennijakelulle, elämisen ja kehityksen edellytys. Kilpailu satelliitti- ja
kaapelijakelua vastaan ja jatkossa internetin kautta tulevaa tarjontaa vastaan ei olisi onnistunut vanhassa analogiamaailmassa.

KULUTTAJASTA ON TULLUT KUNINGAS
Pikku hiljaa tilanne on muuttumassa kilpailusta yhteispeliksi eri jakelutekniikoiden välillä. Kuluttaja, hänen käyttöliittymänsä ja omistamansa teknologiat
ovat johtaneet tilanteeseen, jossa kuluttaja on nyt kuningas. Kuluttaja päättää ajan ja paikan, missä hän haluaa katsoa sisältöjä, väittää moni. Mutta yhä
edelleen televisiokanava, joka pystyy luomaan tai hankkimaan huipputapahtumia, rakentamaan elämyksiä, vakuuttamaan kuluttajan uutistarjonnallaan
ja palvelemaan katsojaansa luotettavasti taistelee vakaasti kuningaspaikasta.
Antennijakeluun synnytettiin kilpailutilanne, koska koettiin, että pääomasijoittajalta toiselle siirtynyt kansainvälisesti omistettu jakelumonopoli rahasti
asiakkaitaan liian ankarasti. Toisaalta kuluttajan kannalta ainoa järkevä tapa
on yhtenäiset antennipaikat ja yhdessä sovitut teknologiaharppaukset. Vapaan
kilpailun ja hallitun monopolin hyödyt ja haitat eivät ole yksiselitteisiä.
Kansallisesti Suomen aikainen valmistautuminen digitaalisuuteen koko
liikkuvan kuvan sektorilla oli yksi palapelin palanen sille, että maamme on
edelleen sähköisen kommunikaation, sosiaalisten yhteisöjen ja teollisen internetin aikana maailmanliigan peluri monien alan yritysten voimin. Keskusteluyhteys luovien ihmisten, insinöörien, koodaajien, softasuunnittelijoiden
ja palvelumuotoilijoiden välillä on saumatonta ja helppoa.
Voidaan vain kysyä sitä, olisiko ”Nokialandian” ihme voinut syntyä ilman,
että liikkuvan kuvan maailman digitalisoinnissa oltiin eturivissä, ei ihan hiihtämässä latua umpihankeen vaan toisena tai kolmantena odottamassa, että
ladun aukaisija ensin teki isoimman työn. Ehkä ainoa pikku virhe oli usko
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saksalaisiin ja heidän voimalla ajamaan MHP-palautekanavaan, jonka Euroopan Parlamenttikin aikanaan sääti yleiseurooppalaiseksi standardiksi.
MHP:stä ei tullut interaktiivista tietoväylää koteihin.
Muutenkin laitekirjo ja digiboxien softa aiheutti alkuvaiheessa joillekin
kuluttajille ongelmia. Lisäaika olisi auttanut tähän. Myöhemmin ajateltuna
selitys MHP-vyörytykseen saattaa olla se, että saksalaiset olivat mustasukkaisia ranskalaisten Minitel-sovellukselle, joka aikanaan oli maailmanluokan
edelläkävijäsovellus. Siksi saksalaiset halusivat oman voitonmerkkinsä.
Mielenkiintoinen kysymys on myös se, miten kansallisen jakeluverkon asema ja omistus olisi ollut paras järjestää. Lähetysverkkojen ja sähkön siirtoverkkojen omistuksesta, ylläpidosta ja hinnoittelusta käydään hyvin identtistä keskustelua.
Mutta kannatta muistaa vanha insinööriviisaus: ”Se joka elää tekemättä yhtään virhettä, ei todennäköisimmin myöskään koskaan rakenna mitään uutta”.
Televisioyhtiöiden puolella johdon avainihmiset digitalisointiprosessissa
olivat Sanomissa Jaakko Rauramo, Tapio Kallioja ja Pekka Jaakola.
MTV:ssä Eero Pilkama, Mikko Räisänen, Tauno Äijälä ja Jorma Miettinen
kantoivat päävastuuta. YLE:n puolella Arne Wessberg, Heikki Lehmusto, Heikki Seppälä ja Ismo Silvo hoitivat asiaa. YLE:n tekniikassa Erkki Larkka, Juha
Vesaoja ja Jorma Laiho olivat vuorotellen vetovastuussa.
Digita hoiti lähetysverkon rakentamisen ja siellä Pauli Heikkilää seurasi yhtiön vetäjänä Sirpa Ojala.
Koko prosessiin osallistui suuri määrä alan asiantuntijoita ja käytännön
toimijoita, joille kiitos, mutta yleensähän historia muistaa vain johtajia ja
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päättäjiä, ei aina käytännön osaajia.

Television tiikerinloikka digitaalisuuteen

Tiiviisti
• Television digitalisoinnin taustalla oli
1990-luvun puolivälissä Tekes-vetoinen
Kansallinen multimediaohjelma (KAMU).
• Suomessa nähtiin, että mitä aikaisemmin opimme pelin säännöt, sitä valmiimpia
suomalaiset yhtiöt ovat suurten muutosten
edessä
• Toukokuussa 1996 Valtioneuvosto vahvisti televisiotoimintaa koskevat digitalisoinnin periaatepäätökset.

HEIKKI LEHMUSTO

• Heinäkuussa 1997 satelliittivälitteinen TV
Finland aloitti digilähetykset Euroopassa
asuville ulkosuomalaisille.
• Kesäkuussa 1999 Valtioneuvosto myönsi
toimiluvat kolmelle kanavanipulle.

• Vuonna 2000 syyskuun 1. päivänä rinnakkaiset digilähetykset alkoivat pääkaupunkiseudulla.
• Kansallinen aloituspäivä digitelevisiolle
oli 27.8. 2001
• Täydellinen siirtyminen analogisesta
digitaaliseen tapahtui 31.8. 2007.

VERKKO
EI SIIVITÄ
KAUPPAA
MAAILMALLE
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Suomalainen verkkokauppa
ei ole kasvanut ulkomaille,
mutta kansainväliset
kilpailijat menestyvät
Suomessa.

Verkkokaupalla (myös internetkauppa, nettikauppa, sähköinen kauppa,
elektroninen kauppa ja online-kauppa) tarkoitetaan ”ostamista tai tilaamista internetin kautta kuluttajan omaan tai kotitalouden käyttöön riippumatta siitä, tuleeko lasku maksettavaksi myöhemmin vai maksetaanko ostokset
välittömästi verkkopankin, luottokortin, verkkomaksun tai vastaavan kautta”
(Tilastokeskus, 2016 ). Verkkokaupasta puhuttaessa tarkoitetaan sekä fyysisten tavaroiden ja aineettomien palvelujen tarjontaa, kysyntää tai myyntiä tai
muuta kaupallista asiointia.

Internetin kaupallistuessa vauhdilla 1990-luvun alkupuolella verkkokauppainnostus oli suurta ja odotukset muutoksen nopeudesta sekä tarjonnan
että kysynnän puolella varsin epärealistisia. Odotukset verkkokaupan liiketoiminnasta olivat tasoa ”verkossa odottavat miljoonat kuluttajat”.
Näitä odotuksia vahvistivat maailman huipputasoa olevat tietoliikenneverkot ja kärkiluokkaa olevat internetin ja matkapuhelinten levinneisyysasteet. Lisäksi suomalaiset omaksuivat uusia teknologioita hyvin nopeaan tahtiin. Tätä edisti korkea koulutustaso, positiiviset asenteet tekniikkaa kohtaan
ja hyvä tekninen infrastruktuuri sekä kehittynyt lainsäädäntö.
Verkkokauppaan ladattiin siis suuria kasvuodotuksia, ja alan malliyrityksiä, kuten Amazon.com, esiteltiin tulevaisuuden liiketoiminnan malleina.
Todellisuus ei kuitenkaan vastannut toiveita, eikä kaupankäynti kasvanut
oletettua vauhtia - ei globaalisti, eikä myöskään Suomessa. Näin monet pioneerikauppapaikat poistuivat markkinoilta vähin äänin.
Muiden kuin internetin käytöstä innostuneiden edelläkävijäkuluttajien ostokäyttäytyminen oli oletettua perinteisempää, joten siirtyminen tavaroiden
verkko-ostamiseen tapahtui hitaasti. Varsinkin jokapäiväisten rutiinihankintojen, kuten elintarvikkeiden, osalta muutokset tapahtuivat ennakoitua paljon hitaammassa tahdissa ja odotettu läpimurto jäi näkemättä.

PALVELUT MENIVÄT VERKKOON NOPEASTI
Palveluissa muutos kuitenkin tapahtui jopa odotettua nopeammin. Muun
muassa lentolippujen myynti siirtyi matkatoimistoista verkkoon. Palveluissahan esteenä ei ollut puuttuva tai puutteellinen logistiikka. Lisäksi sähköisten
pankkipalvelujen ja maksutapojen kehittyminen verkossa mahdollisti palveluiden verkkokaupan voimakkaan kasvun 2000-luvun alusta lähtien.
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Monet perinteiset kivijalkakaupat kehittivät verkkopalvelujaan kuitenkin
edelleen enemmän ”kokeiluina” suppeilla valikoimilla ja kankealla logistiikalla. Aineettomien tuotteiden ja palveluiden osalta erityisesti nuoremmat
kuluttajat löysivät verkkokaupan. Esimerkiksi elokuvaliput ja palveluiden varaaminen alkoivat siirtyä nopeasti verkkoon, ja ne ovatkin merkittäviä verkkokaupasta ostettavia
palveluja (taulukko 1).
Matkailupalvelut ovat epäilemättä olleet ensimmäinen voimakkaasti elektroniseen ympäristöön siirtynyt toimiala, koska
internet-pohjaiset

elektroniset

palvelut muuttivat jo varhain
koko toimialaa ja sen kustannusTaulukko 1. Yleisimmin internetistä ostetut tuotteet ja

palvelut 2014 ja 2015, %-osuus 16–89-vuotiaasta väestöstä

ja

tuottorakenteita

siirtymällä

kuluttajien itsepalveluun.
Toisaalta perinteiset toimijat,

kuten matkatoimistot ja matkanjärjestäjät, pystyivät tehostamaan toimintojaan kommunikoimalla elektronisesti palveluntuottajien kanssa ja automatisoimalla osan myyntiprosessista.
Uusia toimijoita markkinoille toi verkkopalvelujen helppo kopioitavuus, joka
mahdollisti alan ulkopuolisten ja ainoastaan elektronisesti toimivien matkatoimistojen markkinoille tulon.
Uusilla teknologioilla on ollut vaikutus myös esimerkiksi lentoyhtiöiden
ja matkatoimistojen tulonjakoon. Kun myös lentoyhtiöt voivat tavoittaa kuluttajat suoraan, niiden halukkuus myydä lentoja matkatoimistojen kautta,
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maksaen myynnistä komissioita, on luonnollisesti pienentynyt.
Asiakkaille kasvanut kilpailu on tietysti lähtökohtaisesti hyvä asia alempien hintojen ja parempien palveluiden muodossa. Vuonna 2014 verkossa
myytiin matkailupalveluita 3496 miljoonan euron edestä, joka kattoi kolmanneksen kaikesta verkkokaupasta (Verkkokauppa 2014, ASML, Kaupan
liitto, TNS).
Edes matkailupalvelut ei ole ainakaan vielä täysin automatisoitavissa eikä
siirrettävissä e-palveluiksi, vaan perinteisillekin kanaville osaamisineen sekä
asiantuntemuksineen on vielä pitkään tarvetta ja kysyntää.

Kuitenkin pääosa yksinkertaisista standardituotteista, kuten lentolipuista,
on siirtynyt verkkoon. Näin nopeimmin kasvavia yrityksiä ovatkin olleet toimialan ulkopuoliset pelurit, kuten Microsoftin omistama Expedia, joka sisältää
nykyään lukuisia matkailualan verkkopalveluita kuten Hotels.com ja Trivago.

KOTIMAINEN TAVARAKAUPPA KASVAA HITAASTI VERKOSSA
Tavarakaupan osalta merkittävimpien edelläkävijöiden joukossa ovat olleet
NetAnttila ja Verkkokauppa.com. NetAnttila oli Anttila –tavarataloketjun verkkokauppa, joka hyödynsi pitkää historiaansa postimyynnissä ja erityisesti
siihen optimoitua logistiikkaa. Palvelun kehittäminen jäi alkuvuosien jälkeen
kuitenkin useamman vuoden ajaksi vähälle huomiolle. Tänään Anttila.com nimellä toimiva verkkokauppa myy erilaisia kuluttajatuotteita ja on eri tilastojen
mukaan taas menestyvimpien suomalaisten verkkokauppojen joukossa.
Toinen suomalainen verkkokaupan pioneeri on Verkkokauppa.com, joka on
tietotekniikkaa ja viihde-elektroniikkaa internetissä (ja muutamassa kivijalkamyymälässä) myyvä vähittäiskauppa. Tällaiset tuotteet ovat alusta asti kuuluneet ”helpoimmin” verkkokaupassa myytäviin. Kuluttajien ei ole välttämätöntä nähdä niitä fyysisesti ennen ostopäätöksen tekemisestä ja merkittävä osa
näistä tuotteista kiinnostuneista kuluttajista hallitsee uusien teknologioiden
(kuten verkkokauppa vielä 1990-2000 lukujen vaihteessa oli) käytön.
Verkkokauppa.com on myös esimerkki monikanavaisista palveluista, jossa
hyödynnetään sekä perinteisiä että verkko-kanavia tarjoten 24/7-tilaamiskanavan, mahdollisuuden nähdä ja kokeilla tuotteita myymälässä, ja noutaa ne
noutopisteestä mihin aikaan vuorokautta tahansa.
Yleisesti ottaen suomalaiset verkkokaupat ovat kasvaneet hitaasti, eikä
niiden joukossa ole esimerkiksi ruotsalaisten verkkokauppojen kaltaisia kansainvälisiä menestyjiä. Sen sijaan globaalit menestyjät kuten Amazon.com
kirjakaupassa ja CDON.com musiikissa ovat olleet kuluttajien suosiossa myös
Suomessa, ja kotimaiset yritykset ovat olleet pääsääntöisesti häviäjiä.
Edellä mainitut voittajayritykset ovat laajentaneet tuotevalikoimaansa ja
ovat nykyään merkittävästi laaja-alaisempia kuin vain kirja- tai CD-kauppa.
Erityisesti Amazon on laajentanut tuotevalikoimaansa lähes kaikille kuluttajatuotteiden alueille. Se tarjoaa myös alustan muiden kuten vaikkapa käytettyjen kirjojen kaupankäynnille. Kuluttaja voi siis ostaa tutusta ja turvalliseksi
koetusta Amazonista, ja kauppiaalle taas taataan asiakkaan maksu ja tarjotaan tehokas logistiikka.
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VERKKO EI VALLOITTANUT PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPAA
Päivittäistavaroiden verkkokaupan kasvua on ennustettu 1990-luvun lopulta
asti, ja vuosituhannen vaihteessa nähtiin joka puolella maailmaan erilaisia
kokeiluja ja pilotteja. Päivittäistavaroiden verkkokauppahan on asiakkaille
erinomaisen kiinnostava uudenlainen palvelu, joka mahdollistaa merkittäviä
ajansäästöjä, laajemman valikoiman ja erilaisia suunnitteluun liittyviä lisäarvopalveluita. Elektroninen päivittäistavarakauppa on hyvinkin kiinnostava
alue myös tarjontapuolelle, onhan päivittäistavarakauppa volyymiltään merkittävin vähittäiskaupan sektori.
Verkkokaupan osuus päivittäistavarakaupan kokonaismarkkinoista on
kuitenkin pysynyt hyvin pienenä ja lähestulkoon samalla tasolla viimeiset 16
vuotta. Kansainvälisestikään ruokakaupassa ei ole tehty suurta läpimurtoa,
mutta muun muassa Tesco on Englannissa lyönyt palvelunsa läpi helpottamaan kiireisten kuluttajien arkea. Erityisesti tilaaminen verkosta ja noutopisteiden käyttö on noussut suosioon.
Suurin ongelma tässä, kuten fyysisten tavaroiden elektronisessa myymisessä yleisemminkin, on ollut alusta asti logistiikka. Vaikka tilauksen tekeminen on asiakkaalle ajasta ja paikasta riippumatonta, tavaroiden toimittaminen ei sitä ole. Logistiset kysymykset ovat ruokatarvikkeiden kohdalla
erityisen monimutkaisia sekä ostoskorin keräilyn että kuljetuksen aikaisten
hygienia- ja lämpötilavaatimusten takia.
Myös muiden fyysisten tuotteiden kohdalla vaihtoehtoja on toimituslogistiikan osalta edelleen hyvin vähän, samoin erityisesti tuotteiden palauttamiseen ja vaihtoon liittyvät prosessit ovat usein hankalia ja kalliita.
Yleisin toimitusmalli on ollut kotiovelle -kuljetus, jossa haasteena on, että
vastaanottajan pitää olla kotona oikeaan aikaan, ja ”oikea aika” on pääosalle kuluttajista työpäivän jälkeen alkuillasta. Tämä taas aiheuttaa jakelujen
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kasaantumisen samoihin aikoihin ja operatiivisia haasteita jakeluyhtiöille.
Viime vuosina automaattiset ja miehittämättömät noutopistelokerikot ovat
nousseet suosioon ja tarjoavat uuden toimituskanavan.
Päivittäistavaroiden verkkokauppaa on Suomessa leimannut myös pelko kanavakonfliktista, eli omien olemassa olevien jakelukanavien kannibalisoinnista tai omien asiakkaiden varpaille astumisesta yritettäessä myydä
suoraan loppuasiakkaille. Vähittäiskaupan suurista pelureista riippumaton
Ruoka.net –palvelu on suomalaisen päivittäistavaroiden verkkokaupan pioneeri, joka on useamman omistajavaihdoksen jälkeen edelleen toiminnassa.

PORTAALIT JA HUUTOKAUPAT HIIPUVAT
Useimmilla toimialoilla rakennettiin alkuaikoina muusta liiketoiminnasta
erillisiä elektronisen kaupan sovelluksia ja palveluja, joissa tilausten taustalla olevat liiketoiminta- ja palveluprosessit olivat työläitä hoitaa ja asiakkaita
kohdeltiin ”kerta-asiakkaina” ilman pysyviä asiakastietoja.
Tässä kehitysvaiheessa myös hintakilpailuun tähtäävät rakenteet ja palvelut, kuten erilaiset portaalit ja huutokaupat alkoivat nostaa päätään. Portaalit kokosivat yhteen palveluun, ”saman sateenvarjon alle” useampia palveluntarjoajia, joko yhteen tai useampaan toimialaan liittyen.
Ne olivat verkkokaupan vastine ostoskeskuksille. Niiden suosio on kuitenkin hiipunut Googlen kaltaisten hakukoneiden parantuessa ja kuluttajien
siirtyessä käyttämään niitä tuotteiden ja palveluiden etsimiseen ja vertailuun portaalien sijaan.
Suomen ensimmäinen verkkohuutokauppa Huuto.net sen sijaan on edelleen
toiminnassa. Alun perin vain huutokauppaperiaatteella toimiva palvelu on
laajentanut toimintaansa niin, että se julkaisee nykyään myös perinteisiä
kiinteän hinnan myynti-ilmoituksia ja antaa mahdollisuuden tehdä tuotteista hintapyyntöä alempia tarjouksia.
Huutokaupat ovat tulleet myös kuluttajien väliseen ns. C-to-C (consumer-to-consumer) kauppaan, jossa kuluttajat myyvät toisille kuluttajille uusia tai käytettyjä tavaroita. Osa perinteisestä kirpputoritavarasta vaihtaakin
omistajaa näillä kauppapaikoilla.

YHTEENVETO
Vaikka verkosta ostettavien tuotteiden ja palveluiden skaala on laajentunut merkittävästi alkuvuosista, suomalaisten suosituimpia tuoteryhmiä ovat
edelleen majoituspalvelut, matkaliput ja muut matkailupalvelut, vaatteet ja
kengät, pääsyliput viihde- ja kulttuuritilaisuuksiin sekä rahapelit.
Suomalaisen e-kaupan haasteita ovat olleet pieni kielialue ja pienet kotimarkkinat. Kasvua ovat hidastaneet myös pitkät toimitusetäisyydet ja niiden
luomat logistiset haasteet sekä suomalaisten verkkokauppojen huono kyky
kansainvälistyä ja myydä Suomen ulkopuolelle. Toisaalta kansainväliset verkkokaupat ovat saavuttaneet merkittäviä asemia suomalaisilla markkinoilla.
Suomella on myös koko ajan ollut vahvuuksia, kuten kattava tietoliikenne-infrastruktuuri, tekniikkaa osaavat ihmiset, kattava kuluttajansuoja, sekä
toimiva maksuliikenne (luottokorttien lisäksi nettipankkitunnukset ja pos-

Verkko ei siivitä kauppaa maailmalle

tiennakko). Vaikka verkkokaupan suurimmat menestyjät ovat vielä tänään
suuria, globaaleja toimijoita, kotimaisetkin yritykset ovat heräämässä tosissaan digitalisoitumisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin.
Tilastojen mukaan vuonna 2014 verkkokaupan arvo Suomessa oli 10,5 miljardia euroa, ja suomalaiset ostivat lähinnä suomenkielisistä verkkokaupoista (81% tavaroista, 88% palveluista ja 68% digitaalisista sisällöistä) (Verkkokauppa 2014, ASML, Kaupan liitto, TNS). Toisaalta verkkokaupan laajuuden
tilastointia ja arviointia vaikeuttaa perinteisen ja verkkokaupan lähentyminen toisiaan, kun yhä useammin tuotteita etsitään verkosta, kokeillaan myymälässä, ja pyydetään toimitus kotiin.
Mobiilit laitteet ja niiden kehittyminen lisäävät monikanavamallien kysyntää ja suosiota, mutta myös uudet toimintatavat kuten jakamistalous (sha-
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ring economy) muuttavat verkkokauppaa myös tulevaisuudessa.

Verkko ei siivitä kauppaa maailmalle

Tiiviisti
• 1990-luvun alussa verkkokaupalta odotettiin liian paljon, ja alan pioneerit poistuivat markkinoilta vähin äänin ensipettymyksen jälkeen.
• Palveluiden kauppa kasvoi verkossa jopa
odotettua nopeammin. Etenkin matkailuala
muuttui kattavasti verkon ansiosta.
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• Sen sijaan tavarakaupassa kotimaiset
yritykset ovat edenneet hitaasti ja lähinnä
Suomen rajojen sisällä. Kansainväliset suuret verkkobrändit ovat ottaneet jalansijaa
Suomessakin.

• Päivittäistavarakaupan laajenemista
verkkoon ovat hidastaneet etenkin logistiset haasteet. Elintarvikkeiden toimittaminen asiakkaille on monimutkaista.
• Portaalit ja huutokaupat ovat menettäneet asemiaan Googlen kaltaisten hakukoneiden tehostuttua.

TERVEYDENHOIDON
DIGITALISAATION
HITAAT
ASKELEET
ANTTI LARSIO

”

Terveydenhoidon ja hyvinvoinnin
palveluiden digitalisoimisesta on
tehty jo lukuisia päätöksiä, joista
vain pieni osa on edennyt. Hyviä
askeleita on otettu yksittäisillä
alueilla, mutta valtakunnallisia
onnistumisia on vähän.

Tietotekniikan käyttö terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palvelujen tuottamiseen alkoi jo 1960- luvulla laajentuen vaiheittain eri organisaatioihin ja
toimintoihin. Tietojärjestelmien keskeisiä kohdealueita olivat henkilöstöja palkkahallinto, taloushallinto, johtamista tukeva raportointi sekä ydintoimintaa tukevat hallinnolliset järjestelmät. Lisäksi tietotekniikkaa käytettiin tekstin tuottamiseen, joka kuitenkin useimmiten päätyi tulostettavaksi
paperille.
Painopiste oli nimenomaan toiminnan hallinnolliset tehtävät. Potilaiden
hoitoon sekä sosiaalitoimen asiakkaiden palvelutapahtumiin kirjattavat sisällölliset asiat tehtiin paperille ja papereiden välittäminen oli yksi tärkeä
prosessi näissä organisaatioissa.

LAMA LISÄSI KUSTANNUSTIETOISUUTTA
1990-luvun alun lamavuodet näkyivät pienellä viiveellä julkisella puolella.
Kustannustietoisuus kuitenkin lisääntyi, ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ruvettiin arvioimaan entistä tarkemmin. Erityisesti kasvavat terveydenhuollon menot ja erikoissairaanhoidon kustannukset puhuttivat kuntajohtoa ja poliittisia päättäjiä. Haluttiin tietoa ohjausta ja kontrollia varten.
Julkisesti rahoitetut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut rahoitettiin
kuntien verovaroin, ja toiminnan kehittäminen kulki erillään sen rahoituksesta. Rahoituksesta oli muodostunut kunnille menoautomaatti, johon
ei pystytty vaikuttamaan. Kunnat ohjasivat talouttaan oman toiminnan
budjettiohjauksella, mutta erikoissairaanhoidon kustannusten kasvuun
oli vaikea puuttua. Erikoissairaanhoito pystyi perustelemaan kasvavia
menojaan kansalaisten kasvavalla tarpeella ja uusilla, entistä kalliimmilla
hoitokäytännöillä.
Näissä keskusteluissa syntyi käsite ”hoidettu potilas”, jonka avulla koetettiin arvioida terveyden tuottamiseksi käytetyt hoitopanokset ja kustannukset.
Tavoitteena oli entistä parempi ymmärrys palvelutuotannon kustannuksista ja
pohjan luominen hoitokäytäntöjen arvioinnille, eri vaihtoehtojen priorisoinnille sekä yleisestikin palvelutuotannon tuottavuuden parantamiselle.
Organisaatiot ryhtyivät kirjaamaan omia suoritteitaan. Käyttäjien työtehtävissä tämä näkyi työn kirjaamiseen liittyvien tehtävien lisääntymisenä. Automaatiota ei tällä lisätty eikä sitä kautta tuottavuuttakaan – pikemminkin
päinvastoin. Tällä kuitenkin luotiin pohja rakenteisen ja luokitellun tiedon
syntymiseen.

Terveydenhoidon digitalisaation hitaat askeleet

Perustietotekniikan osalta perinteisiä tietokonepäätteitä alettiin korvata
mikrotietokoneilla, jotka kytkettiin yhteiseen mikroverkkoon. Samaan aikaan
vahvistui uudistustarve erilaisille osastojärjestelmille – sekä hoidon tai palvelutehtävien kehittämiseen, toiminnan sujuvoittamiseen että kustannuslaskennassa vaadittavien tietojen tuottamiseen.
Teknologiarintamalla alkoi levitä tietoisuus hypertekstistä ja sen mullistavasta tavasta linkittää eri tekstejä toisiinsa ja edelleen laajentaa tekstikokonaisuuksia hajautetusti sekä muodostaa uusi ajatusmalli tekstisisällön
hierarkiasta. Internetille ei kuitenkaan nähty erityistä tai merkittävää roolia
sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kännyköiden käyttö oli alkutaipaleellaan,
mutta mobiilisovelluksille ei nähty tarvetta.
Erilaisten osastojärjestelmien käytön laajentuessa syntyi tarve siirtää tietoja eri järjestelmien välillä. Liikkeelle lähdettiin erilaisista tiedonannoista
ja tietosanomista. Sähköpostien käyttö alkoi laajentua erillisistä sähköpostijärjestelmistä kohti yleiskäyttöisiä järjestelmiä. Potilas- ja asiakastietojen
välitys sähköpostin välityksellä oli kuitenkin kiellettyä tietoturvasyistä.
Organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa (”OVT”) kehitettiin, mutta käytännössä liikenne rajoittui joihinkin keskeisiin sanomiin, kuten lähetteiden ja
hoitopalautteiden välittämiseen eri organisaatioiden välillä. Nämä olivat kuitenkin merkittäviä ensiaskeleita digitalisaatiolle.
1990-luvun puolivälissä laadittu kansallinen tietoyhteiskuntastrategia
sosiaali- ja terveydenhoitoalan osalta nosti esiin tietorekisterien ja palvelupisteiden tiedonvaihdon. Tämän tavoitteena oli sujuvampi hoito ja palvelut
kansalaisille.

VUOSIKYMMENEN JÄLKIPUOLI TOI SATOJA KEHITTÄMISHANKEITA
Tieto- ja viestintätekniikan yleinen kehitys oli nopeaa. Suomi oli kansainvälinen kärkimaa tietoverkkojen teknisessä kehityksessä ja Nokian vanavedessä
myös mobiiliteknologian hyödyntämisessä.
Nämä ajurit tulivat kuitenkin viiveellä ja varovaisesti sosiaali- ja tervey-
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denhuollon palveluihin. Syitä hitaaseen kehitysvauhtiin olivat luontainen
varovaisuus sekä oman osaamisen ja resurssien puute. Teknologialla saavutettavia hyötyjä ei nähty itse toiminnan puolella eikä teknologian kehittämiseen osoitettu erityisiä varoja, koska taloudellinen satsaus haluttiin tehdä
suoraan itse toimintaan. Yksityissektorilla olevia taloudellisia kannustimia
teknologian hyödyntämiseksi ei sote-järjestelmässä ollut.

Saumattomat hoitoketjut, sähköinen potilaskertomus, alueelliset tietokannat, tietojen yhteiskäyttö ja tietoturva olivat vakioteemoja eri organisaatioiden tietohallintostrategioissa.
Valtakunnassa oli meneillään satoja kehittämishankkeita, joista merkittävä osa oli paikallisia, toisistaan tietämättömiä ja tavoitteiltaan päällekkäisiä.
Hankkeet olivat palvelutapahtumien asiasisällön kehittämishankkeita, tiedonsiirtoon ja tiedonvälitykseen keskittyviä hankkeita sekä myös kansalaisten itsenäiseen suoriutumiseen tähtääviä hankkeita.
Sosiaalitoimen digitalisaatio eteni terveydenhuoltoa hitaammin ja se
keskittyi yksittäisiin keskeisiin sosiaalitoimen vastuualueisiin kuten päivähoitoon, elatusturvaan, hoitolaskutukseen sekä kotipalveluihin. Pääpaino
oli sosiaalitoimen päätöksien dokumentoinnissa ja hallinnollisen prosessin
tukemisessa.
Sairauskertomuksen muuttaminen sähköiseen muotoon eteni erillisissä
hankkeissa. Näistä merkityksellisimpiä oli Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tehty sähköisen potilaskertomuksen ESKO-hanke, Pohjois-Karjalan
sairaanhoitopiirissä tehty oma potilaskertomusjärjestelmä sekä neljän yliopistollisen sairaanhoitopiirin yhteishanke Miranda-kertomusjärjestelmäksi.
1990-luvun loppupuolella oli yleisesti asetettu tavoitteeksi saumattomien
hoitoketjujen luominen sekä linjattu, että asiakas omistaa itseään koskevan
tiedon. Myös virtuaalitoimisto, jossa asiakas olisi tietoverkon avulla yhteydessä palvelupisteeseen, oli esitelty. Paavo Lipposen toisen hallituksen ohjelma vuosille 1999-2002 linjasi, että on ”luotava tehokkaat ja toimivat hoitoketjut” sekä ”hyödynnettävä tehokkaasti uutta teknologiaa”. Samaisessa
ohjelmassa mainittiin myös, että ”palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa
laajennetaan kokeilujen kautta”. (Juha Sipilän hallituksen ohjelmassa 2015
todetaan, että ”käynnistetään kuntien/kuntayhtymien kanssa yhteistyössä
palvelusetelijärjestelmän laajentamiseen tähtäävä kokeilu”.)

VUOSITUHANNEN VAIHTEESSA KÄYNNISTYI KANSALLINEN
TERVEYSHANKE
Vuosikymmenen vaihteessa Suomessa toteutettiin kokeilulain siivittämänä
Makropilotti-hanke. Kokeilulaissa kirjattuina tavoitteina olivat saumattomien palveluketjujen toteutus sekä sosiaaliturvakortin kokeilu. Makropilotin tavoitteet olivat korkealla ja sitä tuettiin voimakkaasti kansallisella
rahoituksella.
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Makropilottiin haluttiin tuoda mukaan sekä kansalaisten näkökulma paremmin toimivina palveluketjuina että teknologian hyödyntämiseen pohjautuva toiminnallinen muutos. Makropilottiin haluttiin myös yritysten
osallisuutta tuottamaan osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja
tarjoamaan uusia teknologisia innovaatioita toimialalle. Hanke oli monessa mielessä edistyksellinen pyrkien konkretisoimaan 1990-luvulla syntyneet
ajatukset toiminnan uudistamisesta sekä teknologian mahdollisuuksista.
Hanke ei kuitenkaan onnistunut tavoitteessaan annetulla aikataululla.
Hankkeelle varattu aika oli liian lyhyt – yhteistyön rakentaminen vei aikaa,
samoin toiminnallisen muutoksen läpivienti ajatuksista käytännön toimintaan. Myös resursseja olisi tarvittu annettua enemmän, teknologia ei kaikilta
osiltaan ollutkaan kypsää ja teknisten ratkaisujen suunnittelu oli odotettua
vaativampaa. Hankkeen kokemukset olivat kuitenkin rohkaisevia ja kokeilulakia jatkettiin vuoden 2005 loppuun.
Makropilotissa yhtenä ajatuksena oli tietojen saumaton vaihto ja sen tukemiseksi laadittiin suunnitelma alueellisesta tietojenvaihtojärjestelmästä.
Makropilotin ajatuksien aluetietojärjestelmien kehittämistä jatkettiinkin
muualla Suomessa ja sitä kautta syntyi muun muassa Uudenmaan aluetietojärjestelmä.
Edelleen hankkeen tavoitteiden hengessä kansallinen terveyshanke käynnistettiin vuonna 2002. Sen linjauksena oli, että valtakunnassa otetaan käyttöön sähköinen sairauskertomus vuoden 2007 loppuun mennessä.
Lisäksi saumattomien palveluketjujen kokeilua jatkettiin ja potilastiedon alueellista käyttöä päätettiin edistää. Terveyshankkeeseen sisällytettiin
myös sähköisten reseptien kokeilu, tietoturvallisen kommunikaatioalustan
rakentaminen sekä sosiaalialan tietojärjestelmäkehityksen osahanke. Osana
hanketta päätettiin periaatteet rakenteisesta potilasasiakirjasta, käytettävistä termistöistä, luokituksista ja koodistoista sekä joukosta muita teknis-toiminnallisia suosituksia. Hankkeen tiimoilta käynnistettiin lukuisia sosiaali- ja
terveysministeriön rahoitusta saavia hankkeita eri puolilla Suomea.
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Teknologia oli kehittynyt nopeasti 2000-luvulle tultaessa. Vuosituhannen
(Y2K) ja valuutan vaihtumisesta selvittiin helposti. Sähköistymisen mukana
tuli kuitenkin uusia huolia. Tietoturvallisuus nousi paitsi tekniseksi, myös
toiminnalliseksi kysymykseksi. Tietosuojalainsäädäntöä seurattiin, mutta valitettavasti myös tulkittiin erittäin tiukasti. Erityislainsäädännöllä ja sen tulkinnoilla tiukennettiin henkilötietolainsäädännön säädöksiä ja tietojen käyt-

töä rajoitettiin epätarkoituksenmukaisesti, joskus jopa asiakkaan tai potilaan
edun vastaisesti.
Tietosuojaan ja tiedon käyttöön tarvittiin uusia tekniikoita, joita olikin
yleisesti kehitetty. Näinä aikoina otettiin käyttöön sähköisen allekirjoituksen
mahdollisuus ja laadittiin kansallinen arkkitehtuuri luotettavaan tunnistamiseen. Standardointiin otettiin käyttöön Health Level 7 eli ”HL7” kansainväliset sanomastandardit sekä rakenteiset dokumentit. Edelleen luokitusten,
koodistojen ja nimikkeistöjen kehittämistä jatkettiin erilaisissa ministeriön
ja Kuntaliiton koordinoimissa hankkeissa.
Myös perinteiset potilastietojärjestelmätoimittajat seurasivat teknologian
kehitystä ja kehittivät sekä uudistivat kukin omaa ohjelmistoaan. Vuosituhannen alkupuolella luotiin edellytykset kokonaan sähköiseen potilaskertomustekstiin paperisen sairauskertomuksen rinnalle. Kansallinen terveyshanke sitten kirjasikin tavoitteet kaikkien potilasasiakirjojen sähköistämisestä
viiden vuoden sisään hankkeen asettamisesta eli vuoden 2007 loppuun mennessä.
Tietojen yhteiskäytön hyödyistä oli ollut jo pitkään selkeä käsitys, mutta
pääosin näitä tavoitteita oli pyritty ratkaisemaan tiedonvälityksellä tietojärjestelmien välillä suoraan tai aluetietojärjestelmän avulla. Uutena toteutusmallina toteutettiin alueen yhteinen järjestelmä, joka otettiin käyttöön Alue-Effica
järjestelmänä Kaapon eli Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella.

TERVEYSHANKETTA VIEDÄÄN ETEENPÄIN – KEHITYS PYSÄHTYY
Kansallisen terveyshankkeen osana haluttiin määrittää kansalliset standardit
ja kirjaamiskäytännöt potilasasiakirjoille. Sosiaali- ja terveysministeriö halusi nopeuttaa käytössä olevien potilastietojärjestelmien kehittämistä siten,
että ne ryhtyisivät noudattamaan yhteisiä kansallisia määrityksiä. Hankerahoitus kohdistettiin konsortioihin, jotka koostuivat käytössä olevien kaupallisten yritysten tietojärjestelmien käyttäjistä. Rahaa jaettiin sairaanhoitopiirien ja kuntien kautta tietojärjestelmähankkeisiin.
Vuonna 2005 keskusteluissa syntyi tarve kansalliseksi toimijaksi, joka ryhtyisi arkistoimaan syntyviä sähköisiä potilaskertomuksia ja tuottamaan yhteisiä kansallisia palveluita kuten tunnistaminen ja sähköisen lääkemääräyksen välitys. Vuonna 2006 valtioneuvosto päätyi antamaan tämän tehtävän
Kansaneläkälaitokselle (Kela).
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Koska keskusteluissa painotettiin sähköisiä potilaskertomuksia ja niiden
arkistointia (ja sovittiin että sosiaalihuollon asiakirjat ovat vuorossa vasta
myöhemmin), järjestelmän suunnittelu tapahtui voimakkaasti arkistotoimen
näkökulmasta. Operatiivisen toiminnan kehittämisen tarpeet jäivät taka-alalle
ja ajateltiin, että on riittävää, että meillä on hyvin toimiva sähköisen asiakirjatiedon arkisto. joka jakaa arkistoitua tietoa edelleen tarvitsijoille. Jälkikäteen
arvioituna tämä lähestymistapa osoittautui kohtalokkaaksi, koska muu kehitys
hidastui ja jäätiin odottamaan kansallisen sähköisen potilasarkiston tuloa.
Kela otti siis kansallisen toimijan tehtävät vastuulleen vuonna 2006 ja ilmoitti tavoitteekseen, että kansallisia palveluja on käytettävissä jo vuonna
2008. Seuraavina vuosina hanke osoittautui huomattavasti suuremmaksi ja
vuosittain jäätiin odottamaan aina uusia aikatauluilmoituksia.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisestä käsittelystä tuli voimaan
kesällä 2007 ja antoi neljän vuoden siirtymäajan lain velvoitteiden täyttämiseksi. Seuraavat vuodet kuitenkin osoittivat tämänkin siirtymäajan riittämättömäksi. Vuosien kuluessa kansallisten palveluiden rakentamiseksi käytetyistä rahapanostuksista oli julkisuudessa vain huhua – faktatiedot puuttuivat.
Potilastietojärjestelmien kehitys keskittyi sähköisten asiakirjamääritysten määrittämiin uudistuksiin. Työtä tehtiin ilman erityisiä lisäsatsauksia ja
enemmän arkistoinnin ja tietohallinnon ehdoilla kuin käyttäjien toiveiden ja
tarpeiden mukaan. Käyttökokemukset herättivät käyttäjien keskuudessa paljon arvostelua, mutta ne haudattiin lain vaatimuksiin vedoten.
Tietojärjestelmien kehittäminen operatiivisen toiminnan tarpeisiin pysähtyi. Vuosikymmenen loppupuolella alkoi näkyä ensimmäisiä kannanottoja siitä, että dokumenttimuotoinen sähköinen asiakirja sellaisenaan ei ole
tarkoituksenmukainen tulevaan sähköiseen käyttöön. Kansallista sähköistä
arkistoa oli kehitetty arkistoinnin vaatimuksista lähtien ja nyt vasta heräsi
kysymys siitä, miten se saadaan palvelemaan operatiivista toimintaa.
Kela ilmoitti vuonna 2010 seuraavista kansallisten palveluiden piloteista.
Samalla kerrottiin, että uusi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Lain siir-
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tymäsäädöksistä ei voitu pitää kiinni ja hanke viivästyi edelleen. Uudeksi
tavoitteeksi asetettiin vuosi 2014 julkisten palveluiden osalta ja yksityinen
sektori vuotta myöhemmin. Potilastietojärjestelmien kehittäminen oli pysähtynyt ja käyttäjien tyytymättömyys kasvoi kasvamistaan.
Vuosikymmenen aikana tietotekniikan käytön edistäminen oli rajautunut
määritysprojekteihin, yhteistyön organisointiin sekä pohdintaan. Käyttäjät

eivät saaneet haluamiaan ja tarvitsemiaan palveluja – kansalaisia muistettiin
vain juhlapuheissa. Tavoitteet asetettiin tekemisiin, ei tuloksiin.
Vuosikymmenen aikana tietotekniikan käytöstä ei saatu merkittäviä hyötyjä käytännön työhön: samat työkalut, jotka olivat käytössä vuosituhannen
vaihteessa, olivat käytössä myös kymmenen vuotta myöhemmin. Uutta ei
otettu käyttöön tai sillä ei ollut vaikutusta toimintatapojen uudistumiseen
joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. TerveSuomi-portaali aloitti
toimintansa jakamalla terveystietoa netissä tyydyttäen kenties joitakin tarpeita, mutta sote-sektorin digitalisoitumiseen sillä ei ollut vaikutusta.

ENSIMMÄISET AIDOSTI DIGITAALISET PALVELUT KÄYTTÖÖN
2010-luvun alkupuoli meni pitkälle kansallisen terveysarkiston ja siihen liittyvien kansallisten palveluiden käyttöönottoa odotellessa. Kansallista ICT-ohjausta oli ryhdytty valmistelemaan tietohallintolain voimaantulon ohessa. Tietohallintoyksiköt laativat kokonaisarkkitehtuureja ja kansallista tietojärjestelmien
yhteentoimivuutta pyrittiin lisäämään niin THL:ään perustetun Oper-yksikön
taholta kuin kansallisten määritys- ja yhteistoimintahankkeiden muodossa.
Valitettavasti konkreettiset lopputulokset puuttuivat, siis sellaiset, jotka
sote-ammattilaiset tai kansalaiset olisivat pystyneet näkemään. Arkkitehtuuria, suunnitelmia, määrityksiä ja tavoitteita riitti, tuloksia ei.
Tyytymättömyys tietojärjestelmiin kasvoi kasvamistaan ja tunnustettiin,
että kansalliset palvelut eivät ratkaise sote-toiminnan tietotekniikan haasteita – täytyy tehdä jotain muuta. Tämä tarkoitti, että käynnistettiin asiakas- ja
potilastietojärjestelmin uudistamiseen tähtäävät hankkeet.
Syntyi Apotti-hanke sekä Kiila-määrityshanke. Apotti-hanke keskittyi Uudellemaalle ja päätyi uudistamisfilosofiassa siihen, että yksi järjestelmätoimittaja (tai toimittajakonsortiosta vastaava toimittaja) hoitaa asiakas- ja
potilastietojärjestelmäkokonaisuuden jollain jo käytössä olevalla ratkaisulla.
Kiila-hanke lähti painottamaan uudistuvaan sote-toimintaan tarvittavaa toiminnallista kokonaisuutta, jota tietotekniikka tukee. Konkreettisia tuloksia
näistä hankkeista odotetaan kuluvan vuosikymmenen loppupuolella.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan hyödyntäminen eteni hitaasti.
Kuluttajistuminen oli päivän sana, mutta se ei ilmennyt konkreettisesti juuri
millään tavalla. Kansalaisille tarjottiin informaatiota palvelutuottajien omien
internetsivujen kautta tai kuntien oman sivuston kautta. Sähköiset palvelut
puuttuivat, poikkeuksena mahdollisuus ajan varaamiseen joihinkin palveluihin.
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Uusi muotisana oli ”innovaatio”. Sen merkitys oli hämärä, mutta yleisesti
lähdettiin asettamaan odotuksia ”innovaatioille”, jotka saisivat pysähtyneen
kehityksen uudestaan liikkelle. Erilaisia hankkeita oli jo aiemmin käynnistetty ja käynnistettiin edelleen - esimerkiksi SADe, Kaste, Avaus -hankkeet, joilla
pyrittiin yhteisen kehittämisen kautta luomaan uusia nopeasti käyttöönotettavia toteutuksia käytännön toiminnan tarpeisiin – näitä nimettiin yleisesti ”innovaatioiksi”. Hankkeet saivat merkittävää rahoitusta yhteiskunnalta,
mutta tulokset jäivät laihoiksi.
Vuosikymmenen puoleenväliin mennessä kansallisen terveysarkiston
(KanTa) palveluiden käyttöönotto oli meneillään ja hankkeen ensimmäiset
tulokset olivat jo käsillä. Sähköinen lääkemääräys oli saavuttanut kriittisen
massan ja oli jo arkipäivää koko maassa.
Julkisen sektorin liittyminen sähköiseen potilaskertomusarkistoon takkusi teknisten ongelmien vuoksi. Palveluiden toteutuksen yhteydessä oli huomattu, että arkistoinnin vaatimuksiin suunniteltu tietovarasto ei vastannut
toimintayksiköiden ja käyttäjien tietotarpeisiin käytännön elämässä. Suunniteltuja palveluita lähdettiin täydentämään tiedonhallintapalveluilla, joilla
pyrittiin antamaan hoitoyksiköille ja ammattilaisille joitakin heidän tarvitsemiaan tietoja suoraan heidän tarvitsemassa muodossa.
Kansalaisille oli suunniteltu erilaisia palveluja, mutta niiden käyttöönotto
oli hidasta. Parhaiten menestyivät eri asiakasryhmille suunnatut erikoistuneet palvelut, joiden käyttämiseen oli käyttäjien suora kiinnostus – kyse oli
heidän hoidostaan ja heidän saamistaan palveluista. Yleiset terveystilit kansalaisten omien tietojen tallennukseen olivat kehittymässä verkalleen, mutta
niiden käyttö on jäänyt vähäiseksi, koska niissä ei ollut kytkentää muuhun
potilastietoon.
Aidosti digitalisaatiota edistäviä palveluita ovat olleet Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön sähköinen ehkäisypillereiden reseptin uusinta, Hämeenlinnassa toteutettu virtuaaliklinikan toimintamalliin perustuva minunterveyteni.fi sekä Tampereen alueella pilotoitu sähköinen äitiyskortti. Näitä kaikkia
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yhdistää kansalaisen saama palvelun nopeus ja helppous sekä ammattilaisten työmäärän pieneneminen. On merkillistä, että nämä palvelut eivät ole jo
laajentuneet valtakunnallisiksi.
2014 sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi uuden ”Sote-tieto hyötykäyttöön
2020”-strategiapaperin, jossa se linjasi tulevaisuuden tavoitteet tietotekniikan hyödyntämiselle sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tällä kertaa pääpaino oli

kansalaisille ja sote-ammattilaisille suunnatuissa palveluissa. Samalla tiedostettiin, että monet hyödyntämisen esteet johtuivat lainsäädännöstä, asetuksista tai ohjeista. Näiden purkaminen on osa uutta strategiaa.

DIGITALISAATION NÄKYMÄT VALOISAMMAT KUIN KOSKAAN ENNEN
Apotti-hanke on edennyt suunnitelmien mukaan ja päätyi valinnassaan uudeksi asiakas- ja potilastietojärjestelmäksi yhdysvaltalaiseen, maailmalla
hyvin tunnettuun, järjestelmään. SOTE-tieto hyötykäyttöön -strategiaa on
ryhdytty toteuttamaan. Sosiaalihuollon tietojärjestelmämääritykset ja tietotekninen uudistuminen seuraavat terveydenhuollon tietojärjestelmäpolkua,
tosin vuosien viiveellä ja toivottavasti koettuja virheitä vältellen.
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta odotetaan edelleen.
Juha Sipilän hallitus on aloittanut kautensa ja luvassa on leikkauksia ja säästöjä. Hallitusohjelmassa korostetaan digitalisaation mahdollisuuksia mutta
yksityiskohdat ovat vielä työn alla.
Rakenneuudistuksen toteutuessa on vaarana, että tietotekniikan kehitys
keskittyy vain hallinnolliseen uudistukseen ja samalla toiminnan kehitykseen tähtäävät hankkeet hidastuvat. Toisaalta rakenneuudistusta tarvitaan
ja sen toteuttamiseen tarvitaan tietotekniikkaa. Jää nähtäväksi, tukevatko
vanhat tietojärjestelmät uudistuvaa sote-toimintaa vai tuleeko niistä uudistuksen hidaste.
Digitalisaation näkymät ovat tästä huolimatta valoisammat kuin koskaan
ennen. Yleisessä keskustelussa on hyväksytty, että digitalisaatio tulee vääjäämättä. Digitalisaatio tuo mukanaan hyötyjä sekä myös kipeitä muutoksia.
Kokeilussa on jo keinoäly ohjaamassa hoitoa, asiakkaiden ja potilaiden itsepalvelut älypuhelimella, geeniteknologian hyödyntäminen terveydenhuollossa sekä omahoitoa tukevien palveluiden kehittäminen.

SIITÄ ON LÄHDETTÄVÄ, ETTÄ TÄHÄN ON TULTU
Toki on myönnettävä, että paljon on saatu aikaan viime vuosikymmeninä.
Suomi on monissa kansainvälisissä vertailuissa etujoukoissa, mutta samaan
aikaan olemme jääneet jälkeen verrattuna parhaiden maiden kehitysvauhtiin. Emme ole saavuttaneet sitä, mikä olisi ollut mahdollista. Osasyy on ollut
kunnianhimon puute. Tavoitteemme ovat olleet liian vaatimattomia.
Ensimmäisenä syynä kehitysvauhtimme hitauteen on, että organisaatioiden johdolta on puuttunut kyky ymmärtää ja tahto toteuttaa digitalisaation
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edellyttämiä muutoksia. Digitalisaation tuottama taloudellinen hyöty toteutuu toimintatapojen ja työnjaon muuttumisen kautta. Tuottavuushyödyt jäävät vähäisiksi, kun tietotekniikan muutoksissa lähdetään siitä, että toimintaa
ei muuteta vaan ainoastaan sujuvoitetaan. Vasta viime vuosina on tunnustettu, että isot tietotekniikkahankkeet ovat ensisijaisesti toiminnan muutoshankkeita, joille tietotekniset ratkaisut luovat edellytyksiä.
Tietotekniikan uudistamiseen ei ole investoitu riittävästi. Rahat on käytetty vanhoihin järjestelmiin ja niiden käytön laajentamiseen. Samalla on
vakiinnutettu olemassa olevia toimintatapoja – uudistukset ovat jääneet tekemättä. Tiukkeneva kuntatalous on tiukentanut kaikkia määrärahoja ja tietotekniikka on kohdannut samat säästötavoitteet kuin muutkin alueet. Sen
seurauksena uuteen investoiminen on pienentynyt suhteessa vanhaan panostamiseen. Organisaatioiden johto ei ole osannut tai halunnut nähdä, että
investoimalla tietotekniikkaan saavutettaisiin suuremmat hyödyt ja säästöt
muussa toiminnassa. Juustohöylääminen on ollut hallitseva toimintatapa.
Innovaatiot eivät synny hallinnossa tai hallinnollisin määräyksin. Innovaatiot vaativat vapauden ja uskalluksen luoda sekä kyvykkäitä ihmisiä ja tahtoa
toteuttamiseen. Jäykkä, hutiloimaton, sääntöohjattu hallintomme on kuitenkin enemmin estänyt kuin tukenut innovaatioiden syntymistä. On puhuttu
”kokeiluista”, mutta kun ne olisi pitänyt levittää laajamittaiseen käytäntöön,
ne on haudattu hiljaisuudessa. Kokeilujen rahoituskriteereissäkin on oltu
tarkkoina, ettei rahoitusta käytetä toiminnan uudistumiseen tai uusien palveluiden käyttöönottoon – ainoastaan kehitystyöhön.
Kansallisella tasolla poliitikot ovat laatineet uusia juhlapuheita ja yleviä
ajatuksia mutta eivät kuitenkaan ole valvoneet niiden toteutumista. Sen sijaan he ovat delegoineet ne jonnekin organisaation syövereihin. Samanaikaisesti lainsäädäntöä ja asetuksia on uudistettu pääosin tarkentamalla ja
luomalla yhä enemmän säädöksiä. Erityislainsäädäntö on estänyt tiedon siirtoa ammattiryhmien välillä potilaiden haitaksi. On turvattu eri eturyhmien
asemia niin, että tämä on heijastunut tietojärjestelmiin, jotka ovat valvoneet
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säädösten toteutumista estäen tiedon vaihdon ja luoden monimutkaiset
käyttötavat tietojärjestelmien käyttäjille. Toiminnan uudistamisen välineestä
oli tullut kehityksen jarru.
Tietojärjestelmiä on kritisoitu ankarasti menneillä vuosikymmenillä mutta ongelmien taustalla olevia syitä on tarkasteltu vain vähän. Lainsäädäntö,
asetukset ja erityisesti niiden tulkinta eri organisaatioissa on hidastanut ja

estänyt kehitystä. Vasta tätä kirjoittaessa uusi Juha Sipilän hallitus on kirjannut yhdeksi päätavoitteeksi lainsäädännön korjaamisen siten, ettei se estäisi
tarvittavaa kehitystä ja niin sanottua tuottavuusloikkaa.
Tänä päivänäkin ajankohtainen sote-sektorin tietotekniikkavisio oli olemassa jo 1990-luvulla. Sitä vain ei ole saatu toteutetuksi. Teknologia ei ole
ollut esteenä, eikä osaaminenkaan, joka on korkeintaan ollut hidaste. Oikea
este on ollut tahdon ja ymmärryksen puute. On puuttunut tahtoa saada aikaan jotakin uutta sekä ymmärrystä tietotekniikan mahdollisuuksista. Tämä
on puuttunut erityisesti niiltä, joiden rooli olisi ollut ratkaiseva.

Terveydenhoidon digitalisaation hitaat askeleet

Tiiviisti
• Tietotekniikka tuli terveydenhuoltoon
ja hyvinvoinnin palveluihin 1960-luvulla.
Tuolloin tehostettiin hallinnollisia tehtäviä.
• 1990-luvun lama lisäsi kustannustietoisuutta julkisella sektorilla. Organisaation
välistä tiedonsiirtoa kehitettiin.
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• 1990-luvun jälkipuolella lähti liikkeelle
satoja kehittämishankkeita, joista valtaosa
oli paikallisia ja toisistaan tietätämättömiä.
• 2000-luvun alkupuolella Makropilotti-hankkeessa tavoiteltiin saumattomien
palveluketjujen luomista. Hanke eteni jähmeästi liian suurten odotusten ja pienten
resurssien ristiriidassa. Kokemukset olivat
rohkaisevia, ja käynnistettiin kansallinen
terveyshanke, joka tavoitteli sähköisen sairauskertomuksen synnyttämistä.

• 2005-2010 keskityttiin sähköisen asiakirjatiedon arkiston rakentamiseen. Muu
kehittäminen pysähtyi, ja käyttäjien tyytymättömyys kasvoi.
• 2010-2015 otettiin ensimmäiset aidosti
digitalisaatiota edistävät palvelut. Muutamat yksittäiset hankkeet ovat parantaneet
kansalaisten saamaa palvelua ja vähentäneet ammattilaisten työmäärää. Palvelut
eivät ole laajentuneet valtakunnallisiksi.
• Vuonna 2015 digitalisaatio on yleisesti
hyväksytty kehityssuunta. Useita kiinnostavia digitaalisia palveluita on kokeilussa.
• Digitalisaatio on edennyt hitaasti, koska
organisaatioiden johdolta on puuttunut
kyky ja tahto toteuttaa digitalisaation edellyttämiä muutoksia.
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Verohallinnon digitaalinen matka
asiakaslähtöiseksi palvelijaksi on
kestänyt 20 vuotta. Onnistuminen
on vaatinut uuden teknologian
lisäksi muutosta asenteissa,
toimintaprosesseissa ja
johtamisessa.

Verohallinto saa kansalaisilta erityisen paljon kiitosta palvelujensa kehittämisestä vaivattomiksi ja helpoiksi. Veroilmoitus lähetetään kansalaiselle valmiiksi täytettynä.
Valtaosalla suomalaisista on välineet tai ainakin mahdollisuus käyttää internetiä ja sosiaalista mediaa sekä hankkia tietoa lähestulkoon rajattomasti myös verotuksesta. Veroasioiden vaikkapa veroilmoituksen tai verokortin
korjaaminen sujuu niin ikään puhelimitse tai internetin kautta jopa globaalisti. Näin ei kuitenkaan ole ollut aina.
Verohallinto on kulkenut pitkän tien, jota se on viitoittanut määrätietoisesti. Kysymys ei ole ollut pelkästään teknologian hyödyntämisestä tai palvelujen digitalisoimisesta.Kehitystyö on edellyttänyt toimintaprosessien,
osaamisen, työroolien, organisaatiorakenteiden ja ennen kaikkea johtamisen
sekä lainsäädännön samanaikaista kehittämistä. Samalla Verohallinnon ja
asiakkaan roolit ovat osittain vaihtuneet. Tämä kaikki on edellyttänyt pitkäjänteistä kehittämistä jo kahdenkymmenen vuoden ajan.

VEROTUS ON TIETOJEN KÄSITTELEMISTÄ
Verotustehtävä on mitä suurimmassa määrin tietojen käsittelemistä. Tietointensiivinen verotustyö oli oivallinen kohde käyttää hyödyksi uudenlaista
tietojen välitystä. Verotustehtävä on lisäksi riippuvainen useilta tahoilta kerättävistä tiedoista. Siksi ei ole sattuma, että Verohallinto on käyttänyt tietotekniikkaa jo 1960-luvulta lähtien.

JATKUVAA MUUTOSTA
Verotustehtävien hoidossa on varauduttava jatkuviin muutoksiin. Vuosittain
vahvistetaan aina uudet veroperusteet valtion budjetin yhteydessä. Ei ole
myöskään harvinaista, että aika ajoin verotukseen tehdään suurempia verotuksen rakenteeseen vaikuttavia muutoksia. Tehtävämäärä on kasvanut myös
EU:hun liittymisen ja muun kansainvälistymiskehityksen myötä. Tyypillistä
on, että toimeenpanon aikataulut ovat usein hyvin lyhyitä.
Jatkuvasti lisääntyvät tehtävät ovat pakottaneet Verohallinnon johdon
miettimään tietoteknisten ratkaisujen kehittämistä, sillä henkilöstön määrää
lisäämällä kasvavista ja monimutkaistuvista tehtävistä ei ole voitu ajatella
selviydyttävän. Asetelmaa kuvaa katkelma verohallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmasta jo 1990-luvun alkupuolelta: ”atk on se taikasana, jonka avulla
uskotaan voitavan ratkaista niin tekniset ongelmat kuin ihmisvoimavarojen
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puute. Toisaalta on myös muistettava, että ellei atk:n kehittäminen onnistu
suunnitellulla tavalla, on olemassa suuri vaara muidenkin kehittämishankkeiden kariutumisesta”

TIETOTEKNIIKAN ALKUTAIVAL
Verohallinnossa on aina ymmärretty paitsi tietotekniikan antamat mahdollisuudet myös tarve toimintatapojen muutokseen ja ennen kaikkea tarve asiakkaiden palvelujen parantamiseen tietotekniikkaa hyödyntäen.
ATK vakiintui 1980-luvulla keskeiseksi menestystekijäksi Verohallinnossa.
Siirtyminen 1980-luvun lopussa peräkkäisrekisterien käytöstä tietokantapohjaiseen tiedonhallintaan ja uuteen ohjelmointikieleen ovat vaikuttaneet
tähän päivään asti. Ongelmiakin kerääntyi matkan varrelle. Vieläkin Verohallintoa muistutetaan atk-ongelmista, jotka ajoittuivat vuosiin 1989-1991.
1990 luvulle tultaessa myös laitteet Verohallinnossa uudistuivat. Vähitellen henkilökohtaiset PC :t ja työasemat alkoivat korvata vanhat mini- ja
mikrotietokoneet.
Uudistettaessa Verohallinnon toimintaa, toimintatapoja, teknisiä ympäristöjä ja asiakaspalvelua, keskeisenä periaatteena aiemmista vaikeuksista
oppien on ollut säilyttää toimintavarmuus. Vaativa tehtävä, verotulojen kertymän turvaaminen ja yhteiskunnan rahoitushuolto, eli verotulojen kerääminen veronmaksajilta ja jakaminen veronsaajille, edellyttävät pitäviä aikatauluja ja korkeaa laatua.
Verohallinnon keräämien verojen bruttomäärä vuositasolla on lähes 70
miljardia euroa, mikä jaetaan kuukausittain veronsaajien kuten valtion, kuntien, seurakuntien ja Kansaneläkelaitoksen toiminnan rahoittamiseksi.

KEHITTÄMISEN PERIAATTEET
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Verohallinnon ensimmäiset 1990-luvulla julkilausutut kehittämistä tukevat
periaatteet lausuttiin toimintastrategiassa, jossa toiminta-ajatus todettiin
lyhyesti ja ytimekkäästi: oikea vero oikeaan aikaan.
Tärkeää oli myös asiakas-käsitteen lanseeraaminen verovelvolliskäsitteen sijasta. Asiakas-käsite avasi ennen kaikkea hallinnossa toimivien silmät
ja ymmärryksen: hallinto on asiakkaita varten eikä päinvastoin. Ajalle ominaista kehittämisen päämäärätietoisuutta kuvaa parhaiten teksti Verohallinnon ja valtiovarainministeriön ensimmäisestä nk. tulostavoitesopimuksesta
1990-luvun alkupuolelta:

Hallinnon tehtävä on palvella asiakkaita tuloksellisesti. Tämän mukaan
hallinto
1) tarjoaa tehokkaimman, taloudellisimman ja joustavimman vaihtoehdon
verojan ja veron luoteisten maksujen määräämistä, kantoa, perintää ja
valvontaa varten
2) kerää ja välittää tehtäväpiiriinsä kuuluvat verot ja maksut veronsaajille
oikeamääräisinä ja oikeaan aikaan sekä huolehtii muustakin verosaajien
palvelusta
3) antaa määrältään, laadultaan ja saatavuudeltaan riittävää palvelua
veronmaksajille, jotta he suoriutuisivat lakimääräisistä velvoitteistaan sekä
4) huolehtii verotustietojen ja verotusasiantuntemuksen yhteiskunnallisen
tarpeen tyydyttämisestä ja kansainvälisen yhteistyön toteuttamisesta

DIGITAALINEN MURROS VEROHALLINNOSSA
Nykypäivää lähestyttäessä suurin mullistaja Verohallinnossa oli kuitenkin
1990-luvun puolivälissä internetin käyttöönoton leviäminen. Tämän myötä
tiedonvälitys ja viestintä käynnisti myös Verohallinnossa kokonaan uudenlaisen kehitysvaiheen. Yleisesti alettiin puhua tietoyhteiskunnasta, vaikka
käsite oli tuttu jo menneiltä vuosikymmeniltä.

INTERNET JA TIETOYHTEISKUNTAVAIHE
Vielä ennen 1990-luvun puoliväliä tietoyhteiskunta näyttäytyi myös Verohallinnossa enemmän hypoteettisena tulevaisuuden visiona kuin käytännön todellisuutena.
Kansalaisten suuri enemmistö oli vasta hankkimassa ensimmäisiä kokemuksiaan sähköisten tietoverkkojen maailmasta, niissä harjoitettu liiketoiminta oli mittakaavaltaan vaatimatonta ja vain harvat yritykset onnistuivat
tekemään todellista voittoa toiminnallaan. Näin Antti Kasvio kuvasi Tietoyhteiskuntaa vuonna 2005 Tieteessä tapahtuu -artikkelisarjassa.
Merkittävää oli kuitenkin tietoisuus siitä, että tietoa kyetään käyttämään
ja yhdistämään aivan uudella tavalla vaikkapa kansalaisten hyväksi. Puhuttiin paljon myös uudenlaisesta demokratiakehityksestä.
Tietoyhteiskuntaa edistettiin vahvasti myös Suomessa. Tietoyhteiskunta
tuli tutuksi useista hallitusohjelmista. Samoin 2000 luvun alusta lähtien laadittiin EU-tasoisia tietoyhteiskuntaohjelmia. Myös Verohallinnon kehittämisen kannalta tietoyhteiskuntaohjelmilla oli ohjaavaa merkitystä.
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VEROTUSTIEDON KERÄÄMINEN KANSALAISTA VAIVAAMATTA
Jo 1990 luvun puolivälissä suunniteltiin, miten yleisen verkon välityksellä,
mutta salatusti Verohallinto voisi kerätä tiedot verotukseen mahdollisimman
kattavasti kansalaisen puolesta. Tätä ennenkin tietoa oli kerätty nk. vertailutietona kansalaisten verotuksen oikeellisuuden tarkistamiseksi.
Tällöin tietoa kerättiin työnantajilta ja eläkkeenmaksajilta paperilla, levykkeillä ja magneettinauhoilla ja verrattiin kansalaisen itse veroilmoituksella
ilmoittamiin tietoihin. Tosin jo 1980-luvulla eläkkeensaajien veroilmoituksen
tekemistä voitiin helpottaa. Ellei ollut muuta kuin eläketuloja, veroilmoitusta ei tarvinnut antaa. Eläketiedot saatiin tällöin Verohallintoon suoraan eläkelaitoksilta ja eläkekassoilta. Tietojen keruuvälineenä käytettiin etupäässä
magneettinauhaa.
Aluksi verkon kautta kerättävät tiedot välitettiin palveluoperaattoreiden
(Elma, TeliaSonera, Tietoenator jne.) kautta yrityksiltä Verohallinnolle ja
muille viranomaisille TYVI -ilmoittamisena. TYVI-välityksen alkuperäisenä
ajatuksena oli, että samatieto annetaan kertaalleen ja se olisi käyttäjän
noudettavissa palveluoperaattorin ”hyllyltä”.
Näin sofistikoituneesti ei kuitenkaan vielä osattu toimia vaan jokaiselle
viranomaiselle välitettiin juuri heidän tarvitsemansa tiedot. TYVI-välitys oli
kuitenkin ensimmäinen askel siirryttäessä verkon kautta välitettäviin tietoihin. Kehitys oli aluksi hidasta ja kesti vuosia ennen kuin tietoja voitiin saada
kattavasti kansalaisen veroilmoituksen pohjaksi.
Digitaalisen murroksen voi Verohallinnossa katsoa tapahtuneen, kun tietoja kyettiin käyttämään nopeasti ja systemaattisesti asiakkaan ja hallinnon
hyödyksi. Käänne tietojen uudenlaisesta käyttömahdollisuudesta tapahtui
vasta 2000 luvun alkupuolella samalla, kun työnantajien ja muiden tiedon
luovuttajien valmiudet tietojen ilmoittamiseen verkon kautta paranivat ja

MIRJAMI LAITINEN
RITVA ELONEN

laajenivat. Käsiteltävät tietomassat olivat suuret ja kerättävien erilaisten tietojen kirjo valtaisa. Ratkaisevaa olikin tiedon keruun kattavuus ja hyödyntämisen nopeus, minkä internet mahdollisti. Nykymuotoinen kansalaisen verotus on edellyttänyt muun muassa työnantajien, pankkien, vakuutusyhtiöiden,
sosiaalietuuksien maksajien tietoja, jotka kansalainen joutui aikaisemmin ilmoittamaan veroilmoituksessaan saatuaan tiedot ensin maksajilta itselleen.

ROOLIT JA PALVELUTAVAT MUUTTUVAT
Siirryttiin siis vähitellen aikaan, jolloin verotus oli mahdollista toimittaa asiakasta vaivaamatta suoraan tiedon syntylähteeltä kerätyistä tiedoista. Verohallinnon ja veronmaksajan roolit tavallaan vaihtuivat. Verohallinnosta tuli
kansalaisen puolesta veroilmoituksen täyttäjä ja veronmaksajasta verotuksen oikeellisuuden tarkistaja kun roolit aiemmin olivat päinvastaiset.
Aluksi tätä tehtiin kokeillen, vain muutama satatuhatta henkilöä sai esitäytetyn veroilmoituksen, jota kehityksen alkuaikoina kutsuttiin veroehdotukseksi. Kansalainen ei vielä tuolloin vuosina 1995 – 2007 voinut korjata veroehdotusta verkossa, vaan korjaukset oli tehtävä paperilla.
Ripeästi oltiin kuitenkin etenemässä siihen suuntaan, että kansalainen voi
hoitaa verotuksensa tarkistamisen ja korjauksen niin halutessaan verkossa.
Perinteisen toimistossa ja puhelimessa asioimisen rinnalle kehitettiin internetissä saatavilla olevat palvelut.
Tämä merkittävä palvelutavan muutos verovuoden 2007 verotuksessa mahdollisti asiakkaan omaehtoisen ja omatoimisen keskeisten verotusasioiden
hoitamisen kerralla kuntoon periaatteella kellonajasta ja paikasta riippumatta.

ASIAKKAIDEN VALMIUDET KASVAVAT
Verohallinnon palvelujen muutos tapahtui kuitenkin askelittain samassa tahdissa, kun asiakkaiden valmiudet lisääntyivät ja heillä alkoi olla välineitä ja
valmiuksia asioida Verohallinnon kanssa internetissä.
Asiakkaiden osaamiseen ja valmiuksiin vaikutti merkittävästi pankkien
palvelujen kehittyminen ja tunnistamisratkaisujen yleistyminen. Henkilöasiointiin tarvittavat pankkitunnukset olivat tulleet jo tutuksi pankkiasioinnissa ja niitä voitiin ryhtyä käyttämään Verohallinnon palveluissa. Myös
henkilön sähköistä tunnistamiskorttia (HST) oli mahdollista käyttää julkisiin
palveluihin tunnistauduttaessa.

ASIAKKAAN HYÖDYT SYNTYVÄT
Veroilmoituksen verkkopalvelun ensimmäisenä vuonna 2008, esitäytetyn veroilmoituksen vuodelta 2007 saattoivat korjata vain ne kansalaiset, joilla oli
matkakuluja. Näin siksi, että näiden kulujen täydentämistarvetta oli eniten.
Tämä taas johtui siitä, että Verohallinto ei voinut merkitä matkakulutietoja
veroilmoitukselle kansalaisen puolesta, koska vain kansalainen tiesi syntyneet matkakustannuksensa.
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Verkkopalvelusta saatiin kuitenkin heti merkittävää hyötyä, koska matkakulujen ilmoittamistarvetta oli noin 800 000 kansalaisella. Hyötyä syntyi
siitäkin huolimatta, että käyttäjien määrä oli palvelun ensimmäisenä vuonna
vain vajaat 18 prosenttia matkakuluja ilmoittaneista. Alkua hämmensi kansalaisten pelko tehdä virheitä korjatessaan ilmoitusta verkossa, vaikka kokivatkin korjaamisen helpoksi.
Vuosi vuodelta veroilmoituksen korjausmahdollisuutta verkkopalveluna
täydennettiin nykyiseen laajuuteensa. Samalla luovuttiin tositteiden ja kuittien liittämisestä veroilmoitukseen.
Tositteiden myötä katosivat ne lukuisat tarinat, miten kuitteja hankittiin ja
arkistoitiin kenkälaatikoihin, jotka päätyivät sellaisenaan verovirkailijan ‘iloksi’.
Nyt kansalainen voi korjata veroilmoituksen kokonaan verkossa. Sitä mahdollisuutta käyttää jo noin puolet niistä noin 1,4 miljoonasta kansalaisesta,
joilla on siihen tarve. Loppujen noin 3,5 miljoonan kansalaisen ei tarvitse
täydentää eikä korjata veroilmoitustietoja lainkaan. Tämä hyöty saavutettiin
osittain jo 1990-luvun loppupuolella, kun veroilmoitustietoja ryhdyttiin täyttämään asiakkaan puolesta.

SÄHKÖISET PALVELUT MONIPUOLISTUVAT
Kansalaisten veroilmoitusmenettelyn kehittämisen ohella Verohallinnossa
oli valmisteilla monia muita sähköisiä palveluita. Näitä olivat verokorttien
muuttamiseen kehitetty verokortti verkossa palvelu, kansalaisten ja pienten
yritysten palkanmaksuun ja palkkojen ilmoittamiseen tarkoitettu palkka.fi,
yritysten verotilipalvelu, yritysten veroilmoitustietojen välittäminen verkon
kautta, yritystietojärjestelmän kehittäminen jne.
Kaikki sähköiset palvelut ovat vähitellen tulleet tutuiksi ja saaneet oman
vankkumattoman käyttäjäkuntansa. Esimerkiksi Verokortti verkossa-palvelua
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käytetään ahkerasti. Kansalaiset hakevat vuosittain noin 1,7 miljoonaa verokorttimuutosta, joista he tekevät noin puolet verkossa itse. Palkka.fi:n kautta
palkkoja on maksettu vuosina 2006-2015 noin viisi miljardia €, joista työnantajan ilmoitukset ja palkansaajan verotustiedot välittyvät Verohallintoon
automaattisesti.
Internet mahdollisti myös Verohallinnon viestinnän sekä kansalaisten ja
yritysten informoinnin ja ohjeistuksen uudistamisen. Internetin hyödyntäminen viestinnässä alkoi, kun ensimmäiset Verohallinnon kotisivut otettiin
käyttöön vuonna 1998. Muutos oli melkoinen, koska valtaosa viestinnästä ja

ohjeistuksesta oli sitä ennen tapahtunut perinteisesti kirjeillä ja erilaisilla
tiedotteilla sekä puhelimessa.
Asiakkaille hyöty konkretisoitui samanaikaisena ja samansisältöisenä sekä
aikaisempaa nopeampana, tiedon saantina. Hallintokin hyötyi kun neuvonta
tehostui ja painatus- ja postituskustannukset pienenivät. Verohallinto uudisti samalla laajasti myös puhelinpalveluitaan. Viestinnän muutokset ovat
jatkuneet sosiaalisen median muututtua alun kokeilujen jälkeen arkipäiväksi
myös Verohallinnossa.

PUHELINVEROTUS MUUTTI PALVELUA JA TEHTÄVIÄ
Verotustietoja oli vähitellen mahdollista ilmoittaa ja korjata joustavasti myös
puhelimitse. Ensin korjattiin verokorttitietoja jo 1990 alkupuolella ja 2000-luvulla esitäytetyn veroilmoituksen myötä myös veroilmoitustietoja.
Asiakaspalvelua puhelimessa hoitavan tehtävät muuttuivat samalla ja
tehtävä läheni varsinaista verotustehtävää, puhuttiin puhelinverotuksesta.
Tehtävien muutos haastoi myös Verohallinnon puhelinpalvelussa työskentelevien osaamisen uudelleenarviointiin ja monipuolistamiseen.
Puhelinpalvelun suosion kasvaessa kävi myös ilmeiseksi, ettei kansalaisen
kotikunnan verotoimisto myöhemmin alueverovirasto, mikä oli vastuullinen
kansalaisen verotuksesta kyennyt Ruuhka-Suomessa vastaamaan kansalaisten puheluihin.
Puhelinpalvelua kohentaakseen Verohallinto siirsi aluksi Ruuhka-Suomen
verokorttipuheluihin vastaamisen muualle Suomeen, toimipaikkoihin missä
nähtiin että työt vähenevät yritysten ja väestön muuttaessa kasvukeskuksiin.
Näin voitiin siirtää työtä eikä ihmisiä. Ratkaisevasti puhelinpalvelu muuttui
vuonna 2004, jolloin otettiin käyttöön valtakunnalliset palvelunumerot.
Kansalaiset ovat pitäneet siitä, että asioiden hoitaminen sujuu mutkattomasti ja nopeasti ihan riippumatta siitä missä kotikunta on. Aluksi toki oli
asiakkaita, jotka ihmettelivät, että mitä tekemistä esim. jollakin Savo-Karjalassa toimivalla verovirkailijalla on verotukseni kanssa, kun asun ihan toisella
puolella Suomea. Myös monet murrekokemukset ovat palvelun myötä saaneet kansalaisetkin hyvälle tuulelle.
Tehtävien siirrosta on tullut Verohallinnossa arkipäivää muussakin kuin
puhelinasioinnissa. Myös varsinaisia verotustehtäviä ryhdyttiin siirtämään
vuonna 2007 sinne, missä siihen on ollut parhaimmat voimavarat riippumatta
siitä, minkä seudun asiakkaista on kyse.
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Verohallinnon organisoiduttua yhdeksi valtakunnalliseksi virastoksi 20082013, verotustehtävien hoitaminen organisaatiorajojen estämättä on ollut entistä paremmin toteutettavissa. Uudet tehtävät ovat edellyttäneet kuitenkin
osaamisen ja työroolien uudistamista koko Verohallinnon henkilöstön osalta.

TOIMINTAPROSESSEJA MUUTETAAN JA AUTOMATISOIDAAN
Asiakkaiden palvelua uudistettaessa on ollut samalla myös välttämätöntä
muuttaa Verohallinnon toimintaprosesseja niin, että asiakkaan palvelut ja
organisaation sisäiset prosessit toimivat saumattomasti yhteen.
Osa tätä varmistamista on ollut mahdollisimman pitkälle automatisoidut
ja valtakunnallisesti yhtenäistetyt toimintaprosessit ja työtavat koko Verohallinnossa. Kaikki kansalaisten verotuspäätökset syntyvät automatisoidussa prosessissa tiedon syntylähteeltä, asiakkaan puolesta kerätyistä tiedoista
sekä asiakkaan mahdollisesti tekemistä täydennyksistä ja korjauksista.
Tavoitteeksi on asetettu, että vähintään 60-80 prosenttia kansalaisten verotuksesta hoituisi automaatioprosessissa koneellisesti. Prosessin sisällä
on myös verovalvontaa, jota tekevät verovirkailijat. Valvonta on kytketty automaatioprosessiin laatimalla verotustietoja käsitelevälle ohjelmalle vuosittain vaihtuvia kriteereitä, joiden perusteella automaatioprosessi poimii
kriteereillä tunnistetut tapaukset valtakunnallisiin työjonoihin verovirkailijoiden tarkastettavaksi henkilötyönä.

VEROHALLINNON ONNISTUMISEN KESKEISET OPIT
Pitkäjänteinen uudistamistyö on kestänyt lähes kaksikymmentä vuotta. Verohallinnon uudistuksissa on ollut moottorina ainakin kaksi voimakasta ajuria.
Hallinnossa on ollut vahva tahto palvella asiakkaita hyvin ja kehittää asiakaspalvelua sekä ymmärretty tietotekniikan tarjoamat mahdollisuudet toi-
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minnan kehittämiseen.

ASIAKASLÄHTÖISYYS KAIKESSA
On oivallettu, että koko Verohallinnon toiminta on asiakaspalvelua ja että
asiakkaalle verotuksen on oltava ymmärrettävää, yhdenmukaista ja vaivatonta, aiheuttamatta asiakkaalle verojen lisäksi muita kustannuksia.
Tavoitteena ei ole ollut niinkään palveluiden määrän lisääminen, vaan
palvelutarpeen vähentäminen vanhaa sanontaa mukaillen: palvelu on sitä
parempaa mitä vähemmän siihen on tarvetta.

Palvelujen kehittämisen tavoitteena on ollut kuitenkin vaikuttaa asiakkaaseen niin, että:
• asiakas haluaa = on veronmyönteinen
• asiakas voi = asiakkaalle on tarjolla juohevat tavat hoitaa veroasioita
• asiakas osaa = saa ennakoivaa, hyvää ohjausta hoitaa omaehtoisesti, oikein ja ajallaan verotukseen liittyvät tehtävät ja maksut.
Lähes kahdenkymmenen vuoden kuluessa tapahtunut toimintaprosessien ja
palvelujen kattava digitalisointi ovat mahdollistaneet kehittyneen asiakaspalvelun ja toiminnan uudistamisen sekä merkittävät tuottavuushyödyt sellaisina kuin ne on nähtävissä nyt.
Käsiteltävien asioiden määrä on kuitenkin moninkertainen asiakasmäärään verrattuna.
Verohallinnon vuosittain käsittelemä asiakasmäärä on n. 4,6 miljoonaa jakautuen:
Palkansaajat n. 2.5 milj.
Muut luonnolliset henkilöt n. 300 000
Eläkkeen saajat 1.3 milj.
Yhteisöt: n. 120 000
Maatilatalouden harjoittajat n. 170 000
Kuolinpesät n. 50 000
Elinkeinonharjoittajat n. 165 000

TAVOITTEELLISUUS JA PÄÄMÄÄRÄTIETOISUUS
Vaikka tietotekniikka on osoittautunut suorastaan kriittiseksi resurssiksi toimintaa uudistettaessa, se on toiminut parhaalla mahdollisella tavalla vain
kun toiminnasta vastaava johto on määritellyt toiminnan tavoitteet ja ymmärtänyt mitä tukea ja mahdollisuuksia tietotekniikka tarjoaa tavoitteisiin
pääsemiseksi.
Tärkeää on samoin ollut koko toiminnan johdon ja teknisen johdon yhteinen näkemys tavoitteista ja etenemisestä, vaikka niiden löytäminen ei aina
ole ollut helppoa.
Verohallinnossa toimintaa on uudistettu pitkäjänteisesti määrittelemällä
tahtotila ja toiminnan tavoitteet siten, että tuottavuus, taloudellisuus, laatu
ja vaikuttavuus ovat voineet toteutua. Onnistumisen kannalta merkittävää
on ollut käytännönläheisten toimintastrategioiden työstäminen avaamaan
hallinnon yhteistä näkemystä siitä, miten asetettuihin tavoitteisiin päästään,
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ja sitoutuminen kunnianhimoisiin tavoitteisiin kaikilla organisaation tasoilla.
Strategiatyö aloitettiin tässä muodossa jo 1990-luvulla johtamismallin osana.

TEKNISET UUDISTUKSET EHDOTTOMIA
Uusien palvelujen ja toimintamallien toteuttamiseksi Verohallinnossa on
jouduttu tekemään paljon myös teknisiä uudistuksia. Alueelliset tietokannat
on muutettu valtakunnalliseksi tietokannaksi ja sovellukset muutettiin käyttämään valtakunnallista tietokantaa.
Tämä muutos oli monen vuoden työ 1990-luvun loppupuolella, mutta se
helpotti yhtenäisten valtakunnallisten toimintojen kehittämistä. 2000-luvun
alkupuolella luotiin operatiivisista sovelluksista erillään oleva asiointialusta
verkkopalveluille varmistamaan verkkopalveluiden ja operatiivisten palveluiden häiriöttömyys.
Sähköiset asiointipalvelut edellyttivät myös kehittynyttä tunnistautumista. Tunnistuspalvelujen aikaansaamiseksi Verohallinto, Kela ja Työvoimahallinto perustivat yhdessä kansalaisten tunnistamiseen Tunnistus.fi-tunnistuksen ohjauspalvelun ja yritysten tunnistamiseen KATSO-palvelun.
Lisäksi verkon kautta välitettävien verotustietojen ilmoittamisen helpottamiskesi Verohallinto on kehittänyt maksuttoman tietojen välitys- ja ohjauspalvelun Ilmoitin.fi-palvelun. Tämä korvaa osittain TYVI-välityspalvelun
ja tekee tietojen välittämisen verkossa mahdolliseksi myös silloin, kun tietomäärät eivät ole ’massiivisia’.

RAKENTEIDEN JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTTAMINEN
Valtakunnallisesti yhtenäistä toimintaa tukemaan on tarvittu myös uudenlaiset organisaatiorakenteet. Kolmiportainen Verohallinto, jossa olivat itsenäiset veropiirit ja niissä verotoimistot, alueelliset lääninverovirastot ja Verohal-
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litus muutettiin ensin kaksiportaiseksi 1993.
Itsenäiset aluevirastot ja Verohallitus muodostivat kaksiportaisen hallinnon, mikä valtakunnallisesti hoidettavien ja uudelleen jaettavien tehtävien
hoidon onnistumiseksi muutettiin valtakunnallisesti johdetuiksi toimialoiksi
2008 – 2013 aikana. Asiakaspalvelun siirryttyä merkittäviltä osin verkkoon,
rakenteita on voitu muuttaa myös yhdistämällä paikallisia toimintayksiköitä
ja vähentämällä toimitiloja.
Kehittämisen esteenä mainitaan usein lainsäädäntö. Verotustyö on tiukasti lakisidonnaista. Myös verotuksen toimintamenettelyt ja organisaatio oli

aiemmin yksityiskohtaisesti säädetty laissa ja asetuksissa. Toiminnan kehittäminen ja verohallinnon rakennemuutoksetkin oli siten mahdollista tehdä
vasta kun lainsäädäntöä oli muutettu.
Lainsäädäntöä muutettiin useaan otteeseen. Lakien muutostarpeet määriteltiin aina Verohallinnon toiminnan muutosten suunnittelun yhteydessä ja
ne muotoiltiin hyvässä yhteisymmärryksessä valtiovarainministeriön ja Verohallinnon yhteisiksi muutosehdotuksiksi poliittista päätöksentekoa varten.
Näin varmistettiin toiminnan ja rakenteiden muutosten toimeenpano kaikissa kehitysvaiheissa.

MUUTOKSEN VOITTAJAT
Kun kysytään, kuka palveluiden digitalisoinnista hyötyy, vastausta ei ole vaikea arvata. Hyötyjiä ovat perutellusti kansalaiset, yritykset, Verohallinto ja
koko suomalainen yhteiskunta.

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS JA LUOTTAMUS
Kansalaiset ovat kokeneet esimerkiksi esitäytetyn veroilmoituksen ja sen
korjausmahdollisuuden joustavaksi ja vaivattomaksi.
Kansalaiset jotka ovat kokeneet ajan, jolloin veroilmoitus täytyi itse täyttää, laskevat säästäneensä aikaa ja rahaa merkittävästi. He ovat välttäneet
harmin ja huolen, mikä ennen liittyi aina tammikuun lopun veroilmoituksen
täyttöön.
Yleisempänä verkkoasioinnin etuna pidetään ajasta ja paikasta riippumatonta palvelua, mikä on tehnyt asioinnin mahdolliseksi jonottamatta ja silloin kun se itselle parhaiten sopii.
Yritykset ovat myös voineet tehdä sähköisesti kaikki keskeiset ilmoitukset
Verohallintoon, mikä olennaisesti vähentää manuaalityötä sekä siinä usein
sattuvia virheitä ja useita korjauskierroksia. Vaikka yritysten raportointia on
vieläkin paljon, myös raportoinnin määrää on voitu vähentää. Esimerkiksi
palkansaajille annettavista pidätystodistuksista on voitu luopua ja työnantajan palkansaajalle tehtävää raportointia muutoinkin vähentää, kun yritys
ilmoittaa palkansaajan tiedot suoraan Verohallintoon.
Asiakkaat ovat olleet kaikkinensa hyvin tyytyväisiä digitaalisiin palveluihin, minkä ansiosta asiakkaiden tyytyväisyys ja luottamus Verohallintoon on
parantunut yleisemminkin. Maineenhallinta ja veronmaksajien veromyönteisyys ovat samanaikaisesti parantuneet.
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Verohallinto on toimintaansa parantaakseen tehnyt toistuvasti asiakaskyselyjä, joissa on kartoitettu mm. asiakkaiden käsitysten ja asenteiden muutosta verotukseen ja veroasioiden hoitoon sekä omaan mahdollisuuteen hoitaa verotusasioitaan.

VEROHALLINNON TUOTTAVUUSLOIKKA
Verohallinto on palvelujen digitalisaation ja hallinnon omien toimintaprossien automatisoinnin myötä tehnyt merkittävän tuottavuusloikan suuruudeltaan kahdesta kolmeen prosenttia vuosittain.
Käytännössä tämä on tarkoittanut, että henkilötyöpanoksia on voitu vähentää 1990 luvun noin 7000 henkilötyövuodesta tämän hetken noin 4900
henkilötyövuoteen. Myös taloudellisuus on kehittynyt suotuisasti. Vaikka
määrärahataso ei olekaan alentunut, se on kuitenkin pysynyt jotakuinkin ennallaan tehtävien kasvusta ja muun muassa henkilöstön palkkausjärjestelmän uudistamisesta ja palkkatason korottamisesta huolimatta.
Henkilöstön määrän vähennyksestä huolimatta henkilöstön työtyytyväisyys ja motivaatio ovat parantuneet koko ajan, vaikka tehtäviä on tullut lisää.
Myönteistä kehitystä selittää se, että lisääntyneet tehtävät on voitu hoitaa
entistä rationaalisemmin. Henkilöstö on voinut rutiinitehtävien sijasta keskittyä hoitamaan vaativampia neuvonta- ja verovalvontatehtäviä. Myös henkilöstön vähentäminen on tehty suunnitellusti eläköitymisen kautta ilman
irtisanomisia.
Verohallinnon palvelujen ja toimintaprosessien digitointi on vähentänyt
virheitä ja korjauskierroksia, mahdollistanut asiakaspalvelupisteiden ja toimitilojen karsimista, arkistotilojen vähentämistä.
Automatisointi ja valtakunnalliset toimintatavat ovat mahdollistaneet työkuormien tasausta, entistä yhdenmukaisempia toimintatapoja ja sitä kautta
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myös asiakkaiden yhdenmukaisemman kohtelun. Laatu on parantunut myös
kun tiedot on saatu verkon kautta ilman useita tallennusvaiheiden aiheuttamia virheitä.

KOKO YHTEISKUNNAN ETU
Kaikki edellä kerrottu koituu myös koko yhteiskunnan eduksi. Parantuneet
palvelut ovat omiaan lisäämään Verohallinnon yhteiskunnallista ja fiskaalista
vaikuttavuutta. Verohallinnosta on tullut myös houkutteleva työnantajana.
Merkittävin hyöty yhteiskunnalle saataneen kuitenkin sitä kautta, että Verohallinnon toimintojen ja palvelujen digitoinnin ansiosta hallinto on voinut
käyttää aikaansa ja kehittää keinoja verotulojen kertymisen turvaamiseksi
muun muassa entistä tehokkaampaan asiakaspalveluun ja ohjaukseen sekä
verovalvontaan esimerkiksi harmaan talouden ja kansainvälisen veronkierron ehkäisemiseksi.
Verotukseen vaikuttavien tietojen saaminen on keskeistä verotulojen oikeellisuuden varmistamisessa ja verotulojen kerryttämisessä. Muun muassa
verotukseen vaikuttavia tietoja voidaan jo nyt digitalisaation ansiosta kerätä
tiedon syntylähteeltä ilman, että esimerkiksi tulonsaaja voi ratkaista, ilmoitetaanko tuloa vai ei.
Todennäköistä on, että yleisen digitalisaation kehityksen myötä myös
verotukseen vaikuttavan tiedon reaaliaikaiset käyttömahdollisuudet tiedon
syntylähteeltä laajenevat. Tästä on esimerkkinä suunnitteluvaiheessa oleva
tulorekisteri, josta eri tulotiedon tarvitsevat tahot voivat käyttää tarvitsemaansa tulotietoa reaaliaikaisesti. Nähtävissä on, että digitalisaation ansiosta tietojen käyttöä myös kansainvälisesti voidaan tehostaa, laajentaa ja
nopeuttaa.
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Tiiviisti
• Verohallinnon uudistumisen keskeiset
periaatteet nousivat 1990-luvulla toimintastrategiassa. Hallinto on asiakkaita varten eikä toisinpäin.
• Internetin leviäminen oli suuri mahdollisuus myös Verohallinnossa.
• Esitäytetty veroehdotus vaihtoi roolit
niin, että verohallinto täytti ilmoituksen ja
veronmaksaja tarkisti.
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• Muutos on edellyttänyt verottajan omien
toimintaprosessien, osaamisen ja työroolien voimakasta uudistamista.
• Myös rakenteita ja lainsäädäntöä on pitänyt uudistaa.
• Muutosten ansiosta asiakastyytyväisyys
on parantunut ja Verohallinnon oma tuottavuus on kasvanut merkittävästi.

TUTKIMUKSEN
JA OPETUKSEN
UUSI AALTO
”

MATTI LEHTI

Digitalisaation luomat kilpailupaineet
vauhdittivat Aalto-yliopiston syntyä.
Tutkimuksen ja opetuksen kunnianhimo onkin
noussut yliopistojen yhdistymisen jälkeen,
mutta johtamishaasteet ovat olleet odotettua
suurempia.

Kehittyneet yhteiskunnat eivät voi uudistua, jolleivät niiden yliopistot uudistu. Vuosituhannen vaihteessa alkoi käydä ilmeiseksi, että Suomessa 1970luvulla toteutettu suuri yliopistouudistus oli kuluttanut voimansa loppuun.
Kehitykseen oli monia syitä.
Yliopistojen sisällä nähtiin toimintaympäristön muuttuvan aikaisempaa
nopeammin samalla, kun virasto-ohjaus tuntui yhä sitovammalta.
Keskustelun pääteemaksi nousi yliopistojen autonomia ja aktiivisimpia
keskustelijoita oli Helsingin kauppakorkeakoulun (HSE) rehtori Eero Kasanen.
Hän nosti autonomian vuosituhannnen ensimmäisen lukuvuoden avajaispuheensa pääteemaksi ja johti vuotta myöhemmin yhdessä Taideteollisen korkeakoulun (TaiK) rehtorin Yrjö Sotamaan kanssa Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston työryhmää, joka julkaisi vuonna 2002 raportin asiasta.
Internetin läpimurtoa seurannut digitaalisen tuotannon ja jakelun nopea
kasvu muutti erityisesti tietointensiivisten alojen toimintaedellytyksiä.
Kuumimman Internet-huuman aikaan vuosituhannen lopulla kuului
usein mielipiteitä, että puhtaasti verkossa toimivat pankit, konsulttiyhtiöt
tai yliopistot valloittaisivat maailman. Toisenlaisiakin käsityksiä esitettiin.
Tieto-konserni ennusti Internetin tunkeutuvan kaikkialle ja eri sektoreiden
perinteisten toimijoiden siirtyvän laajasti digitaaliseen tuotantoon ja jakeluun. Virtuaaliyliopistoja kehitettiinkin monissa maissa, mutta niiden markkinaosuudet ovat pysyneet pieninä.
Yliopistot kuuluvat yhteiskunnan kaikkein tietointensiivisimpiin toimijoihin ja joutuivat mittavan kaksoishaasteen eteen. Niiden oli järjestettävä oma
toimintansa uuden kilpailutilanteen edellyttämällä tavalla ja samalla tarjottava ympäröivälle yhteiskunnalle työkaluja ja vastauksia digitaalisen murroksen kohtaamiseen. Yhteiskunta alkoi suorastaan huutaa apua digitaalisten
tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä työn ja tuotannon uusien pelisääntöjen luomiseen.
Jos yliopistomaailma oli kansainvälinen ja kilpailtu aikaisemmin, se oli sitä
nyt valon nopeudella. Ja kilpailijoita eivät olleet vain toiset yliopistot, vaan
yhä useammin myös kaupalliset asiantuntijaorganisaatiot, joiden asiantuntijoiden kouluttamisesta yliopistot pääosin vastasivat.

HUOLI YLIOPISTOJEN KILPAILUKYVYSTÄ ALKOI KASVAA
Opetusministeriö oli alkanut huolestua yliopistojen voimavarojen riittävyydestä. Yliopistoyksiköiden lisäämisestä oli tullut Suomessa keskeinen
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aluepolitiikan väline ja yliopistojen lukumäärä suhteessa maan väkilukuun
oli kansainvälisesti vertaillen korkea. Samalla opiskelijaikäluokat olivat alkaneet pienentyä.
Opetusministeri Antti Kalliomäki viritti 2000-luvun alussa keskustelua
yliopistojen toimintaedellytysten vahvistamisesta niiden lukumäärää vähentämällä. Vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen puolivälissä Opetusministeriö asetti suomalaisten yliopistojen tavoitekooksi vähintään 3000
opiskelijaa. Kaikki taideyliopistot olivat tätä pienempiä.
Huoli suomalaisten yliopistojen kilpailukyvystä lisääntyi myös elinkeinoelämän piirissä. Pääasiallisesti Teknologiateollisuuteen kuuluvat maan suurimmat ja kansainvälisimmät yritykset kilpailuttavat yleisesti suomalaisia ja
ulkomaisia yliopistoja hakiessaan itselleen yhteistyökumppaneita mm. erilaisiin tutkimushankkeisiin ja johdon koulutukseen.
Usein valinta kohdistui ulkomaiseen kumppaniin. Esimerkiksi Tieto-konserni päätyi kilpailutuksen jälkeen valitsemaan sveitsiläisen yliopiston kumppanikseen ylimmän johdon koulutuksessa. Huolestuttavaa oli myös suomalaisten yliopistojen sijalukujen kehitys kansainvälisissä yliopistovertailuissa.
Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Martti Mäenpää arvioi kesällä 2005
suomalaisten yliopistojen olevan putoamassa kansainväliseen mutasarjaan.
Etelärannassa koettu huoli ei koskenut yritysten ja yliopistojen välisiä suhteita, vaan yliopistojen laatua ja menestystä kansainvälisessä kilpailussa.
Yliopistojen johto tuntui kärsivän eniten resurssien niukkuudesta, tilivirasto-ohjauksen tiukkuudesta ja kolmikantahallinnosta. Helsingin kauppakorkeakoulun uutena kanslerina vuoden 2005 alussa kiinnitin huomiota hallintomalliin, jossa opetusministeriön tilivirasto-ohjaus näytti sitovan rehtorin kädet ja
rehtorin alaisista koostuva hallitus rehtorin jalat. Näin tärkeimmäksi tehtäväksi
pyrkiä sekä koulun että rehtorin taloudellisen ja hallinnollisen liikkumavaran
lisäämiseen. Vähäinenkin vapaiden resurssien lisäys olisi merkinnyt suurta
muutosta rehtorin toimintaedellytyksissä ja henkisessä ilmapiirissä.

RATKAISEVA ALOITE INNOVAATIOYLIOPISTON LUOMISEKSI
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Yliopistot torjuivat kritiikkiä, mutta esittivät vilkkaana käyvässä keskustelussa myös uudistusehdotuksia. Ratkaiseva aloite oli Taideteollisen korkeakoulun rehtorin Yrjö Sotamaan lukuvuoden avajaispuheessa syyskuussa 2005
esittämä ehdotus Kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun (TKK) yhdistymisestä ns. Innovaatioyliopistoksi.

Ajatus oli ennakkoluuloton ja monella tavalla mielenkiintoinen. Se haastoi
taideyliopistojen ristiriitaiset preferenssit ja saisi varmasti seisovan veden
liikkeelle fuusioyliopistoissa. Kolmen vanhan ja omalla alallaan johtavan
yliopiston yhdistäminen vastaisi opetusministeriön pyrkimykseen vähentää
yliopistojen lukumäärää.
Kyseiset kolme yliopistoa ovat myös maan johtavat lähellä elinkeinoelämää olevat yliopistot. Oli ajateltavissa, että uusi suurempi kokonaisuus voisi
saada myös elinkeinoelämän aikaisempaa laajemman henkisen ja aineellisen tuen.
Kiinnostavinta ajatuksessa oli kuitenkin tieteenalojen yhdistelmä. Taiteen, talouden ja teknologian uusi liitto olisi askel samaan suuntaan, mihin
teollinen vallankumous oli kulkemassa. 1900-luvun teollisuusyhteiskunta on
muuttumassa 2000-luvun digitaaliseksi palvelutaloudeksi, jota leimaa aineettoman tuotannon voimakas kasvu ja teknologiakysynnän painopisteen
siirtyminen palveluihin. Esimerkiksi palvelumuotoilu oli saamassa aivan uuden sisällön ja merkityksen. Myös Innovaatioyliopiston perustamisesta oli
tulossa 1900- ja 2000-lukujen välinen kamppailu.

VILKAS SELVITYSTYÖ KÄYNNISTYI
Syksyn 2005 jälkeen yliopistouudistuksen valmistelu sai yhä konkreettisempia muotoja ja eteni monella rintamalla. Yliopistojen sisällä käynnistyi vilkas
selvitystyö strategisista vaihtoehdoista ja tavoitteista.
Helsingin kauppakorkeakoulussa koko henkilöstö pyrittiin kytkemään
edistyneen verkkotyökalun avulla rehtorin johtamaan valmisteluun. Kauppakorkeakoululle tärkeitä kysymyksiä olivat hallinnolliset ja taloudelliset toimintaedellytykset sekä yhteistyömahdollisuudet eri vaihtoehdoissa.
Helsingin kauppakorkeakoulu poikkesi muista yliopistoista siinä, että se
oli toiminut suurimman osan elinajastaan yksityisenä yliopistona. Muutosvalmisteluun vaikutti kauppakorkeakoulun pitkäaikaisen rehtorin ja kanslerin Jaakko Hongon monipuolinen kokemus yliopistojen hallintomalleista
Suomessa ja ulkomailla.
Viimeiseksi jääneessä haastattelussaan vuonna 2006 hän arvioi vuonna
1974 tapahtuneen Kauppakorkeakoulun valtiollistamisen suurimmaksi vahingoksi elinkeinoelämän henkisen ja aineellisen tuen menettämisen. Kaikista tuntemistaan oikeushenkilömuodoista hän piti säätiömuotoa yliopistolle
parhaiten soveltuvana.
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Liittymävaihtoehtoina Kauppakorkeakoulussa tarkasteltiin Innovaatioyliopiston lisäksi yhteistyön tiivistämistä kaupallisen alan ammattikorkeakoulujen suuntaan sekä säilymistä entisenlaisena kauppakorkeakouluna.
Ajatus vain ylempiin tutkintoihin keskittyvästä kauppakorkeakoulusta
kaatui voimassa oleviin valtionrahoituksen periaatteisiin. Kaikissa vaihtoehdoissa nähtiin sekä valo- että varjopuolia, mutta Innovaatioyliopisto sai
eniten kannatusta.
Kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun rehtorit Eero Kasanen, Yrjö Sotamaa ja Matti Pursula selvittivät myös
yhdessä Innovaatioyliopiston toteuttamisedellytyksiä ja näkivät hankkeen
myönteisenä.
Teknillisen korkeakoulun hallitus otti kuitenkin keväällä 2006 asiaan kielteisen kannan ja hyväksyi vain rajoitetun yhteistyön kolmen yliopiston välillä.
Vastauksessaan opetusministeri Antti Kalliomäelle tämän pyyntöön kolmen
yliopiston voimien kokoamista koskevasta ehdotuksesta rehtorit ehdottivat
Innovaatioyliopiston sijasta yliopistojen yhteisen Innovaatioinstituutin perustamista.
Antti Kalliomäki torjui ehdotuksen riittämättömänä. Oli hyvin mielenkiintoista, että opetusministeri ja ministeriö edustivat suurempaa muutosvalmiutta ja ennakkoluulottomuutta kuin maan johtavat elinkeinoelämää palvelevat yliopistot.
Epäilyn ja torjunnan takana oli huoli väärään seuraan joutumisesta. Huoli
oli kuuluvinta Taideteollisessa korkeakoulussa ja suurinta Teknillisessä korkeakoulussa. TaiKin opiskelijat järjestivät Innovaatioyliopiston vastaisia mielenosoituksia. Suurin osa Elokuvataiteen -ja lavastustaiteen osaston opiskelijoista marssi joulukuussa 2007 Hämeentien päästä päähän pyytämään
turvapaikkaa Teatterikorkeakoulusta.
Otaniemessä ei järjestetty mielenosoituksia, mutta keskusteltiin sitä
vilkkaammin. Suurinta huolta tunnettiin TaiKin mukaantulosta ja heräteltiin eloon muutaman vuoden takaista ehdotusta kahden yliopiston TKK:n ja
HSE:n yhdistämisestä. Kauppakorkeakoulun johto kävi Otaniemen edustajien
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kanssa lukuisia keskusteluja ja pyrki toimimaan myös sillanrakentajana Arabianrannan ja Otaniemen välillä.
TKK:n hallinnossa professori Yrjö Neuvo oli ensimmäisiä, jotka näkivät
koko ison kuvan ja siihen liittyvät mahdollisuudet. Neuvo oli myös ensimmäisiä Yrjö Sotamaan esittämän TaiKin ja TKK:n arkkitehtiosaston yhdistämi-

sen puolestapuhujia. Yhdistyminen toteutui vuoden 2012 alussa. Myös Matti
Pursulan kyky nähdä sovellettujen tieteiden erityislaatu olennaisena osana
Aalto-ideaa palveli suuresti hankkeen etenemistä.
Yliopistolain uudistamiseen vaikutti keskeisesti hallitusneuvos Niilo Jääskisen ja professori Jorma Rantasen kahden hengen työryhmän valtioneuvostolle tammikuussa 2007 luovuttama selvitystyö ja toimenpide-ehdotus.
Selvitysmiehet ehdottivat raportissaan, että yliopistojen taloudellista autonomiaa lisätään ja että yliopistolla voi olla joko julkisoikeudellisen oikeushenkilön tai yksityisoikeudellisen säätiön asema.

SAILAKSEN TYÖRYHMÄ LOI PERUSTAN
Innovaatioyliopiston kohtalon kannalta ratkaisevaksi muodostui opetusministeriön 27.10 2006 asettaman suunnitteluryhmän työ. Suunnitteluryhmän
tehtäväksi tuli laatia ehdotus Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhteistyön syventämisestä sekä
siihen liittyvä toteutussuunnitelma aikataulutettuine osaprojekteineen.
Ryhmän puheenjohtajaksi OPM nimesi valtiosihteeri Raimo Sailaksen valtionvarainministeriöstä ja jäseniksi rehtori Pursulan, Kasasen ja Sotamaan.
Lisäksi ministeriö nimesi ryhmän jäseniksi Yrjö Neuvon ja Matti Lehden kokoamaan elinkeinoelämän asiantuntijaryhmän suunnittelutyön tueksi. Ryhmän
pääsihteeriksi ministeriö kutsui professori Turo Virtasen Helsingin yliopistosta.
Runsaan kolmen kuukauden aikana ryhmä kartoitti keskeiset yliopistojen
kehittämistavoitteet Suomessa ja ulkomailla, kuvasi mukana olevien korkeakoulujen toiminnan ja strategiset tavoitteet sekä huippuyliopiston erityispiirteet ja laati suunnitelman yliopistojen fuusion toteuttamisesta.
Kolmen korkeakoulun prioriteeteissa oli selviä painotuseroja. Teknilliselle
korkeakoululle tärkeätä oli vahva teknologiaperusta, Kauppakorkeakoululle
säätiömuoto ja taloudelliset toimintaedellytykset ja Taideteolliselle korkeakoululle monitieteisyys ja taiteen vapaus.
Puheenjohtaja Raimo Sailas johti työtä taitavasti ja tasapuolisesti. Eniten energiaa käytettiin uuden yliopiston luonteen, johtamisjärjestelmän,
rahoituksen ja toimintakulttuurin suunnitteluun. Suurimmat näkemyserot
liittyivät yliopiston monialaisuuteen ja rahoitukseen. Taideteollinen korkeakoulu ja Kauppakorkeakoulu painottivat uuden yliopiston monialaisuutta ja
koulujen akateemista itsenäisyyttä, Teknillinen korkeakoulu taas yksialaista
yliopistoa.
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Työryhmässä vallitsi laaja yksimielisyys tarpeesta vahvistaa rehtorinvaltaa. Kunnianhimoisten tavoitteiden asettaminen ja suurten uudistusten läpivienti edellytti sitä. Aikaisempaa vahvempaan rehtorinvaltaan pyrittiin
yksinkertaisella ja suoraviivaisella hallintomallilla, jossa ulkoinen hallitus nimittää rehtorin ja jolle rehtori raportoi. Sivuelimiä haluttiin vähentää ja mm.
Venäjän hallitsijasuvulta periytyvästä kanslerinroolista luopua.
Vahvaa rehtorinvaltaa voi käyttää monella tavalla ja sen käyttöön nähtiin
liittyvän myös ongelmia. Vahva toimivalta antaa mahdollisuuden pitkälle menevään delegointiin mutta myös pikkutarkkaan valvontaan ja mikrojohtamiseen. Työryhmän ehdotuksessa ongelmia pyrittiin torjumaan kevyellä rehtorin esikunnalla, jolloin suurin osa tutkimuksen ja opetuksen päätöksenteosta
säilyisi lähellä asiakasrajapintaa kouluissa ja laitoksilla.
Maailmalla vallan keskittymisen haitallisia vaikutuksia on pyritty vähentämään mm. jakamalla rehtorin tehtävä kahtia opetuksesta ja tutkimuksesta vastaavan provostin toimeen ja yliopiston ulkosuhteista vastaavan rehtorin rooliin.

KUNNIANHIMOINEN RAHOITUSTAVOITE
Sailaksen työryhmä ennakoi kestävyysvajeen ja valtion verotulojen kehityksen vaikutusta yliopistorahoitukseen ja katsoi, että vahvaan rahoitukseen
tarvitaan tulevaisuudessa julkisen ja yksityisen sektorin voimavarojen kokoamista ja uudenlaista lahjoituskulttuuria.
Elintason nousu ja erityisesti yritystoiminnan kansainvälistyminen on luonut maahan yksityistä varallisuutta, jota ollaan kansainvälisten esikuvien
mukaan valmiita käyttämään myös yleishyödyllisiin tarkoituksiin varsinkin,
jos lahjoituksia tuetaan verohuojennuksella.
Uuden lahjoituskulttuurin peruspilareina nähtiin erittäin vahva eettinen ja
moraalinen pohja, yliopiston toiminnan ja strategian läpinäkyvyys sekä lahjoittajien tahdon kunnioittaminen. Varainhankinnan periaatteiden ja varojen
käytön tulee olla julkisia ja yliopiston strategian mukaisia. Vastaan ei tule ottaa lahjoituksia, jotka eivät ole yliopiston arvojen ja strategian mukaisia.
Kauppakorkeakoulu kannatti voimakkaasti säätiömuotoa sekä yliopisto-
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ja koulukohtaisen varainhankinnan yhdistelmää, kun taas Teknillinen korkeakoulu painotti yliopistotason varainhankintaa.
Kolmen koulun näkemykset säätiön pääomittamisesta poikkesivat huomattavasti toisistaan. Teknillisen korkeakoulun ehdotus valtion pääomapanoksesta oli 50 miljoonaa euroa. Kauppakorkeakoulun johtoryhmän laskelmissa oli

päädytty siihen, että säätiön pääoma voisi kohota miljardiin euroon, jos yksityinen lahjoitus olisi 200 miljoonaa, valtion panos 500 miljoonaa ja yliopisto
saisi taseeseensa käytössään olevat noin 300 miljoonan arvoiset kiinteistöt.
Puheenjohtaja Sailas piti valtion panosta mahdollisena, jos elinkeinoelämä antaa 200 miljoonaa. Valtioneuvosto teki asiaa koskevan päätöksen ja
varainhankintatavoite julkistettiin.
Tavoitteen kunnianhimoisuutta kuvaa Teknillisen korkeakoulun 100-vuotiskeräystä samaan aikaan johtaneen Jorma Ollilan puhelinsoitto allekirjoittaneelle vain hetki tavoitteen julkistamisen jälkeen. TKK:n 100-vuotiskeräyksen
tavoite oli 20 miljoonaa euroa ja Ollila piti Sailaksen työryhmän esittämää
säätiöpääoman keräystavoitetta täysin mahdottomana. Kerroin tavoitteen
takana olevista laskelmista, joiden mukaan yli puolet summasta tulisi suurilta säätiöiltä, vajaa neljännes yrityksiltä ja loput järjestöiltä ja yhdistyksiltä
sekä yksityishenkilöiltä, lähinnä kolmen korkeakoulun alumneilta. Suurimmiksi lahjoittajiksi ennakoitiin Teknologiateollisuus ry:tä, Tekniikan 100-vuotissäätiötä ja Liikesivistysrahastoa.
Nokian yhteiskuntasuhteiden johtaja Veli Sundbäck toimi Teknologiateollisuuden piirissä vahvana Innovaatioyliopiston perustamisen ja pääomittamisen puolestapuhujana. Keräystavoitetta tuki käsitys siitä, että elinkeinoelämää lähellä olevan yksityisen säätiöyliopiston edellytykset saada
lahjoituksia olivat hyvin erilaiset kuin valtion tilivirastolla.

KOULUTUSVIENTIIN VAUHTIA
Perustamissuunnittelun yhteydessä pidettiin tärkeänä myös koulutusviennin edellytysten parantamista. Vuosituhannen vaihtuessa oli nähtävissä, että
teollinen vallankumous jatkuisi ennenkaikkea palvelujen vallankumouksena.
Teollisen tavaratuotannon ja viennin sijasta uuden kasvun ja vaurauden lähteet syntyisivät pääosin osaamisen viennistä ja palveluista. Opetuksesta ja
tutkintoihin johtavasta koulutuksesta oli tullut tärkeä vientiala erityisesti
englanninkielisissä maissa ja samaa kehitystä tapahtui myös muualla.
Suomen lähtökohdat koulutusviennille ovat monessa suhteessa hyvät.
Koulu- ja yliopistolaitoksen taso, yhteiskunnallinen vakaus ja maantieteellinen sijainti suosivat koulutusvientiä.
Toisaalta vahva julkisen palvelun rooli muodostaa suuria koulutusviennin
esteitä. Julkiset palvelut on kehitetty kotimaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön
ja sekä kaupallistamisen että viennin osaaminen puuttuu lähes täysin. No-
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peavaikutteisia ratkaisuja ongelmaan voidaan hakea yksityistämisestä sekä
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudesta.
Yksityisoikeudellisen säätiön asema kokoaa yhteen julkisen ja yksityisen
sektorin osaamisen ja vahvistaa koulutusviennin edellytyksiä. Niin tekee
myös kolmen koulun voimien yhdistäminen. Uuden säätiöyliopiston uskottiin vahvistavan erityisesti Kauppakorkeakoulussa hyvin kehittyneen johtamiskoulutuksen viennin kasvua.
Uuden yliopiston perustamisidean yhteydessä käytetty Innovaatioyliopisto-nimi herätti runsaasti arvostelua tiedeyhteisössä ja erityisesti muissa yliopistoissa. Kriitikoiden pääargumentti oli, että kaikki yliopistot ovat innovaatioyliopistoja eikä nimeä voi ottaa yhden yliopiston käyttöön. Muotitermin
innovaatio ei myöskään nähty kestävän aikaa.
Sailaksen työryhmä ei ottanut virallisesti kantaa uuden yliopiston nimeen, vaan käytti Innovaatioyliopisto-nimeen kohdistuneen kritiikin vuoksi
työnimeä huippuyliopisto. Epävirallista keskustelua nimestä työryhmässä
kuitenkin käytiin. Otaniemen ajatus nimestä oli Suomen teknillinen yliopisto. Useimmat työryhmän jäsenistä tuntuivat pitävän tärkeänä, että nimi on
uusi ja mukaantulevien korkeakoulujen nimistä erottuva. Henkilönimeä pidettiin ulkomaisten yliopistojen esimerkin mukaisesti mahdollisena. Keskusteluun nousi ajatus nimetä yliopisto tieteen nobelistin mukaan. Todettiin, että heitä on vain yksi ja hänen yhteytensä kolmeen korkeakouluun
suhteellisen vähäiset. Työryhmän pääsihteeri Turo Virtanen piti kuitenkin
ajatusta erinomaisena.
Nimivalmistelu tapahtui lopulta erillisessä opetusministeri Sari Sarkomaan johtamassa työryhmässä, jossa kaikki mukaantulevat korkeakoulut ja
niiden ylioppilaskunnat olivat edustettuina. Suuresta nimijoukosta työryhmä päätyi ehdottamaan Aalto-yliopistoa, joka oli saanut paljon kannatusta
jo vilkkaana käyneessä sosiaalisen median ja tiedeyhteisön keskustelussa.
Nimi sijoittuu aakkosjärjestyksen kärkeen, on lyhyt ja erottuva, foneettisesti ja kirjoituksellisesti helppo sekä ennenkaikkea tekee kunniaa maailmankuululle suomalaiselle arkkitehdille ja uuden yliopiston alumnille, jonka
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elämäntyössä taide, talous ja teknologia yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla.
Yliopistojen välistä työnjakoa koskevassa keskustelussa Aallon tulevaisuuden suuntana nähtiin etenkin Kauppakorkeakoulussa profiloituminen ylempiin tutkintoihin ns. graduate-tason yliopistona, joka saa supistuvan osan
maisteriopiskelijoistaan omasta kandidaattituotannosta.

Sailaksen työryhmän 19.2.2007 julkaistu raportti päätyi ehdottamaan
useita merkittäviä uudistuksia, joista tärkeimmät ovat: taiteen, talouden ja
teknologian liitto, koulukohtaisille vahvuuksille rakentuva säätiömuotoinen
monialayliopisto, rehtorinvallan ja johtamisosaamisen vahvistaminen, asiakaslähtöinen tutkimus ja opetus, uusi rahoituspohja ja varainhankintakulttuuri sekä koulutusviennin edistäminen. Työryhmän työn tuloksena Aallon
visioksi 2020 muodostui maailmanluokan yliopisto tekniikan, kaupan ja taideteollisuuden alalla.

SÄÄDEKIRJA SYNTYY JA PÄÄOMA KERTYY
Jääskinen-Rantasen ja Sailaksen työryhmien keskeiset ehdotukset kirjattiin
Matti Vanhasen toisen hallituksen ohjelmaan huhtikuussa 2007.
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK antoi sitoumuksen 200 miljoonan euron
lahjoitusten keräämisestä Aallon säätiöpääomaan. Sailaksen työryhmän ehdotusten pohjalta Aalto-yliopiston valmistelytyötä jatkoi kaksi keskeistä työryhmää: Heljä Misukan johtama säädekirjatyöryhmä ja Antti Herlinin johtama
elinkeinoelämän varainhankintatyöryhmä.
Kummassakin työryhmässä oli kolmen korkeakoulun edustus. Misukan
ryhmän työssä suurimmat kipupisteet liittyivät keskushallinnon ja koulujen
suhteeseen sekä henkilöstön muuttuvaan asemaan.
Teknillisen korkeakoulun edustajat kannattivat yksialaista yliopistoa, jonka kotipaikka on Espoo ja jolla ei ole koulukohtaisen varainhankinnan mahdollisuutta. Taideteollinen korkeakoulu ja Kauppakorkeakoulu korostivat yliopiston monitieteisyyttä ja koulujen akateemista itsenäisyyttä. Kysymyksen
ratkaisi monitieteisyyden hyväksi opetusministeriön ja erityisesti sen korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston hyvin kyvykkään ja tarmokkaan ylijohtajan, Anita Lehikoisen näkemys.
Professoriliitto tunsi huolta työsuhdeturvasta valtion virkojen muuttuessa
yksityisen työnantajan toimisuhteiksi. Opiskelijoiden päämielenkiinto kohdistui opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseen kolmikantahallinnon päättyessä.
Kesäkuun 25 päivänä 2008 allekirjoitetun säädekirjan mukaan Aalto-korkeakoulusäätiö on itsenäinen, monialainen tiede- ja taideyhteisö, joka toimii
tekniikan, kauppatieteiden ja taideteollisuuden aloilla sekä niihin läheisesti
liittyvillä aloilla. Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki.
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Säätiön pääyksikköjä ovat korkeakoulut, jotka vastaavat akateemiseen toimintaansa liittyvistä asioista säätiön hallituksen hyväksymän strategian ja
toimintalinjausten puitteissa itsenäisesti. Säätiöllä on yhteisiä sekä ala- ja
korkeakoulukohtaisia rahastoja, joiden käytöstä on voimassa, mitä säätiön
hallitus säätiön sääntöjen rajoissa määrää.
Herlinin työryhmään samoin kuin kouluihin rekrytoitiin Aallon sisältä
nuoret ja energiset varainhankintapäälliköt. Ryhmä kokosi ja analysoi suuren määrän tietoa, jonka pohjalta asetettiin tavoitteet ja sovittiin yhteydenotoista. Herlinin ryhmä kokoontui Etelärannassa syksyn 2008 ja kevään 2011
välisenä aikana yli 30 kertaa ja oli yhteydessä satoihin potentiaalisiin lahjoittajiin. Antti Herlinin panos keräyksen onnistumisessa oli ratkaisevan tärkeä. Hän sitoutui tehtävään voimakkaasti ja avasi raskaimmat ovet erityisesti
teollisuuden suuntaan.
Selkeästä säädekirjamuotoilusta huolimatta kysymys koulukohtaisesta
varainhankinnasta nousi esiin myös Herlinin työryhmässä. Osa ryhmän jäsenistä ei pitänyt kysymystä olennaisena. Kauppakorkeakoulun vahva kanta oli,
että keräystulos neljällä verkolla on parempi kuin yhdellä. Erityisesti yritysten ja alumnien mahdollisuudella tukea omaa tieteenalaansa nähtiin olevan
suuri vaikutus varainhankinnan onnistumiseen. Keräyksen takarajan lähestyessä keväällä 2011 Aalto-yliopisto otti käyttöön lahjakirjan, jolla lahjoittaja
saattoi esittää toivomuksen lahjoituksen tuoton käytöstä yleisesti yliopiston
hyväksi tai erityisesti kohdistettuna kauppatieteiden, taideteollisuuden tai
teknisten tieteiden tukemiseen.
Pääomakeräyksen päättyessä 30.6.2011 Aalto-yliopiston saamien yksityisten lahjoitusten kokonaissumma ylitti 201 miljoonaa euroa. Summaan sisältyi
17,5 miljoonan euron tulos Kauppakorkeakoulun 100-vuotiskeräyksestä. Suurimmat yrityslahjoitukset liikkuivat 3-6 miljoonan euron välillä ja suurimmat
yksityishenkilölahjoitukset 200 000 euron ja miljoonan euron välillä.
Lahjoittajien esittämissä toiveissa oli noin kymmenen nimikkoprofessuurin
perustaminen lähinnä Kauppakorkeakouluun ja Insinööritieteiden korkeakouluun Teknillisen korkeakoulun jakauduttua 1.1.2011 neljäksi korkeakouluk-
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si. Opiskelija-opettaja suhdeluvun parantaminen oli määritelty keskeiseksi
laatutavoitteeksi Aallon perustamissuunnittelussa ja monet lahjoittajat halusivat hyvin arvokkaalla tavalla tukea tämän tavoitteen toteutumista.
Jotkut lahjoittajat esittivät toivomuksia lahjoituksen tuoton käytöstä tutkimusta ja opetusta tukeviin apurahoihin. Tällaisen käyttötarkoituksen ympä-

rille syntyvillä ns. nimikkorahastoilla on monille yliopistoille suuri merkitys
lahjoittajasuhteiden ylläpidon ja usein rahastoon liittyvän jatkuvan lahjoitusvirran ansiosta.

UUSIA TOIMINTATAPOJA JA KUNNIANHIMOA
Yliopistofuusiot ovat erittäin vaativia johtamistehtäviä. Tehtävää vaikeuttaa
huippuasiantuntijoiden erikoisluonne, suuri itseohjautuvuus, tärkeimmän
substanssin äänestäminen jaloillaan ja yrityksiin verrattuna viimeisen rivin
ohjausvaikutuksen puuttuminen.
Yliopisto ei ole yritys, ei konepaja eikä koelaboratorio, vaikka sellaisia
saattaakin yliopistoon sisältyä. Yliopisto on äärimmäinen asiantuntijaorganisaatio, jonka tuotteita ovat uusi tieto ja osaaminen ja tuotannon tärkeimpiä raaka-aineita avoimuus, luottamus ja ihmiskunnioitus sekä laadun ja
osaamisen arvostaminen. Yliopistonkaan johtamisessa vaikeinta ei ole tietää mitä tehdä, vaikeinta on saada suunnitelmat toteutumaan. Kysymys on
ennen kaikkea ihmisten johtamisesta, suunnan näyttämisestä, onnistumisen
edellytysten luomisesta sekä kannustuksesta ja palkitsemisesta.
Aalto-yliopisto aloitti toimintansa 1.1.2010. Teknisesti kolmen korkeakoulun fuusio toteutui lähes Sailaksen työryhmän laatiman perustamissuunnitelman mukaisesti. Teknillinen korkeakoulu toi yhteisöön vahvan
teknologiapohjan ja teknologiateollisuuden tuen. Kauppakorkeakoulu vaikutti keskeisesti uuden yliopiston oikeushenkilömuotoon ja rahoitusmalliin. Taideteollisen korkeakoulun erityispanos oli ajatus taiteen, talouden ja
teknologian liitosta, jossa kaikki kolme päätieteenalaa saavat aikaisempaa
paremmat kehitysedellytykset ja yhdessä mahdollisuuden rikastavaan vuorovaikutukseen.
Miten Aalto on sitten edennyt kunnianhimoisten tavoitteidensa toteuttamisessa? Lyhyt vastaus on, että paljon hyvää on saatu aikaan samalla, kun
johtamisongelmat ovat olleet odotettua suurempia.
Merkittävänä saavutuksena voidaan pitää tenure track -urajärjestelmän
käyttöönottoa ja laajentumista. Urajärjestelmä, taloudellisten voimavarojen
kasvu ja lisääntynyt julkisuus ovat kasvattaneet Aallon vetovoimaa sekä työettä opiskelupaikkana. Sisääntulevien opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden taso on tärkeimpiä yliopiston menestykseen vaikuttavia tekijöitä.
Merkittäviin saavutuksiin voidaan lukea myös opiskelijoiden aktiivisuuden
pohjalta syntynyt Aalto Entrepreneurship Society. Aaltoes on kasvuyrittäjyy-

Tutkimuksen ja opetuksen uusi aalto

den lisäämiseen tähtäävä yrityshautomo ja hyötynyt selvästi kolmen päätieteenalan ja erilaisten opiskelijakulttuurien kohtaamisesta.
Tärkeisiin edistysaskeleisiin kuuluu myös tutkimuksen ja opetuksen kunnianhimon tason nousu, vaikka tulokset eivät vielä juuri näykään kansainvälisissä yliopistovertailuissa. Aallon kaltaisessa soveltavien tieteiden monialayliopistossa huomio tulisi suunnata tieteenalakohtaiseen vertailuun ja sen
raportoinnin kehittämiseen.
Niinikään suunnitelmat koulutusviennin lisäämisestä ovat edenneet ripeästi. Aalto University Executive Educationista on kehittynyt 11 maassa toimiva, liikevaihdoltaan 18 miljoonan euron suuruinen kannattava koulutusyksikkö.

JOHTAMISESSA MONIA HAASTEITA
Myös peruspääomakeräystä voi pitää onnistuneena, mutta ei sen jälkihoitoa.
Useat tieteenalakohtaisia lahjoituksia tehneet lahjoittajat kokivat yliopiston
unohtaneen lahjoituksiin liittyneet toiveet ja tiedottamisen.
Harvardin yliopiston pitkäaikaisen presidentin Charles W. Elliotin kerrotaan vähätelleen omaa osuuttaan yliopiston menestyksessä toteamalla suuremman merkityksen olevan sillä, että juniorit tuovat yliopistoon tullessaan
niin paljon ja seniorit vievät lähtiessään niin vähän. Johdon merkitystä yliopiston suunnan näyttäjänä ja hengen luojana ei kuitenkaan voi väheksyä.
On selvää, että johdon toiminta voi vaarantaa nousun maailman parhaiden
yliopistojen joukkoon.
Monet viimeaikaiset tutkimukset vahvistavat olettamuksia työyhteisön
menestyksen ja arvopohjan välisestä yhteydestä. Kestävä arvopohja tukee
kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamista. Merkitys on erityisen suuri
asiantuntijaorganisaatioissa, joissa koko tuotanto tapahtuu huippututkijoiden ja -opettajien korvien välissä. Avoimuuden ja luottamuksen merkitystä
ei voi ylikorostaa.
Suurimmat Aallon johtamiseen liittyvät huolenaiheet koskevat juuri avoimuutta ja luottamusta. Luottamuspulasta yliopiston sisällä kertovat profes-

MATTI LEHTI

sorineuvoston syksyllä 2014 teettämän mielipidekyselyn tulokset, ylimmän
johdon korkea vaihtuvuus ja yliopiston sisäiset oikeusriidat.
Tilannetta ei paranna se, että kritiikki torjutaan ja pyritään vaientamaan.
On huolestuttavaa, että rehtori perustelee valvonnan ja sääntelyn lisäämista
luottamuksen puutteella ja että koulunjohto kokee vuotuiset kehityskeskus-

telut useammin lannistavina kuin kannustavina. Rehtorin suorien alaisten
viiden vuoden keskimääräinen vaihtuvuus on noin 20 %:a vuodessa. Näin
korkea avainhenkilöiden vaihtuvuus ei voi olla vaikuttamatta johtamistyön
laatuun.
Vuosia jatkunut ylioppilaskunnan oikeusriita on muodostanut avoimen
haavan yliopiston kyljessä. Aaltoa perustettaessa yleinen oletus oli, että uusi
ylioppilaskunta syntyy Teknillisessä korkeakoulussa jo toimineen osakunta- ja aineyhdistysmallin pohjalta, jolloin tieteenalakohtaiset osakunnat tai
aineyhdistykset hallitsisivat omia varojaan ja muodostaisivat yhdessä ylioppilaskunnan varallisuuden.
Teekkarienemmistöinen Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) on kuitenkin vaatinut oikeudessa kaikkien Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan varojen siirtämistä yhteiseen kassaan. Vuoden 2015 loppuun
mennessä vuonna 2008 alkaneesta oikeusriidasta opiskelijoille aiheutuneet
oikeudenkäyntikulut lähentelevät kahta miljoonaa euroa. Kiistalla on ollut
tuntuva vaikutus myös yliopiston varainhankintaan. Korkein oikeus ratkaisi
riidan 6.2.2016 kieltämällä AYY:n valitusluvan sen jälkeen, kun kaikki alemmat oikeusasteet olivat hylänneet AYY:n esittämät vaatimukset.
Eniten keskustelua herättäneitä ratkaisuja ovat olleet voimavarojen
suuntaamiseen liittyneet valinnat: rehtorin esikunnan koon kasvu, opetusresurssien alkujarrutus alkukiihdytyksen sijasta sekä seinien ja sijainnin
painottaminen sisällön kustannuksella. Polemiikkia ovat aiheuttaneet myös
päätöksenteon avoimuuden puute

sekä professori- ja opiskelijakunnan

mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon. Aallon hallitus päätti keväällä
2014 jakaa rehtorin tehtävän kahtia ja nimitti vararehtori Ilkka Niemelän yliopiston provostiksi 1.5.2014 alkaen.
Ilman Aalto-yliopiston perustamista Suomen vuoden 2009 yliopistouudistus olisi jäänyt hyvin erilaiseksi. Monet yliopistot arvostelivat Aallon
perustamista ja sille osoitettuja voimavaroja, mutta myös hyötyivät Aallon
tienavaajan roolista. Yliopistojen pääomittaminen ja yksityisiä lahjoituksia
täydentävä 2,5-kertainen valtion vastinrahoitus laajeni koskemaan kaikkia
yliopistoja.
Yksityisten pääomalahjoitusten valtion vastinrahaan oikeuttavaksi kokonaismääräksi tuli 332 miljoonaa euroa ja valtion pääomapanokseksi 831 miljoonaa euroa. Yliopistojen taseiden vahvistuminen 1163 miljoonalla eurolla ei
olisi toteutunut ilman Aaltoa. Niinikään säätiömuoto yliopiston oikeushenki-
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lönä toteutui Aallon voimien kokoamisen kautta. Aallon lisäksi säätiömuotoon
päätyi Tampereen teknillinen yliopisto. Rahoituksen ja varainhankinnan ohella Aallon suunnittelutyö palveli kaikkien yliopistojen opetuksen ja tutkimuksen kehittämistä mm. tenure track -urajärjestelmän yleistymisen myötä.
Aalto-yliopiston perustaminen on koko maailmassa ainutlaatuinen hanke, jonka toteutumiseen vaadittiin vahvaa näkemystä ja uskallusta, oikeaa
ajoitusta ja hyvää onnea. Perustamistyö loi edellytykset, joiden merkitys
suomalaisen yhteiskunnan kehitykselle mitataan tulevien vuosikymmenten
tuloksilla.
Aallon visiossa tavoitteeksi asetettiin maailmanluokan yliopisto tekniikan,
kaupan ja taideteollisuuden alalla vuonna 2020. Matka maailman parhaiden
yliopistojen joukkoon on pitkä, mutta aika ensimmäiselle mittauspisteelle

MATTI LEHTI

niin lyhyt, että harhapolut on tunnistettava nopeasti.
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Tiiviisti
• Yhteiskunnan digitalisoituminen asettaa
yliopistot vaativan kaksoishaasteen eteen.
Niiden on järjestettävä oma toimintansa
uudella tavalla ja tarjottava yhteiskunnalle
vastauksia digitaalisen murroksen kohtaamiseen.
• Yrjö Sotamaan aloitteen pohjalta syntyi
säätiömuotoinen koulukohtaisille vahvuuksille rakentuva monialainen taiteen, talouden ja tekniikan Aalto-yliopisto.
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• Aalto-yliopisto yhdistää julkisen ja yksityisen sektorin voimavarat yliopiston rahoituksessa ja toiminnan kehittämisessä.
• Yliopistofuusio on vaativa johtamistehtävä, jossa johtamisvirheet voivat vaarantaa nousun maailman parhaiden yliopistojen joukkoon.

• Kuudessa vuodessa Aalto-yliopistossa
on saatu aikaan paljon hyvää, mutta myös
eksytty monille harhapoluille.

OPETUKSESTA
DIGITAALISEEN
OPPIMISEEN
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”

Kauniaisten suomenkieliset
koulut siirtyivät oppikirjoista
digitaalisiin välineisiin.
Toiminta perustuu yhteiseen
tekemiseen ja yksilöllisiin
mahdollisuuksiin.

Kauniaisissa havahduttiin 1980 -luvulle tultaessa tarpeeseen uudistaa koulu.
Nopea yhteiskunnallinen, tekninen ja kaupallinen kehitys sekä globalisoituminen aiheuttivat paineita erittäin staattiselle koululle. Noista vuosista muutostarve on vielä nopeutunut entisestään.
Tämän päivän koulutulokas käy koulua 12–17 vuotta ennen työelämään
siirtymistä. Tämä merkitsee, että hän aloittaa työelämänsä vuosina 2027–
2032. Hänen työuransa kestää vähintään 40 vuotta, jolloin hänen tulee koulu- ja opiskelutietojen ja valmiuksien pohjalta pystyä tuottavaan työhön ja
hyvään elämään.
Mitkä ovat tällaiset valmiudet ja tiedot? Ainakaan nykyoppikirjoista niitä
ei löydy. Niinpä koulun keskeinen tavoite ei voi olla oppikirjatiedon toistaminen.
Oppimiskäsitys, joka toistaa kirjoista löytyvää tietoa ei kelpaa nykykoulun
toiminnan pohjaksi. Opetussuunnitelman uudistukset ovat tarjonneet tähän
parannusta jo vuosina 1994 ja 2004. Uskon, että tekeillä oleva uusi suunnitelma 2016 tulee parantamaan tilannetta edelleen jopa huomattavasti.
Tärkeää on kuitenkin, että koulun toiminnan pohja, oppimis- ja tietokäsitys, on aktiivinen ja dynaaminen ja tuottaa koulun toiminnalle oppilaskeskeisiä, yhteistoiminnallisia ja tutkivia työmuotoja, jossa opittava ei ole pelkästään ylhäältä annettua ja itsestään selvää, vaan johtaa pohdintaan ja asioiden
monipuolisempaan tarkasteluun. Tämä tarkoittaa monipuolisia lähteitä ja hyväksyttävän tiedon tuottamista joko yksin tai yhdessä toisten kanssa.
Koulun kehittämiseen perustettiin vuonna 1985 ryhmä, johon kuuluivat
koulutoimen johtaja puheenjohtajana, lukion- ja yläkoulun opettaja, professori Raimo Konttinen Jyväskylän yliopistosta toimi myös Sitran projektijohtajana, dosentti Jarkko Leino Helsingin Yliopistosta sekä neuvotteleva virkamies Auvo Sarmanto opetusministeriöstä. Ryhmä edusti sekä paikallista että
valtakunnallista osaamista.
Tuolloin tiedon käsite oli pitkälle oppikirjan ja opettajan tarjoamien muistiinpanojen sisältöjen muistaminen ja toistaminen kokeessa. Tämä koettiin
myös pitkälle koulun tulokseksi. Tämä oppimiskulttuuri oli vuosisatoja vanha. Kehitystä suunniteltaessa tähän kulttuuriin haluttiin muutos. Suunnitteluryhmä halusi, että koulun tuottaman tuloksen tulee olla laajempi ja monipuolisempi.
Suunnitteluryhmä totesi, että toiminta tulisi järjestää oppilaskeskeisesti
ja enemmän yhteistoiminnallisesti. Oppilaat haluttiin saada oppimaan yh-
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dessä, tutkimaan ja pohtimaan asioita. Tärkeänä pidettiin oppilaan oppimisen toiminnallisuutta kuuntelemisen sijaan.
Suunnitteluryhmä totesi myös, että yhteistoiminnallinen oppiminen vaati
suunnittelussa ja toteutuksessa koululle organisaation, jossa opettajat tekevät yhteistyötä.
Kokonaan uuden elementin koulutyöhön toi uusi työväline mikrotietokone. Se mahdollisti uudenlaiset tavoitteet ja korvasi samalla oppimisen vanhoja työvälineitä. Alkuvaiheessa kone nähtiin tiedon keruun, -muokkaamisen
ja lopputuloksen esittämisen välineenä.
Muutos koski toiminnan perusteita, opettajien asenteita ja työvälineitä.
Kauniaisten suomenkielisissä kouluissa opiskeli tuona aikana vuosittain
1000–1200 oppilasta. Opettajia oli 110–120 jakaantuen kolmeen kouluun, alaja yläkoululuun sekä lukioon. Kaikki koulut olivat siis suurehkoja suomalaisella mittapuulla. Kauniaisten kaupunki oli tunnettu halustaan pitää yllä
korkeatasoista nykyaikaista koulutointa, joten olosuhteet kehitystoiminnalle
olivat sitä kautta suotuisat.

OPETUKSEN VAI OPPIMISEN EHDOILLA?
Uudistuksessa tavoiteltava oppimiskäsitys oli aktiivinen ja dynaaminen, jossa oppilaat ryhminä tai luokkayhteisönä tuottaisivat tarvittavan tiedon monipuolisista lähteistä. Opettaja on tässä toiminnassa oppimisen suunnittelija,
tilanteen johtaja ja tarvittava opastaja pulassa oleville ryhmille.
Uuden toiminnan ja sen perusteiden leviäminen vanhassa koulukulttuurissa oli ongelmallista, koska opettajilla oli ja on lailla taattu pedagoginen
vapaus toimia luokassa. Ainoa vaatimus on, että heidän tulee noudattaa opetussuunnitelmaa.
Oppikirjat noudattivat opetussuunnitelmaa. Niistä poikkeaminen olisi
vaatinut opettajilta omaa suunnittelua, jossa työtä oli huomattavasti oppikirjatoimintaa enemmän. Yleinen koulukulttuuri tuki oppikirjaopetusta. Myös
muissa kouluissa työskentelevät opettajatoverit ihmettelivät, mistä tässä oi-
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kein kysymys. Paikallinen ammattiyhdistysliike vaati mukaan lähtijöille lisää
palkkaa. Mitään pakkokeinoja uuden kulttuurin edistämiseen ei ollut käytettävissä. Vain positiivinen innostaminen tuli kysymykseen. Tuohon aikaan ei
kaupungilla ollut myöskään aineellisia palkitsemiskeinoja lisämotivaation
saamiseksi opettajille.
Jokaisessa yhteisössä on silti ihmisiä, jotka innostuvat kehittämisestä, niin
Kauniaisissakin. Alkuvaiheessa näitä kehittäjäopettajia oli noin kymmenen.

He olivat innostuneita tietokoneenkäyttäjiä. Yhteistyökumppaneinamme olivat Sitran tutkiva oppiminen projekti ja Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunnan Kauniaisten toimintatutkimus, joilta saimme hyvän tuen
toiminnalle. Käytimme yhteistyökumppaneina myös koulutusalan kehittämisjärjestöä Imteciä ja itse kokoamaamme Koulu 2001 -kouluyhtymää. Tarkoituksena oli antaa mukaan tulleille opettajille vertaistukea sekä houkutella
uudenlaisen työskentelyn pariin lisää opettajia.
Kehitys lähti liikkeelle alakoulusta, jonka opettajista huomattava osa innostui heti alussa, vaikka toisenlaisiakin kannanottoja kuultiin. Eräs opettaja totesi, että mikäli hänen luokkaansa tuodaan tietokone, hän vaatii sinne
myös hyvän pianon.
Tutkiva, yhteistoiminnallinen oppiminen alakoululle yllättävän laajoine
projektitöineen sai hyvän vauhdin jo alussa. Tilannetta kuvaa alakoulun rehtorin koulun vuosikertomuksessa 1989 esittämä kuvaus. ”Etsitään ongelmia,
joiden ratkaisut eivät ole itsestään selvyyksiä. Annetaan oppilaille enemmän
vastuuta oppimisestaan, kannustetaan luovuuteen ja oma-aloitteisuuteen.
Pois opettajakeskeisyydestä, tilalle lapsesta lähtevä tiedonhalu, toiminnallisuus, omaehtoinen opiskelu ja vastuu. Pois valmiin tiedon jakamisesta, tilalle
kysyminen, vastausten etsiminen ja tietojen järjestäminen. Haistaen – maistaen – eläytyen – kokien ”.
Ainejakoa pyrittiin poistamaan, tilalle tulivat aihepiirit, myöhemmin aihekokonaisuudet. Tietokoneet olivat tämäntyyppisessä toiminnassa oiva
apuväline. Se vastasi oppilaiden toiminnallisuuden tarpeeseen. Yläkoulun
ja lukion ainejakoinen toimintamalli oli jähmeämpi. Vain muutama opettaja innostui tässä vaiheessa. Alakoulun isot projektit, jotka veivät kehitystä
eteenpäin olivat Helsingin Sanomien 100 vuotis -juhlaprojekti ja Mäntymäen
koulun ”Mediavuosiprojekti”.
Yritys laajentaa uutta toimintaa yläkouluun ja lukioon koulutuksen kautta
epäonnistui 1990-luvulla. Sen ajan koulutukset järjestettiin esityskeskeisesti, jossa kouluttajat yrittivät ylipuhua opettajia kokeilemaan uusia toimintamalleja ja uusia digitaalisia laitteita. Koulutusta järjestettiin sekä laitteiden
käyttämisessä että pedagogiikassa. Monet opettajat kävivät koulutuksen läpi,
mutta monenkaan tunneille siitä ei siirtynyt mitään. Epäonnistumisen suurin
syy oli edellä mainittu työmäärän lisääntyminen siirtymisessä uuteen ja velvoitteiden puuttuminen.
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OPETTAJIEN KOULUTUS KOLMIPORTAISEKSI TUTKINNOKSI
Opettajien koulutus keskittyi aluksi laitteisiin ja ohjelmiin. Ajateltiin, että
opettajat itse soveltaisivat uuden välineen työhönsä. Näin ei käynyt, koska
koulutus ei paneutunut käänteentekevän työvälineen käyttöön oppimisessa.
Vasta 2000-luvun puolivälissä koulutus uudistettiin ja suunniteltiin kolmiportaiseksi. Ensimmäinen vaihe käsitti käytössä olevien laitteiden käytön
osaamisen, toinen vaihe uuden pedagogiikan keinoja oppitunneille ja kolmas
vaihe koulun kehittämisen (pedagogiikka ja laitteet) välineiden osaamisen.
Vapaaehtoisen koulutuksen tärkein uudistus oli sen määrittely tutkinnoksi. Opettajat suorittivat vapaaehtoisesti 1. ja 2. vaiheen tutkinnon 100 prosenttisesti ja kolmosvaiheen 15 prosenttisesti. Vasta tämä antoi tarpeeksi
laajan osaamispohjan uuden kulttuurin mukaiselle digitaalilaitteisiin perustuvalle toiminnalle. Tutkiva ote alkoi näkyä laajemmin oppitunneilla. Oma
merkityksensä on myös sillä, että suoritettuaan koulutuksen kakkostason
opettaja sai oman kannettavan työkoneen.
Koulutusuudistuksen jälkeenkin jouduimme pohtimaan, miten saisimme
aktiiviseen ja dynaamiseen tieto- ja oppimiskäsitykseen perustuvaa toimintaamme laajennettua. Monet opettajat siirtyivät vuosituhannen vaihteen molemmin puolin eläkkeelle. Uusilla opettajilla oli nuorempina ja uudemman
koulutuksen saaneina paremmat digitaaliset valmiudet ja erilaisia pedagogisia näkemyksiä kuin vanhemmilla. Nämä näkemykset, oppimiskäsitys, arvot,
kasvatustehtävä ja elinikäisen oppimisen taitojen kehittäminen aiheuttivat
seuraavan suurprojektin, joka toteutettiin erikseen perusopetuksessa ja lukiossa.
Uuden kokonaisuuden ensimmäinen vaihe oli suomenkielisen koulutoimen yhteisen vision luominen. Tämä tehtiin 2000-luvun alkuvuosina kaikkien
koulujen yhteistyönä. Pienryhmäkeskeinen työskentely tuotti ensimmäisen
yhteisen vision, jota sittemmin on uusittu kahteen otteeseen.
Toinen vaihe oli ”Perusopetuksen- ja lukion tulevaisuusprojektit”. Niiden
toteuttaminen kesti peruskoulussa 3,5 ja lukiossa kaksi vuotta. Projektit olivat
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yhteistoiminnallisia. Koko opetushenkilöstö osallistui niihin ja oli näin osaltaan suunnittelemassa omaa tulevaisuuden työtään. Koulujen kiinteät opettajatiimit valitsivat oman edustajansa projektin suunnitteluryhmään. Ryhmään
kuuluivat myös koulutoimenjohtaja puheenjohtajana ja rehtorit. Kaikki suunnitteluryhmän asiat käsiteltiin tiimien edustajan esitteleminä tiimeissä, jotka
antoivat niistä lausuntonsa ja ehdotuksensa suunnitteluryhmälle.

Opettajat eivät olleet tottuneet tällaiseen työtapaan eivätkä myöskään
uskoneet, että projekti tuottaisi muuta kuin paperia hyllylle. Luottamus tällaiseen työtapaan alkoi näkyä hieman yli puolen vuoden yrittämisen jälkeen,
jolloin selvästikin syntyi hahmo meidän yhteisestä työstämme. Vaikeuksia oli
vielä tämänkin jälkeen, mutta perusluottamus oli saavutettu.
Jatkotyössä suurin vaikeuksien aiheuttaja oli koulutyön prosessien (ydinja tukiprosessit) hahmottaminen. Yhteinen käsitys näistä syntyi todella pitkän pohdinnan jälkeen. Tämän pitkän prosessin jälkeen meillä oli toimintapohja, jonka perusteella eri ryhmät voivat helposti suunnitella yhteistä
toimintaansa digitaalisessa ympäristössä. Voitiin myös puhua digitaalisen
kulttuurin läpilyönnistä enemmistökulttuuriksi.
Tulevaisuusprosessi tuli jäädäkseen strategiseksi toimintamuodoksi
kummallekin kouluasteelle. Strategiaa toteutetaan lukuvuoden mittaisena
kokonaisuutena, jolloin tavoitteet perusopetukselle ja lukiolle sovitaan lukuvuoden alussa. Tavoitteiden ja strategian toteutumista sekä tekemisen onnistumista arvioidaan keväisin lukuvuoden lopussa.

ARVIOINTI, OPPIVA ORGANISAATIO JA STRATEGINEN AJATTELU
Entisessä koulussa toiminnoista vastasivat rehtori, vararehtori ja opettajakunta. Toiminnallisesti tämä tarkoitti, että rehtori hoiti juoksevat asiat ja
talouden. Opettajat hoitivat itsenäisesti omissa luokissaan heille uskotun
opetuksen. Varsinaista yhteistoimintaa ei organisaatiossa ollut poikkeuksina
juhlien ja tapahtumien järjestelyt.
Yhteistoiminnallinen työskentely vaati jatkuvaa systemaattista yhteistä
suunnittelua. Kauniaisten koulujen opetushenkilöstö organisoitiin tiimeiksi
sen pohjalta, ketkä tekivät samaa tai samantapaista työtä. Näin saatiin aluksi
alakoulussa luokkatasopohjalla ja yläkoulussa sekä lukiossa oppiainepohjalla työskenteleviä tiimejä.
Tiimit valitsivat itselleen vetäjän kahdeksi lukuvuodeksi. Aluksi tehtäviin
kuului yhteinen toiminnan suunnittelu sekä luokkatason tai aineenopetuksen ongelmien selvittely. Motivaatio tiimitoimintaan oli aluksi melko huono.
Valitettiin kasvavaa byrokratiaa ja ajan viemistä pois opetuksesta. Syynä oli
mielestäni se, etteivät opettajat olleet tottuneet tai halunneet, että heidän
asioitaan käsiteltiin yhteisesti.
Tiimien tehtävät lisääntyivät 1990-luvun alussa. Niiden piti laatia lukuvuodeksi tiimin sisäinen toimintasuunnitelma ja toiminnan tavoitteet, joita luku-
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vuoden lopussa arvioitiin. Tämä vaihe mursi vastarintaa ja toi esille ”meidän
suunnitelman”. Arviointi oli vieläkin vaikeaa, mutta opettajat alkoivat oppia
tiimityötä ja jopa pitää siitä. Se johti myös toisten ammatilliseen arvostamiseen ja keskinäiseen luottamukseen.
Oman työn arviointi ei ollut kuulunut koulukulttuuriin. Siitä ei myöskään
ollut 1990-luvulla esimerkkejä muissa kouluissa. Siksi tällaisen kehityksen
juurruttaminen olikin erittäin vaikea ja pitkällinen asia, joka olisi ollut melkein mahdotonta ilman arviointiin erikoistuneen Keski-Suomen läänin kouluneuvoksen Heikki K. Lyytisen yhteistyötä. Hän koulutti opettajia ja suoritti
määrävälein koulujen toiminnan arviointeja, joiden palaute käsiteltiin huolellisesti.
Vuosituhannen vaihde olikin tavoitteellisen ja strategisesti toimivan, yhteistoiminnallisen organisaation sisäänajoa siis vaikeaa ja pitkällistä, mutta
kuitenkin edistyvää. Edelleen tulee muistaa, että kaikki nämä toiminnat olivat
opettajille vapaaehtoisia, koska heillä oli ja on pedagoginen vapaus. Lyytinen
oli myös oppivan organisaation tutkija. Arvioinnin myötä toimintaamme tuli
myös tämä elementti.
Seuraava kehitysvaihe oli strategisen ajattelun mukaan saaminen koulutoimen toimintaan ja tulevaisuusprosessin käyttöönotto. Otimme kehitysjaksoksi
valtuustokauden, joka on hallittavissa oleva kehitysjakso. Suomenkielisessä
koulutoimessa tehtiin valtuustokautta koskeva sisällöllinen suunnitelma toiminnan kehittymisestä sekä samaa ajanjaksoa koskeva arviointijärjestelmä.
Tulevaisuusprosessin toimintasuunnitelman kehitysajatukset purettiin
neljään osaan, joista luotiin lukuvuoden tavoitteisto. Tämä kirjoitettiin lukuvuosisuunnitelmaan monipuolisesti sekä koko koulua että tiimejä koskettavaksi. Lukuvuosisuunnitelma ja sen arviointi käsiteltiin lautakunnassa
vuoden tärkeimpinä toimintapäätöksinä. Lisäksi arviointijärjestelmään kuului valtuustokaudella neljä ulkopuolista arviointia. Oppilaiden hyvinvoinnin
mittaaminen oli jo vakiintunut käytäntö. Arviointiin lisättiin myös laaja opettajien hyvinvoinnin arviointi ja huoltajien tyytyväisyyskysely.
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Arviointijärjestelmä johti oppivan organisaation mukaiseen toimintaan.
Arvioinnit otettiin todesta ja niistä haluttiin oppia sekä koulu- että tiimitasolla, mutta myös yksilötasolla. Arvioinnissa oli esillä koko koulun toiminta, joten siitä sai perusteltua faktatietoa oman toiminnan parantamiseen. Johdon
työvälineisiin liittyivät myös tavoitekeskustelut, joissa käsiteltiin tavoitteita
ja arviointeja yksilötasolla.

Digitaalisen toimintakulttuurin leviäminen oli mahdollista tällaisen organisaation kautta. Kulttuuri levisi sisältäpäin (esim. tietotekniikka-arvosanojen suoritukset). Johto keskittyi organisaation johtamiseen tavoitteiden
kautta. Tulevaisuusprosessi oli läpimurto uuden kulttuurin, sisältöjen, toimintaprosessien ja yhteisöllisyyden kehittymisessä. Toteuttamisen keinot
lukuvuosisuunnitelma ja –arviointi ovat luettavissa koulujen kotisivuilla.

UUSIA TOIMINTAMALLEJA KOULUN ARKEEN
Digitaaliset välineet otettiin käyttöön ensin alakoulussa, jossa videokuvaus ja
TV:n käyttö opetuksessa olivat alkaneet jo 1980-luvun puolivälissä. Alakoulu
valitsi toimintavälineekseen Macin. Siihen oli huomattavan paljon helpompi
paneutua kuin PC:hen.
Alakoulun opettaja vastasi lähes kaikkien aineiden opetuksesta. Kokonaisuuden hallinnan vuoksi hänen oli yläkoulun opettajiin verrattuna huomattavasti helpompi suunnitella kokonaisopetusta ja käyttää toimintaansa uutta
oppilaskeskeistä digitaalista työvälinettä. Esimerkki alakoulun yhteistoiminnallisesta projektista olivat ”Mäntymäen Uutiset”, jotka toimivat oppilaiden
tuottamana

1980-luvun

viimeiset

vuodet ja koko 1990-luvun. Uutiset
näkyivät määräaikoina kaikissa luokissa sisäverkkoa käyttäen.
Yläkoulun ja lukion aineopettajalla oli käytössään yksi oppitunti
kerrallaan oppilasryhmän kanssa,
joten hän joutui suunnittelemaan
kokonaisopetustilanteen

yhdessä

muiden opettajien kanssa, mikä oli
alkuvaiheessa melko hankalaa.
Tietokonetyöskentelyn

alkuvai-

heessa ratkaistiin yksi perustavaa
laatua oleva ongelma. Tarjolla olevien drilliohjelmien sijaan hankittiin työvälineohjelmia ja linjattiin näin koneen käyttöä aktiiviseen ja dynaamiseen työskentelyyn.
Tiimityön edistyessä yhteistoiminnallinen suunnittelu alkoi tuottaa oppimisprojekteja myös yläkoululle ja lukioon. Koulun sisällä syntyi usean
aineen projekteja, jotka käyttivät koulun sisäverkkoa työvälineenään. Pro-

Kuva: Mäntymäen Uutisten
studiossa.

(Copyright Pekka Leinonen)
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jektit olivat aina ongelmalähtöisiä ja tutkivia, tietenkin myös yhteistoiminnallisia.
Ensimmäinen kansainvälinen tutkivan oppimisen projekti tapahtui 1997–
1998 ja siihen osallistui viisi lukiota viidestä maasta. Projekti tutki sähköisen
tiedonvälityksen kehitystä viimeisen sadan vuoden aikana. Oppilaat tutkivat viittä teemaa ensin kansallisissa sitten monikansallisissa ryhmissä. Kukin
ryhmä tuotti lopuksi yhteisen raportin omasta teemastaan. Lopulta nämä
viisi osaraporttia koottiin yhdessä yhteiseksi kokonaisuudeksi.
Ryhmät käyttivät työvälineenään internetiä, videoneuvottelua ja sähköpostia. Mukana oli myös yrityskumppaneita, joilla oli merkittävä panos projektin onnistumiseen ja uuden kansainvälisen toiminnan yhteistyömallin
löytämiseen.

KEHITTÄMISEN TALOUS, ENEMMÄN VÄHEMMÄLLÄ
Kauniaisten kehitysprojektin talous perustui aluksi vuonna 1986 myönnettyyn ”Tietokone kouluun” -projektin kuntasuunnitelmakauden mittaiseen
rahoitukseen (400 000 mk/v), jota täydennettiin koulutuksen osalta käyttömenoista. Seuraavien kuntasuunnitelmakausien jatkorahoituksen saaminen
oli vaikeampaa alkavan laman takia. Kauniaisten valtuusto oli kuitenkin edistyksellinen ja totesi jatkopäätöksessään uusien oppimistapojen ja It-teknologian tarpeellisuuden. Rahoitus oli jotakuinkin samansuuruinen kuin edellisellä kuntasuunnittelukaudella.
Uusi vaihe rahoituksessa avautui 2007, jolloin kaupunki päätti vaihtaa
alakoulun Mac- ja yläkoulun sekä lukion PC-pohjaiset järjestelmät Linuxiin.
Hankinta päätettiin tehdä kolmessa vuodessa. Kaupunki hankki 2007 alakouluun 40 ja yläkouluun 80 Linux-päätteen järjestelmät, jotka olivat sisäverkoin ja runkokaapelein yhdistetty kaupungin verkkoon. Hankintoja laajennettiin seuraavina vuosina siten, että järjestelmä oli mitoitettu laite kahta
oppilasta kohden.
Vuoden 2007 hankinnat maksoivat 80 000 euroa. Päätös piti sisällään
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myös kahden seuraavan vuoden perushankinnat, joiden määrä oli 80 000–
93 000 euroa seuraavina vuosina, kun järjestelmää luotiin. Sittemmin kustannukset ovat olleet 40 000 euroa vuodessa.
Kun Kauniainen siirtyi suljetusta teknologiasta avoimeen, siirryttiin myös
järjestelmän toimintakyvyn ylläpitämisessä ostopalveluihin. Avoin järjestelmä perustuu selainpohjaiseen ratkaisuun, jossa työasema voi olla mikä ta-

hansa laite, jossa on selain, äly on palvelimilla. Ratkaisun myötä ylläpito- ja
huoltotarve pieneni oleellisesti sekä käyttövarmuus kasvoi. VTT:n tutkimuksen mukaan siirtyminen suljetusta avoimeen ratkaisuun säästi Kauniaisissa
noin puolet kustannuksista ja palvelutaso parani merkittävästi.
Kauniainen oli siis itse rahoittanut koko kehityksen aina 2010 luvulle saakka, jonka jälkeen opetushallitus on osallistunut kehityshankkeisiin. Alkuajan
yhteistyökumppanit antoivat kuitenkin suuren osaamis- ja tutkimuspanoksen projektille. Samoin viime vuosituhannen lopun kansainvälistä yhteistyötä kehittäneet lukiohankkeet ovat olleet mahdollisia vain yhteistyökumppaneiden panoksen takia. Niiden panos lisääntyi 2000-luvulla. Kumppaneita
olivat koulut (myös ulkomaiset), kunnan muut hallintokunnat, valtionhallinto
ja yritykset. Yhteistyön ansioista oli mahdollista toteuttaa sellaisia asioita,
joita ei muuten olisi voitu ajatellakaan.
http://www2.kauniainen.fi/dynasty/fin/kokous/20142121-3-1.PDF
Kauniaisten lukion lukuvuosiarviointi 2013-2014
http://www2.kauniainen.fi/dynasty/fin/kokous/20142068-6-3.PDF
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Tiiviisti
• Kauniaisten koulujen kehittämisessä oli
kysymys siirtymisestä opettamisesta oppimiseen ja digitaaliseen koulukulttuuriin.
Siirryttiin yhteistoiminnalliseen ja tavoitteelliseen organisaation toimintaan ja strategiseen ajatteluun.
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• Uudistuksen lähtiessä liikkeelle oli koulun valtakulttuuri oppikirjaan perustuva
opettaminen, jossa opettajalla oli pedagoginen vapaus. Tämä kulttuuri oli niin vahva, että sen muuttuminen kesti kymmeniä
vuosia ja toteutui askel kerrallaan opettajille vapaaehtoisena toimintana.
• Muutoksen perusta oli yhteiskunnan,
sen toimintojen ja työvälineiden ja globalisoitumisen nopea kehittyminen. Tarvittiin
uusi toimintapohja, joka vastasi nopeaan
muutokseen. Tällainen oli uusi tieto- ja oppimiskäsitys ja siitä johdettu koulun tavoitteisto, toimintatavat, oppimisympäristö ja
työvälineet.

• Tietotekniikka oli keskeinen väline tämän uudistuksen toteuttamisessa.
• Yhteistoiminnallinen organisaatio, kaikkien osallistuminen yhteiseen suunnitteluun, visioon perustuva tavoitteellinen
työskentely, visiosta johdetut koulujen ja
pienryhmien yhteiset lähitavoitteet antoivat opettajille yhteisen lähtökohdan ja selkänojan kehitystyöhön. Vaikka rehtori vastaa kaikesta, kaikki opettajat osallistuvat
osaltaan koulun käytännön johtamiseen
tiimien kautta.
• Koulut ovat projektin aikana siirtyneet
toimimaan luokasta monipuolisesti lähiympäristöön, yhteiskuntaan ja ulkomaillekin.
Kaikki koulut ovat jatkaneet kehitystyötään
nykyajan suomin mahdollisuuksin.
• Kauniaisten kaupunki on osallistunut
ennakkoluulottomasti ja kiitettävällä panoksella koulun uudistamiseen ja toiminut
edelläkävijänä kehityksessä, joka pitäisi
tapahtua jokaisessa koulussa.

KOULUJEN
PANOS TIETOYHTEISKUNNAN RAKENTAMISESSA
KIRJAVAA
JYRKI KOSKINEN

”

Koulut ovat siirtyneet viimeisen
20 vuoden aikana atk-luokkien
ajasta osaksi ubiikkia, jokapaikan
tietoyhteiskuntaa. Nykypäivän koulussa
tietotekniikka on luonnollinen osa
opetusta, oppimista ja koulun toimintaa
– vai onko?

Esko Ahon hallitus laati ensimmäisen kansallisen tietoyhteiskuntaohjelman
lama-Suomeen vuonna 1995. Tavoitteena oli, että maamme ”on edelleenkin
johtavia tietoyhteiskuntia, jossa tietotekniikan perustaidot ovat kaikilla ja
tietotekniikan avulla on uudistettu elinkeinoelämän ja julkisen sektorin toimintatapoja ja rakenteita”.
Matti Vanhasen hallituksen Tietoyhteiskuntastrategia rakensi ”luovaa, innovatiivista, ihmiskeskeistä ja kilpailukykyistä Suomea” ja Vanhasen II hallitus jatkoi sitä Arjen tietoyhteiskuntaohjelmassa. Tuloksena oli muun muassa Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma vuona
2010. Ohjelman tavoitteena oli edistää tietotekniikan hyödyntämistä osana
opetusta, oppimista ja koulun hallintoa. Kaunis ajatus oli, että toimintamalleja kehittämällä ja tietotekniikkaa hyödyntämällä voidaan parantaa tuloksia
ja tehostaa toimintaa myös koulussa.
Lukuisten tietoyhteiskuntaohjelmien tavoitteet olivat kyllä hienoja, mutta
toteutus ontui. Tietoyhteiskuntaohjelmista puuttui kokonaan toimeenpaneva
osa, jolla tavoitteet toteutetaan eli hankesuunnitelma vastuuhenkilöineen ja
resursseineen. Tilanne oli absurdi: valtio teki tietoyhteiskuntastrategioita ilman kuntia ja toivoi, että autonomiset kunnat olisivat sitten niitä toteuttaneet.
Opetuksen asiasisällöstä on kyllä toimiva napanuora valtion ja kuntien
välillä. Tuo napanuora on opetussuunnitelma. Opetushallitus määrittelee sitovat opetussuunnitelman perusteet, joita kunnat ja viime kädessä opettajat
toteuttavat siten kuin parhaaksi näkevät. Tietotekniikkaa ei saatu leivottua
osaksi opetussuunnitelman perusteita eikä koulujen digitalisointi siten koskaan edennyt opetussuunnitelman keinoin. Lopulta Jyrki Kataisen hallituksen päätös vuonna 2013 ylioppilaskirjoitusten sähköistämisestä sai digitalisoimiseen vauhtia myös peruskoulussa.
Suomalaisen peruskoulun kilpailuetu on laadukas opetus jokaiselle oppilaalle, varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta. Tietotekniikan hyödyntämisessä on kuitenkin isoja eroja – on loistavia mallisuorituksia, mutta myös
alisuoriutujia. Kaikki oppilaat eivät saa kunnon eväitä tietoyhteiskuntaan.
TVT:n opetuskäytön suunnitelmassa 2010 löydettiin yhdeksi ratkaisuksi kansallinen pilvipalvelu, joka takaa helpon pääsyn tietotekniikkaan osana opetusta ja oppimista. Opetushallitus aloitti pilvipalvelun valmistelun kesällä 2013.
Kehittäminen siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriön hoiviin, tuloksena kansallinen EduCloud konsepti, yhteisö ja basaari opetussisältöjen ostamiseksi ja
myymiseksi. EduCloud Alliance -yhteisöä käynnisti 27 yritystä ja organisaatiota.
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YLIOPISTOT MYÖS DIGITAALISTA PISA-SUOMEA RAKENTAMASSA
Suomalaisella yliopistolla on ollut keskeinen rooli opetuksen ja myös sen
tietotekniikan tutkimuksessa, kehityksessä ja käyttöönotossa. Pitkäjänteinen, pedagogiikasta kumpuava tutkimus on ollut tukena opetussuunnitelmien kehittämisessä ja tuottanut myös käytännön ratkaisuja. Esimerkiksi
Jyväskylän Yliopistossa toimiva Niilo Mäki Instituutti tutkii lasten ja nuorten
oppimisvaikeuksia. Instituutti hyödyntää työssään myös tietotekniikkaa ja on
kehittänyt lukuisia pelejä nuorten ja lasten avuksi. Esimerkiksi luki-vaikeuksiin kehitetystä Ekapelistä on käytössä versioita useille eri kielille ja myös
maahanmuuttajille.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMIEN KOULUISSA KIRJAVAA
Monessa kunnassa ja koulussa tietotekniikka ajateltiin olevan nörttien puuhaa, joka kuuluu asiasta innostuneille opettajille ja kunnan tietohallinnolle.
Opettajat voivat pitkälti valita opetusmetodinsa ja päättää, miten hyödyntää
tietotekniikkaa tai olla hyödyntämättä.
Lasten vanhemmat käyttävät työssään tietotekniikkaa päivittäin, mutta
eivät oikein ole nähneet tietotekniikkavajetta koulussa, koska muistelevat
omaa kouluaikaansa, jossa tietokoneita ei ollut.
Valveutuneissa kunnissa ja kouluissa on ymmärretty tietotekniikan merkitys ja potentiaali laajemmin osana opetusta, oppimista ja koulun toimintaa.
Osana tätä artikkelisarjaa on kirjoitus Kauniaisten suomenkielisestä koulutoimesta, ”Opetuksesta digitaaliseen oppimiseen”. Kauniainen on hyvä esimerkki kaupungista, jossa nähtiin jo varhain tietotekniikan hyödyntäminen
osana opetustointa. Kauniaisissa tietotekniikka on ollut osa koulun strategiatyötä ja arkea jo 1990-luvulta.
Koulujen tietotekniikan kustannuksista on vaikea ottaa selkoa – mitä se
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maksaa ja mitä rahalla saa. VTT teki osana Tekesin rahoittamaa Optek, Opetuksen tietotekniikkatutkimusta selvityksen, jossa tutkittiin erilaisten teknologioiden kokonaiskustannuksia.
Kauniaisissa tehty tutkimus osoitti, että ratkaisusta riippuen kustannukset samasta palvelusta voivat poiketa merkittävästi. Kun Kauniaisten suomenkielinen koulutoimi siirtyi suljetusta teknologiasta avoimeen, se säästi
50 prosenttia ja käytettävyys parani. Kun samanlaista analyysiä haluttiin tehdä
valtakunnallisesti, törmättiin vaikeuksiin tietojen tilastoinnissa ja vertailussa.

Vaikka kunnista kerätään tietoa ja tehdään koulujen tietotekniikasta tilastoja, tilastointia ei tehdä tarpeeksi tarkasti, jotta niistä olisi apua kun
kunnanisät ja -äidit tekevät päätöksiä, miten koulutoimen niukkenevat rahat
käytetään. Opetusministeriön tulisi ohjata kunnat ottamaan käyttöön yhtenäiset tilikartat ja toimintalaskenta vertailukelpoisten tietojen tuottamiseksi
ja kuntien tietojohtamisen perustaksi.
Kunnissa ostajana on usein ollut tietohallinto ja liian usein ilman tietoa
käyttäjän tarpeista. Jos opettajat eivät ole olleet mukana hankkimassa tarpeeseensa sopivia ratkaisuja eivätkä sitoutuneet niiden käyttöön, hienot ja
kalliit työasemat tai älytaulut ovat voineet jäädä nurkkiin pölyttymään.
OECD:n mukaan suomalaisten koulujen tietotekniikan määrä on OECD:n
keskivertoa, mutta tietotekniikan hyödyntämisessä Suomi on hännänhuippu
(kuva 1). On kyllä niitäkin, jotka epäilevät OECD -tutkimuksia. ’Sen perusteella, mitä näin ja kuulin esimerkiksi venäläisissä kouluissa on vähän vaikea uskoa, että siellä todella käytettäisiin tietotekniikkaa enemmän kuin Suomessa’.
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Kuva 1 Tietotekniikan käyttö kotona ja koulussa (Arjen
tietoyhteiskuntaohjelma, OECD 2009)

MARKKINAVOIMAT KOULUKAVERINA
Suomen 317 kunnassa on 3 005 peruskoulua ja lukiota, joissa on 669 700 oppilasta. Kouluissa on töissä noin 50 000 opettajaa ja lisäksi muu henkilökunta.
Opetustoimesta syntyy isot tietotekniikkamarkkinat, jotka kiinnostavat teknologiatoimittajia.
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Opetustoimen markkinat ovat pirstoutuneet 317 kuntaan. Koska tilaavat
yksiköt ovat pieniä, niiden voima kehittää ja neuvotella on ollut rajallinen.
Lopputulos on siiloutunut järjestelmäkokonaisuus, jossa rehtorien ja opettajien aikaa tärväytyy. Opetussisältöjen kehittämisessä ja tarjonnassa kustantajat ovat pitäytyneet hyväkatteisissa kirjoissa. Ne ovat vasta viime aikoina
siirtyneet sähköisiin sisältöihin. Avoimet, opettajien toisilleen kehittämät
sisällöt alkavat myös vallata tilaa vaikka opettajien palkkausjärjestelmä ei
niitä suosikaan.

Kouluista syntyy kokoaan suuremmat markkinat. Koulu on tekniikkatoimittajille väylä saada omat tuotteet myös koteihin ja tutuiksi jo lapsena sekä
kasvattaa tulevia asiakkaita. Rakentaessaan markkinoita toimittajat ovat
myös lahjoittaneet teknologiaa kouluille.
Aina markkina-aseman vahvistaminen ei ole onnistunut. Matti Vanhanen
otti vuonna 2008 vastaan Microsoftin lahjoittaman ohjelmistopaketin Suomen kouluille ja sai aikaan valtavan kohun. Lahjoitus koettiin yritykseksi sitoa kouluja ja koteja markkinajohtajan suljettuun teknologiaan ja lahjoitus
kuivui kokoon. IBM kehitti KidSmart -oppimiskeskuksen varhaiskasvatukseen osana yhteiskuntavastuuohjelmaansa. Kun IBM luopui työasemateknologiasta, myös KidSmart -ohjelma päättyi.

MARKKINAT AVAUTUVAT JA KEHITTYVÄT
Tultaessa 2000-luvulle jotkut koulut kyllästyivät tietojärjestelmien huonoon
laatuun ja käytettävyyteen sekä suljetun teknologian kalleuteen. Syntyi Linuxiin ja avoimeen teknologiaan perustuva Avoin koulu, suomalainen koulujen
ja yritysten ekosysteemi, jossa yritykset eivät eläkään lisenssejä ja laitteita
myymällä vaan palvelulla, eli sillä, että ratkaisut ovat hyötykäytössä. Lippulaiva on Unelmakoulu, jonka kehittäjäyhteisössä on 30 koulua. Unelmakoulua
ja sen erilaisia kaupallisia variaatioita käytti vuonna 2015 110 000 käyttäjää.
Kuntaliiton tutkimuksen mukaan jo 48 prosenttia suomalaisista kouluista
käyttää avointa lähdekoodia.
Tietotekniikka siirtyy pilveen, myös kouluissa. Asiakkaat eivät oikeastaan
tarvitse laitteita ja ohjelmistolisenssejä sinänsä, vaan vain niiden palveluja
hyötykäyttöön. Pilvessä ei ole väliä, onko ohjelmisto suljettu vai avoin, asiakas maksaa vain käytöstä ja hyödyistä. Trendi näkyy myös koulussa, sillä kaupalliset toimittajat tarjoavat kouluille palveluja omissa pilvipalveluissaan.

’MITÄ YHTEISTÄ ON KOULULLA JA LENTOKONEELLA? MOLEMMISSA
PITÄÄ SULKEA PUHELIN.’
2010-luvulle tultaessa lähes joka lapsella oli kännykkä ja joka kodissa tietokone. Silti monissa kunnissa koulu oli viimeinen saareke, johon ei haluttu
kännyköitä sekoittamaan koulun arkea. Sosiaalista mediaa pelättiin, nettikiusaaminen oli voimakkaasti esillä.
Pian oivallettiin kuitenkin, että nettikiusaamista ei voi lopettaa kieltämällä internetin käyttö, vaan ottamalla internet osaksi mediakasvatusta. Some
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nyt kuitenkin on osa oppilaiden arkea. Poliisikin partioi netissä ja somepoliisi Fobba valittiin vuoden poliisiksi.
Vihapuheiden some luikerteli myös kouluun ja 2010-luvulla leimahti kiivas
keskustelu Wilman käytöstä. Vaasalaisen StarSoftin kehittämä Wilma on reissuvihon seuraaja, väline, jolla koulu ja koti pitävät yhteyttä. Parhaimmillaan
Wilma on erinomainen, tehokas apuväline mutta sen osaamaton käyttö johti
Facebook -kuohuun ’Wilma – lasten rikosrekisteri’. Perheissä koettiin, että
Wilmassa korostuivat negatiiviset asiat. Oli lapsia, jotka eivät saaneet ala-asteen aikana yhtään positiivista palautetta.
Wilma ei ole kuitenkaan syypää vaan kulttuurimme, jossa on totuttu kasvattamaan kielteisellä palautteella positiivisen kannustamisen sijaan. Wilma
vain toi ilmiön näkyväksi.

MIKÄ ON HUOMISEN TIETOYHTEISKUNTA, JOHON PITÄISI
VALMISTAUTUA TÄNÄÄN?
Tietoteknikka on tänään yhä vahvemmin osa koulua. Yhä useampi opettaja
on ottanut tietotekniikan haltuun omassa elämässään, ja tietotekniikka leviää viimeistään sitä kautta osaksi opetusta ja oppimista. Oivaltavat koulut
ovat ottaneet tietotekniikan mukaan tukemaan uutta oppimiskäsitystä, ei
vain uudeksi käyttöliittymäksi kirjalle.
Tieto- ja oppijakeskeinen oppimiskäsitys korostaa oppilaan roolia aktiivisena toimijana ja oppimista vuorovaikutuksena ja tietokone on oiva väline
tiedonhankintaan. Tietokoneen oppimispeli on myös väsymätön innostaja
kielten drilliharjoituksissa tai muualla missä ulkoa opettelu puolustaa paikkaansa. Tietotekniikka tehostaa hallintoa ja vapauttaa rehtorien ja opettajien
aikaa koulun ydintehtävään, opetukseen ja oppimiseen.
Tuoreen OECD -tutkimuksen mukaan tietotekniikan runsas käyttö koulussa
ei näyttäisikään parantavan oppimistuloksia, päinvastoin. Tutkijat tulkitsevat
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tulosta siten, että on kehitettävä parempia tapoja hyödyntää tietotekniikkaa
osana nykyaikaista oppimiskäsitystä: jos tietotekniikka vain liimataan vanhan opettaja- ja oppikirjakeskeisen pedagogiikan päälle, tulokset vain huononevat.
Koulujen digitalisointi ei todellakaan ole yksin tietotekniikkahanke. Ensin
tulee pedagogiikka, teknologia on apuväline ja mahdollistaja. Kyse on toiminnan kehittämisestä ja koulun ydintehtävästä tarjota oppilaille eväät elämään. Yksi eväistä on kyky hyödyntää tietotekniikkaa arjessa.

Suomi putosi 1990-luvun alun jälkeen tietoyhteiskuntakisan kärjestä ja
menetti kilpailuetua. Nyt tietotekniikka ei ole enää kilpailuetu kansakuntien
globaalissa kisassa vaan välttämättömyys. Mutta mikä on seuraava ’ismi’, joka
tuo kilpailuetua ja hyvinvointia? Digitalisaatio sisältää ajatuksen tietotekniikan hyödyntämisestä osana mitä tahansa elämän alaa ja ilmiötä. Jo 1990-luvulla sanottiin, että ”kaikki mikä voidaan digitalisoida, digitalisoidaan”.
Nyt sanotaan, että kaikki, mikä voidaan robotisoida, robotisoidaan. Yhteistä uusille teknologioille Kehruu-Jennystä alkaen on, että maailma muuttuu teknologian myötä ja on oleellista käydä aiheesta monipuolinen keskustelu ja ymmärtää millaisen maailman haluamme ja millaista yhteiskuntaa
rakentaa. Rakentaminen alkaa koulussa – ja koulusta.
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Tiiviisti
• Tietotekniikan hyödyntämistä opetuksessa on haluttu edistää useissa tietoyhteiskuntaohjelmissa. Tavoitteet ovat muuttuneet vaihtelevasti teoiksi, koska valtio teki
strategioita ilman kuntien mukanaoloa.
• Kunnissa tietotekniikan ostajana on
usein tietohallinto, joka on tehnyt hankintoja ilman tietoa käyttäjien tarpeista. Siksi
opettajat eivät välttämättä ole sitoutuneita
laitteiden käyttöön.
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• Kustantajat ovat siirtyneet hitaasti sähköisiin sisältöihin ja pitäytyneet katetta
tuovissa kirjoissa.

• Pilvipalvelut yleistyvät myös kouluissa.
• Tietotekniikka ei ole vain kirjan korvaaja,
vaan vuorovaikutteisen ja tietoa tuottavan
oppimiskäsityksen mahdollistaja.

SUOMALAISEN
SOMEN
LOISTAVA
MENNEISYYS
”
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Suomessa on syntynyt monia
sosiaalisen median innovaatioita, mutta
vähän menestyvää alan liiketoimintaa.
Muutamat esimerkit rohkaisevat
kuitenkin yrittämään.

Suomalaisen sosiaalisen median historia on mielenkiintoinen yhdistelmä visionäärisiä edelläkävijöitä ja maailmanluokassa ensimmäisiä ja uraauurtavia
sovelluksia, joista ei kuitenkaan tullut alansa facebookia eikä twitteriä.
Oliko kyse sitten siitä, että suomalaisten tekninen osaaminen tuotti sosiaalisen median alkuvaiheeseen mainioita pilotteja, mutta liian pienet investoinnit markkinointiin ja käyttökokemukseen olivat kaupallisen menestymisen este? Vai olivatko visionäärit vain niin aikaansa edellä, että ympäristö
ja infrastruktuuri eivät olleet valmiina? Jos IRC-galleria tai Habbo Hotel olisi
tehty Amerikassa, olisiko meillä nyt IRCbook?
Uusia, disruptiivisia ilmiöitä, ”mustia joutsenia” on vaikea ennustaa historian
perusteella, ja uuden idean ensimmäinen markkinoille tuoja menestyy harvoin
itse, vaikka raivaakin tietä muille. Paljonko suomalaisen peliteollisuuden kiistattomasta menestyksestä pohjautuu vuosituhannen vaihteen sosiaalisen median yritysten kasvuun ja sen tuomaan asennemuutokseen? Ovathan pelitkin
nykyisin osa sosiaalista mediaa: stereotyyppi pelikonsolin ääressä yksin nyhjöttävästä teininörtistä on muuttunut yhteisössä pelaavaksi ja kokemuksiaan
jakavaksi, eri-ikäiseksi ja eritaustaiseksi mieheksi tai yhä useammin naiseksi.
Sosiaalinen media Suomessa on toki suureksi osaksi muuta kuin suomalaista sosiaalista mediaa: suomalaiset ovat käyttäneet Facebookia, YouTubea,
Instagramia, WhatsAppia ja lukemattomia muita sosiaalisen median globaaleja sovelluksia siinä missä muutkin kansat.
Tässä artikkelissa keskityn kuitenkin suomalaiseen sosiaaliseen median,
siis Suomessa kehitettyjen sosiaalisen median ja yhteisöllisten sovellusten
historiaan. Lisäksi käsittelen jonkin verran yhteisöllisiä työvälineitä, joita
käytetään organisaatioiden, kuten yritysten, sisällä ja välillä. Nekin edustavat sitä yhteisöllisyyttä ja sisältöjen jakoa, jota pidetään sosiaalisen median
määritelmänä. Lisäksi niiden toiminnot ja erityisesti käyttökokemukset määrittyvät yhä enemmän julkisen sosiaalisen median ominaisuuksien mukaan.
Erotan käsitteet ”sosiaalinen media” ja ”yhteisölliset sovellukset” toisistaan sillä, että sosiaalinen media muodostuu internetissä olevista julkisista
sovelluksista, vaikka niissä voidaankin määrittää suljettuja ja kutsuryhmiä.
Yhteisölliset sovellukset sen sijaan ovat organisaatioiden sisällä tai niiden
välillä käytettäviä sovelluksia, jotka ovat aina jollakin tavalla rajatun ryhmän
käytössä. Näiden välille muodostuu rajatapauksia, mutta koska tämän ei ole
tarkoitus olla tieteellinen artikkeli, jätän tarkan määrittelyn sikseen ja siirryn
suomalaisen sosiaalisen median historian alkulähteille.
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ARPANETISTÄ KAIKKI ALKOI
Sosiaalisen median voidaan katsoa syntyneen vuosituhannen vaihteessa.
Facebook perustettiin 4.2.2004, mutta sosiaalisia sovelluksia oli jo paljon
ennen sitä. Suomessa Jari Jaanto ja Tomi Lintelä aloittivat IRC-gallerian joulukuussa 2000. Habbo Hotelin perustajat Aapo Kyrölä ja Sampo Karjalainen
tekivät Mobiles Disco –chatin jo vuonna 1999. IRC-palvelun puolestaan kehitti
Jarkko Oikarinen jo vuonna 1988 viestien välittämiseen netissä. Helsingin Sanomien 4.10.2014 ja 28.3.2015 julkaistuissa Jussi Sippolan ja Jaakko Lyytisen
jutuissa on hyvä kuvaus näiden yritysten taipaleesta.
Voidaan sanoa, että sosiaalista mediaa ei olisi ilman internetiä ja sitä edeltäneitä muita tietoverkkoja. Jos bitti ei siirry, ei etene nettikeskustelukaan.
Sosiaalinen media on nimensä mukaisesti sosiaalista, jolloin siirtonopeudella ja käyttökokemuksella on ratkaiseva merkitys sovelluksen menestykselle.
Liian hidas tiedonsiirto tekee sisällön jakamisesta tökkivää ja sosiaalisesta
kokemuksesta vähemmän miellyttävää, mikä onkin ollut merkittävä syy joidenkin pioneerien, esimerkiksi Wapitin, epäonnistumiselle.
iPhone puolestaan näytti käyttökokemuksen merkityksen käyttäjille ja
samalla yrityksen pörssikurssille. Sosiaalinen media olisi huomattavasti vähemmän sosiaalista, jos tiedonsiirtoyhteydet eivät olisi sekä nopeutuneet
että halventuneet valtavasti. Nykyiselle 10-vuotiaalle videoiden ja kuvien
jakaminen on itsestään selvää – itse 10-vuotiaana sain joskus harvoin käyttää isän kameraa, ja yhdelle 36 kuvan rullalle otettiin kesäloma- ja joulukuvat.
Internet alkoi muodostua jo 1960 USA:n puolustusministeriön aloittaessa
ARPAnet-tietoverkon rakentamisen. Minulla oli ilo tavata Bostonissa ARPAnetin ensimmäinen koodaaja Dave Walden. Kysyin häneltä, tuliko heille koskaan yksittäistä hetkeä, jolloin he tiesivät olevansa tekemässä jotain todella suurta. Dave totesi, että ehdottomasti silloin, kun he kuulivat, että AT&T
lobbasi kovasti koko hankkeen lopettamista. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun
Waldenin tiimi oli kehittänyt pakettikytkentäisen tiedonsiirron. Parhaimmat-
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kin tekniset innovaatiot joutuvat usein vastatuuleen, jos ne vaarantavat olemassa olevien kaupallisten toimijoiden ansaintalogiikan.
Suomessakin tietoverkkoja alettiin tehdä jo 80-luvulla: Seppo Uusituvan
1982 perustama CBBS Helsinki, 1983 Datapak ja avattu EUnet-yhteys ja myöhemmin 80-luvulla liittyminen Internetiin korkeakoulujen Funetin kautta.
Itse aloitin TKK:n Teknillisen fysiikan osastolla syksyllä 1978, jolloin pääsin

ensimmäisen kerran tietokoneen ääreen, ilmoittautumaan Teletype-paperipäätteen avulla.
Parina ensimmäisenä opiskeluvuotena sosiaalinen media rajoittui Tetriksen öiseen pelaamiseen opiskelukavereiden kanssa tietokoneluokassa
– pelaamisen sosiaalinen aspekti olisi pitänyt ymmärtää jo silloin. Mutta jo
paljon ennen sitä oli TKK:lla tehty sosiaalisen median todellista pioneerityötä: vuonna 1968 silloinen teekkari ja myöhemmin suomalaisen tietotekniikan yksi grand old man Ralf Saxén järjesti opiskelukavereineen Suomen
ensimmäiset tietokonetanssit, joissa tietokone valitsi parit ja helsinkiläinen
kultasepänliike lahjoitti sormukset ensimmäiselle kihlaparille. (Toivottavasti
Jan-Ulrik Lindbergin YLE:lle tekemä “Tietokone”-dokumentti palaa YLE Areenaan katsottavaksi, ohjelmassa vilahtavat myös mm. nuoret Petteri Järvinen
ja Stefan Saanila.)

SUOMALAISET TEKNISINÄ URANUURTAJINA
Internet tuli yleiseen tietoisuuteen 1990-luvulla. Yksi suomalaisista pioneereista oli Julf eli Johan Helsingius, jonka anon.penet.fi-palvelin oli yksi internetin suosituimmista palvelimista maailmassa.
Vuonna 1995 uutisoitiin, että Ateneum oli edelläkävijä taideteosten verkottajana ja suomalaiset kirjastot nettipalvelujen tuottajina. Myös suomalaiset
pankit olivat vuosia esimerkiksi amerikkalaisia pankkeja edellä nettipalvelujen kehittäjinä. Sen sijaan sähköisessä kaupankäynnissä ja sisällöntuotannossa jäätiin jälkeen. Oliko tässäkin syynä tekninen fokus, erilaiset sääntelyt
vai liian pieni panostus markkinointiin? Jälkiviisaus ei muuta historiaa, mutta
tulevaisuutta varten siitä voi oppia.
90-luvun puolivälissä Suomi alkoi muun maailman mukana siirtyä myös
kohti dotcom-huumaa. Erilaiset verkkomarkkinointia ja verkkokauppaa tekevät yritykset, kuten Razorfish, alkoivat herättää sijoittajien huomiota, ja
Nokian nousu tuntui loputtomalta. Kaikki aikaisemmat kuplat pyyhkiytyivät
mielestä, kun kansa vuosituhannen vaihteessa jonotti pörssiin listautuvien
IT-yritysten, kuten Jippiin ja TJ Groupin, osakkeita.
90-luvun lopussa nähtiin myös WAPin nousu ja nopea tuho. WAPin piti tehdä
Suomesta mobiilikommunikoinnin supervalta. Se ei mennyt ihan kuin Strömsössä: idea oli hyvä, mutta liian pienet siirtonopeudet tekivät käyttökokemuksesta sietämättömän. Paraskaan idea ei lennä, jos siihen tarvittava infra puuttuu. Nettikuplan puhkeaminen vaikutti myös osaltaan WAP-yritysten tuhoon.
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Vuosituhannen vaihteessa, juuri ennen dotcom-kuplan puhkeamista, saivat alkunsa suomalaisen sosiaalisen median kaksi suurta nimeä: IRC-galleria
ja Habbo Hotel. Merkittävää kyllä, ne molemmat lähtivät kasvuun samalla,
kun verkkokuplan puhkeaminen lopetti monta nettifirmaa. Ensimmäinen
Habbo Hotel avattiin UK:ssa 2001 ja vuonna 2004 Habbolla oli jo 20 miljoonaa
rekisteröityä käyttäjää eri puolilla maailmaa. Samana vuonna IRC-galleriassa
oli 120 000 käyttäjää, ja kasvu jatkui vauhdilla – se oli pitkään Pohjoismaiden
vilkkain nettisivusto. Harvardissa avatusta Thefacebook.com:sta ei tiedetty
mitään.

SAMAAN AIKAAN YRITYKSISSÄ…
Yritysmaailmassa kuplan hulluista vuosista ja 3G-huutokaupoista seurasi
poksahduksen aiheuttama krapula, joka Suomessa johti toisaalta suureen
varovaisuuteen ja toisaalta jumittumiseen Nokian sinänsä hienoon menestykseen mobiilipuolella.
Erilaisten yritysfoorumien ja -portaalien rakentamiseen oli pantu paljon
rahaa ilman mainittavia tuloksia, jolloin ajatusheiluri heilahti toiseen ääriasentoon: Facebook hoitaa kaiken, omia yhteisöjä ei kannata kehittää.
Tässä tehtiin jälkikäteen ajateltuna iso virhe: omat käyttäjät ja asiakkaat
luovutettiin Facebookille, sen sijaan että oltaisiin mietitty oman yhteisön
luomista ja managerointia, kuten USA:ssa. Tämä ilmiö on sitäkin hämmästyttävämpi, kun peilaa sitä Habbon ja IRC-gallerian samanaikaiseen kasvuun:
nähtiinkö sosiaalinen media ja yhteisöllisyys yrityksissä vain “nuorison chattaamisena”, joka katoaisi teini-iän myötä, oikeiden töiden alkaessa?
2000-luvun ajan suomalaisten yritysten sosiaalisen median käytön ero
muun muassa Yhdysvaltoihin kasvoi entisestään. Vuosikymmenen loppupuolella voitiinkin todeta, että jos Suomi oli aikanaan ollut Euroopan Japani, se
oli nyt sosiaalisen median Albania.
Erityisen iso ero oli yritysten sosiaalisten sovellusten käytössä omassa
toiminnassaan ja vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja partnerien kanssa. Kun
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USA:ssa monilla B2B-yrityksillä oli yhteisömanagerit jo vuoteen 2005 mennessä, Suomessa nähtiin vain Facebook ja sen käyttö markkinoinnissa. Yrityksille ja organisaatioille tehtiin Facebook-sivut juurikaan miettimättä, mitä
niillä oli tarkoitus tehdä. Sosiaaliseen mediaan mentiin työkalu edellä, ei
liiketoiminnan tavoitteista lähtien. Itse palasin kahdeksan USA-vuoden jälkeen Suomeen vuonna 2007; silloin oli yksinäistä puhua yritysten sisäisistä

sosiaalisista työvälineistä, wikeistä, blogeista jne. Sosiaalinen media nähtiin
lähes vain ja ainoastaan B2C-markkinoinnin välineenä, jossa “piti olla, kun
muutkin olivat”.

MELKEIN MENESTYS: KUTISTUNEET KASVUTARINAT
Tammikuussa 2005 Habbo oli saanut 18 miljoonan euron sijoituksen, mikä oli
Euroopan ennätys. Habbolla oli yli 50 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää,
liikevaihdon hockey stick –kasvu ja arvio markkina-arvoksi 800 miljoonaa euroa – mikä voisi mennä vikaan?
Vuonna 2007 markkinoille tuli iPhone, vuonna 2008 AppStore. Nyt ajatellen
tuntuu käsittämättömältä, että Habbo Hotelista ei tehty kännykkäversiota.
Mutta ei uskonut Nokiakaan iPhonen mahdollisuuksiin.
Habbo Hotelin kehittänyt Sulake osti IRC-Gallerian vuonna 2007. Hintana oli Sulakkeen osakkeita 12,5 miljoonalla eurolla. Sulake oli yksi Suomen
nopeimmin kasvavista yrityksistä, joka toimi monissa maissa. Sen ja IRC-gallerian lisäksi Suomeen oli syntynyt muitakin globaalia asemaa tavoittelevia
yrityksiä. Muslimien sosiaalinen verkosto Muxlim perustettiin 2006, samana vuonna kuin Jyri Engeströmin ja Petteri Koposen Jaiku, jonka Google osti
vuonna 2007. Samana vuonna perustettiin myös Fruugo, josta piti tulla suomalaisten globaali verkkokauppavaltias.
”Sosiaalisen median lyhyt historia” –kirjan (Suominen, Östman, Saarikoski, Turtiainen; Gaudeamus 2013) mukaan termiä ”sosiaalinen media” alettiin
käyttää lehdistössä myös vasta vuonna 2006, eli alle 10 vuotta sitten – niin
lyhyt itse termin historia on.
Vuonna 2007 Facebook alkoi yleistyä Suomessa ja viedä käyttäjiä suomalaisilta sosiaalisen median sovelluksilta. 2011 Sulake vähensi maatoimistojensa määrää alle puoleen, mutta suurin isku tuli vuonna 2012, kun Habbo
Hotel joutui kansainvälisiin otsikoihin sen käyttäjän saatua useita seksitarjouksia. Yhdeksän miljoonan kuukausikävijän määrä romahti, samoin työntekijöiden määrä. Samana vuonna loppui myös Muxlimin toiminta ja Fruugo
jätti Suomen. Suomalaisen sosiaalisen median historia näytti siirtyvän amerikkalaisten sosiaalisen median palveluiden historiaksi Suomessa.

UUSI NOUSU JA PELILLISYYS
Habbo ja IRC-galleria eivät kuitenkaan kuolleet. Vuonna 2013 Elisa osti Sulakkeen ja toi Habbon iPhone-version markkinoille vuoden 2014 lopussa. Se on
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edelleen kansainvälinen: parista miljoonasta kuukausikäyttäjästä eniten on
Latinalaisessa Amerikassa. IRC-gallerian perustajat ostivat yrityksen takaisin
vuonna 2011 ja kehittävät siitä uutta versiota.
Suomalaisen sosiaalisen median historiassa on syytä mainita myös keskustelufoorumit, jotka eivät ole kadonneet mihinkään. Nykyisin Aller Median
omistamassa ja jo vuonna 1998 perustetussa Suomi24:ssä on yli kolme miljoonaa kävijää kuukaudessa. Vaikka globaalit sosiaalisen median sovellukset
ovatkin hallitsevia, “Sosiaalisen median lyhyt historia” -kirjassa todetaan, että
maakohtaisilla sosiaalisilla palveluilla on ollut merkitystä, varsinkin sellaisissa suurissa maissa, joissa on laajat sisämarkkinat ja heikompi englanninkielen taito, esimerkkeinä mm. Kiina, Japani ja Venäjä. Myös Suomessa paikalliset
sosiaaliset foorumit ovat säilyttäneet paikkansa: kieli ja paikallisten asioiden
käsittely on tärkeää yhteisöille, vaikka juuri tätä artikkelia kirjoittaessani käydäänkin keskustelua nettikommentoinnin sisällöstä ja tasosta.
Suomessa syntyi 2000-luvulla siis joitakin loistavia, mutta suhteellisen lyhytikäisiä sosiaalisen median yrityksiä. Samoja tarinoita oli toki muuallakin:
esimerkiksi Ruotsissa poltettiin huomattavasti enemmän rahaa tähdenlentoihin. Siellä kuitenkin saatiin aikaan muun muassa Skype. Mitä Suomessa?
Tällä hetkellä menestyjämme on peliala, joka hyödyntää erinomaisesti sekä
analytiikkaa että sosiaalista mediaa markkinoinnissaan ja pelikokemuksensa
kehittämisessä. Se näkyy pelialan menestyksessä.
Peliala alkoi kehittyä jo 1990-luvun lopulla. Remedy julkaisi ensimmäisen
pelinsä vuonna 1996, ja Max Paynen myötä sen liikevaihto kasvoi vuoteen
2003 mennessä jo 6,5 miljoonaan euroon. Samaisena vuonna perustettiin
Relude, jonka nimi vuonna 2005 muuttui Rovio Mobileksi. Vuonna 2010 perustettu Supercell vei pelialan Suomessa kokonaan uudelle tasolle, kun siitä
vuonna 2013 myytiin 51 prosentin osuus $2,1 miljardilla dollarilla. Peliyrityksiä
perustetaan vauhdilla ja ne keräävät rahoituksensa maailmalta. Pelit hyödyntävät tehokkaasti sosiaalista mediaa ja yhteisöllisyyttä, ja yhä useammat
pelit ovat itsessään sosiaalisia. Aiemmin epäsosiaalisina pidetyt suomalaiset
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kehittävät siis sosiaalisuutta hyödyntäviä ja sosiaalisia pelejä maailmalle.
Pelillisyys vaikuttaa myös monella muulla alueella, esimerkiksi terveysteknologiassa. Itsensä mittaaminen ja tulosten jakaminen muiden kanssa
muuttuu osalle kunnon ylläpitämisen uudeksi normiksi. Sohvalta on helpompi lähetä liikkeelle, kun muut kannustavat ja näkevät suoritukset, kuten
muun muassa HeiaHeia tietää.

YRITYSTEN DIGITAALISUUS
Suomalaisissa yrityksissä yhteisöllisten sovellusten ja sosiaalisen median
käyttö raahautui koko digitaalisuuden kanssa jälkijunassa vielä 2010-luvun
alkupuoliskolla, kuten Digibarometri on tuskallisesti osoittanut. Suomessa
oli vuonna 2014 erinomaiset edellytykset digitaalisuuden hyödyntämiseen,
mutta erityisesti yritykset eivät sitä tehneet.
Sama koski teollista internetiä: kun Saksa oli aloittanut oman teollisen
internetin strategiansa tekemisen jo vuonna 2011, meillä alettiin vasta pari
vuotta myöhemmin keskustella siitä, mitä teollinen internet oikeastaan tarkoittaa. Suomessakin oli edelläkävijöitä, esimerkiksi Kemppi, joka hyödynsi
digitaalisuutta tehokkaasti jo vuonna 2012, mutta niistä ei paljoa puhuttu.
Positiivisessa hengessä todettakoon, että vaikka muilla on etumatkaa,
olemme kirimässä sitä kiinni. Pelialan menestys on tuonut uutta ajattelutapaa, innostusta ja rohkeutta tehdä uusia sosiaalisia ja erityisesti mobiileja
sovelluksia. Useita hyviä uusia ja uudistuneita yrityksiä löytyy eri toimialoilta; Enevo uudistaa jätteidenkäsittelyä, Eniram laivojen trimmausta ja Konecranes nosturien toimintaa, vain muutamina esimerkkeinä.
Erityisen kiinnostavaa on nähdä, mitä sosiaalisten toimintatapojen, datan
ja analytiikan tuominen esimerkiksi cleantechiin saa aikaan. Samoin tulee
olemaan mielenkiintoista seurata, millaisiksi tulevaisuuden organisaatiot
muodostuvat: litteitä organisaatioita löytyy yhtä hyvin suomalaisesta Supercellistä kuin amerikkalaisesta GE:stä. Kun vielä opimme tekemään töitä
yhdessä, sosiaalisesti, suomalaisella osaamisella on monta paikkaa maailmassa.

Suomalaisen somen loistava menneisyys

Tiiviisti
• Suomessa on ollut monia sosiaalisen
median edelläkävijöitä ja maailmanluokassa uraauurtavia sovelluksia. Oman alaansa
hallitsevaa kansainvälistä ja pitkäaikaista
liiketoimintaa on tullut kuitenkin vähän.
• Huomattavimpia kansainvälisiä some-menestyksiä olivat Habbo Hotel ja
IRC-galleria, joiden nousu alkoi 2000-luvun
alkupuolella.

KAIJA PÖYSTI

• Suomalaiset yritykset ovat olleet varovaisia seuraajia sosiaalisen median hyödyntämisessä markkinointitarkoituksiin.
Oman yhteisön luomista vain harvat ovat
edes pohtineet.

• Peliteollisuus on tällä hetkellä Suomen
menestynein sosiaalisen median ja analytiikan hyödyntäjä.
• Muutamat teolliset yritykset ovat rohkaisevia esimerkkejä siitä, miten analytiikkaa,
yhteisöllisyyttä ja mobiileja ratkaisuja voi
hyödyntää yritysten liiketoiminnassa.

DIGITAALISTA
VALVONTAA
VASTUSTAMASSA
JUHO LINDMAN
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Digitaaliset oikeudet ovat
maailmalla yhä keskeisempiä.
Monet rikollisuuden nimissä tehdyt
uudistukset ovat pienentäneet
oikeutta yksityisyyteen.
Verkkovalvonnalle on syntynyt myös
vastustajansa meillä ja muualla.

Tieto- ja viestintäteknologian käytön leviäminen haastaa perinteisiä sosiaalisia suhteita, ajattelumalleja ja organisaatioita. Yhteiskunnalliset muutokset
nostavat aina esiin uusia mahdollisuuksia ja uhkia.
Muutokset eivät kuitenkaan tapahdu yhteiskunnallisessa tyhjiössä. Valtiolla, tutkimuslaitoksilla, eduskunnalla, kunnilla sekä luonnollisesti kansalaisjärjestöillä on ollut rooli siinä, miten digitaalisuuden vaikutukset näkyvät:
mitä teknologioita tuetaan ja kehitetään, miten hyödyt ja haitat jakautuvat.
Digitaalisuus muuttaa varmasti lähes kaikkien organisaatioiden toimintatapoja eivätkä kansalaisjärjestökentän toimijat ole poikkeus. Hyviä esimerkkejä ovat muutokset viestinnässä, hajautetut kampanjat tai muutokset varainkeruussa.
Tässä kirjoituksessa keskitytään pääosin liikkeisiin ja kansalaisjärjestöihin, joiden vaikutuskohteet ovat digitaaliset oikeudet. Erityisen mielenkiintoiseksi digitaalisiin oikeuksiin keskittyvien liikkeiden seurannan tekee se,
että niiden kehitys mukailee laajempia kansainvälisiä trendejä.
Digitalisaatiokehityksen ja kansalaisjärjestökentän suhde on jännitteinen.
Kansalaisjärjestökenttä toimii yleensä hiukan reagoiden kuten esimerkiksi
muutoksiin lainsäädännössä. Toisaalta ne pyrkivät rakentamaan asiantuntemusta ja pitävät mediassa esillä itselleen tärkeitä teemoja.
Digitaalisista oikeuksista kiinnostuneet liikkeet ovat aina soveltaneet
omassa viestinnässään ja asiantuntijuuden rakentamisessa uusimpia välineitä. 90-luvun Usenet, sähköpostilistat ja IRC-kanavat sisälsivät aikansa tärkeitä yhteiskunnallisia ja tietoyhteiskuntaa sivuavia teemoja. Sitä täydentämään syntyivät muun muassa erilaiset BBSien eli purkkien keskustelut. Näitä
korvaamaan tulivat taas 90-luvun lopulta alkaen internetin kotisivut, blogit ja
keskustelufoorumit sekä lopulta erilaiset sosiaalisen median palvelut.

OIKEUDET VAARASSA MYÖS LÄNSIMAISSA
Digitaaliset oikeudet ovat maailmalla muodostuneet yhä keskeisemmäksi toimintakentäksi. Perinteiset oikeudet kuten sananvapaus, yksityisyyden
suoja sekä poliittiset oikeudet ovat vaarassa erilaisten diktatuurien lisäksi
myös kehittyneissä länsimaissa.
Terrorismin torjunnan ja verkkorikollisuuden estämisen nimissä tehdyt
uudistukset sangen monessa maassa ovat jatkuvasti pienentäneet oikeutta
yksityisyyteen. Kehittyvissä maissa käytetyt valvonnan välineet ovat yleensä
kehittyneiden teollisuusmaiden vientituotteita.

Digitaalista valvontaa vastustamassa

Tiedonhankintaa on erilaista: tiedustelupalvelut kuuntelevat viestejä osana toimenkuvaansa, mutta netistä löytyvät myös laitonta tiedonhankintaa
harjoittavat erilaiset kiusaajat ja verkkorikolliset.
Lisääntyvälle verkkovalvonnalle on syntynyt myös vastustajansa. Julian
Assange paljasti Wikileaks-sivuillaan Yhdysvaltain diplomaattikaapeleita ja
joutui Yhdysvaltain hampaisiin. Edward Snowden puolestaan paljasti Yhdysvaltain hallinnon systemaattisesti ja laittomasti kuuntelevan liittolaistensa
viestintää. Hän joutui maanpakoon Venäjälle.
Redditin perustajiin kuuluva internetaktivisti Aaron Swartz puolestaan latasi luvatta JSTORin artikkelit. Tästä käynnistyi tapahtumasarja, jossa syyttäjä
vaati miljoonan vahingonkorvauksia ja 35 vuoden vankeustuomiota. Schwartz
ajautui itsemurhaan 26-vuotiaana.
Netin huumori- ja kiusauspalstoilta alkunsa saanut Anonymous herätti
runsaasti mielenkiintoa tietomurtojen sarjalla ja myöhemmin tukiessaan niin
Arabikevättä kuin Occupy Wallstreet –liikettä.

AKTIIVISTA PÖHINÄÄ YHDISTYSTEN SUOMESSA
Suomi on yhdistysten luvattu maa, joten digitaalisuuteen liittyviä yhdistyksiä on melkoinen joukko. Monet yhdistyksistä eivät välttämättä erityisen aktiivisesti pyri toimimaan etujärjestönä. Vanhimpia lienevät erilaiset käyttäjäyhdistykset, joita löytyy vähän joka lähtöön: PC-käyttäjät ry, Finnish Unix
User Group ry, Finnish Linux User Group ry, Apple käyttäjät ry, Suomen Amiga-käyttäjät ry ja niin edelleen.
Muita alan toimijoita ovat muun muassa TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, Tietotekniikan liitto sekä Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry. Myös erilaiset teknisten alojen opiskelijayhdistykset tai säätiöt
voitaisiin mainita tässä.
Teknisiin alakulttuureihin voidaan laskea demoscene ja erityisesti Assembly-messut, erilaiset peliyhdistykset tai nörttien radikaalia kunnianpalautus-
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ta 90-luvun lopussa ajanut Irti elämästä -yhdistys tai uudemmat nörttiliikkeet. Esimerkkeinä netissä organisoituvasta kansalaistoiminnasta ovat myös
Wikipedia tai avoimen lähdekoodin edistämiseen liittyvät yhteisöt. Avoimen
datan parissa toimiva yhdistys on Open Knowledge Foundation Finland. Kansainvälisiä mielenkiintoisia sähköisistä oikeuksista kiinnostuneita ovat vaikkapa Creative Commons, Open Source Initiative tai Free Software Foundation.

SUOMALAISIA DIGI-LIIKKEITÄ
Sukellamme seuraavaksi suomalaiseen järjestökenttään muutaman esimerkin kautta. Tässä valittuna näkökulmana on esitellä valikoiden muutamien
liikkeiden toimintaa ”kuten sen koimme” aktivistinäkökulmalla. Näkökulma
on tietyllä tapaa puolueellinen: moni muukin järjestö tai toimija ansaitsisi
olla mielenkiinnon kohteena. Kirjoituksen tarkoituksena on mennä suhteellisen syvälle muutamaan yksittäistapaukseen - ”kampanjoinnin arkeen”.
Valittuina esimerkkeinä toimivat Piraattipuolue, Electronic Frontier Finland ry ja Avoin ministeriö.

PIRAATTILIIKE KURKOTTAA PARLAMENTTIIN
Tekijänoikeuksiin ja tiedon sekä kulttuurin jakamiseen keskittyvät liikkeet
vahvistuivat ympäri Eurooppaa EU:n tekijänoikeusdirektiivin valmistelun aikana ja tullessa kansallisesti voimaan 2001.
Direktiivi aiheutti monia muutoksia kansallisissa lainsäädännöissä. Yksi
merkittävimmistä muutoksista oli vertaisverkkoteknologiaa hyödyntävän luvattoman kopioinnin selkeämpi kriminalisointi monissa maissa.
Piraattiliike puolestaan on ensimmäinen menestynyt keskeisesti digitaalisiin oikeuksiin keskittynyt poliittinen liike, jonka vahvin tukialue on Ruotsi.
Ruotsin Piratpartiet perustettiin vuonna 2006. Puolueen suurin vaalimenestys oli vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa se keräsi yli seitsemän prosenttia äänistä ja sai kaksi edustajaansa läpi.
Vuoden 2006 toukokuussa polisi ratsasi ja takavarikoi tunnetun vertaisverkkosivuston The Pirate Bayn palvelimet. Seurasi pitkä oikeudenkäynti,
mutta ratsia johti lähes välittömästi nettiraivoon ja mielenosoituksiin. Lehdistö kiinnostui samalla Piratpartieteista, vaikka alkujaan mielenosoituksissa
oli mukana muitakin poliittisia järjestöjä.
Puolueen poliittinen agenda koostuu vahvasti tekijänoikeuksien ja patenttilainsäädännön uudistuksiin, yksityisyydensuojaan sekä hallinnon läpinäkyvyyden lisäämiseen.
Tekijänoikeuskysymykset nostivat sen pinnalle, mutta toinen lakihanke eli
niin sanottua signaalitiedustelua koskeva FRA-laki piti sen siellä. Kyseessä oli
laki, joka mahdollista Ruotsin puolustusministeriön alaisen signaalitiedustelua suorittavan organisaation salakuunnella kaikkea Ruotsin kautta kulkevaa
liikennettä. Lain tarkoituksena ilmoitettiin olevan terrorismin ja järjestäytyneen rikollisen toiminnan estäminen.

Digitaalista valvontaa vastustamassa

Asia kosketti sangen läheisesti myös Suomea, sillä monet keskeiset internetliikennettä välittävät kaapelit kulkevat Ruotsin kautta maailmalle. Piratepartiet kampanjoi voimakkaasti lakia vastaan sen valmistelun aikana ja sen
tultua hyväksytyksi. Laki repi myös muiden hallituspuolueiden rivejä, mutta
saatettiin silti voimaan.
Piraattiliike rantautui myös Suomeen, mutta ei ole toistaiseksi saanut läpi
ilmeisesti yhtään edustajaansa kilpailluissa vaaleissa. Syitä lienee monia alkaen suomalaisesta vaalijärjestelmästä, betonoituneesta äänestyskäyttäytymisestä tai ehdokkaiden kohtuullisen värikkäistä kampanjoista, mutta aktiivisuuden kanavoituminen kansalaisjärjestökentän kautta lienee myös ihan
keskeinen selitys.
Muissa poliittisissa puolueissa syntyi oikeastaan vasta 2000-luvulla suurempaa kiinnostusta digitaalisiin oikeuksiin, mutta yksikään puolue ei ole
toistaiseksi pystynyt omimaan kenttää itselleen. Esimerkiksi Vihreät perustivat oman tietotekniikkaohjelmansa ajoissa ja myöhemmin ohjelman laatinut
työryhmä on vakiintunut osaksi puoluetta.
Vaikuttaminen digitaalisiin asioihin tuntuu monesti tapahtuvan yksittäisten kansanedustajien aloitteesta. Tämä jättää paljon valtaa ministeriöiden
virkamiehille. Eduskunnassakin digitaalisuuteen liittyvät asiat käsitellään eri
valiokunnissa ja niiden valmistelu on jaettu koko joukkoon erillisiä ministeriöitä. Yksi mielenkiintoisimmista toimijoista kentässä on tulevaisuusvaliokunta, joka ei tosin päätä monista digitaalisuuteen liittyvistä asioista.

AVOIN MINISTERIÖ INNOVOI ALOITTEITA
Avoin ministeriö on riippumaton kansalaisten innokkuuteen perustuva aloitepalvelu. Perustuslakiin (2012) lisättiin mahdollisuus järjestää kansalaisaloitteita ja saattaa ne eduskunnan käsittelyyn laiksi, kunhan aloitteen tekijät
keräävät ainakin 50 000 nimeä aloitteeseen puolen vuoden aikana. Palvelu
syntyi, kun huomattiin että kansalaisaloitteiden tukemiseen tarvittiin erilai-
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sia palveluita.
Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa myös sähköisesti Sähköisessä aloitepalvelussa. Ensimmäinen kansalaisaloite koski turkistarhauksen lakkauttamista ja
saatettiin eduskunnan käsittelyyn 2013. Ensimmäisenä vuonna neljä kansalaisaloitetta eteni eduskuntaan asti. Ne koskivat tekijänoikeuslakia, avioliittolakia,
ruotsin kielen valinnaisuutta ja energiatodistuslakia. Kansalaisaloite tasa-arvoisen avioliittolain osalta on tätä kirjoitettaessa edennytkin jo laiksi asti.

Tämän kirjoitushetkellä palvelussa (http://www.kansalaisaloite.fi) on
käynnissä 49 aloitetta. Päättyneitä on 385 ja 8 aloitetta on toimitettu eduskuntaan asti. Muutamaan aloitteeseen kerättiin nimiä jo ennen kansalaisaloitepalvelua: sieltä puuttuvat mm. turkistarhausta koskeva aloite.
Monet alkuaikojen kansalaisaloitteista ovat kuitenkin lässähtäneet: keskustelussa on väläytelty muun muassa aloitteiden heikkoa valmistelua, mutta syyt liittynevät myös ihan poliittiseen valtaan valmistella lakiesityksiä.
Avoin ministeriö tarjoaa siis vain alustan ja työkalupaketin kansalaisille
toteuttaa kampanjoitaan. Luonnollisesti aloitteiden joukkoistettuun valmisteluun, nimien keräämiseen, lobbaamiseen ja viranomaisyhteydenpitoon
tarvitaan myös osaamista, joita kansalaiskollektiiveilla ei välttämättä ole.
Tällöin avoimen ministeriön talkoolaiset voivat konsultoida ja auttaa, jotta
kaikki tarpeelliset asiat saadaan hoidettua.
Avoin ministeriö toteuttaa suoraa demokratiaa, mutta toistaiseksi kansalaisaloitteet vaativat eduskunnan käsittelyn. Kuntalaisaloitteita varten on
olemassa toinen aloitepalvelu: https://www.kuntalaisaloite.fi
Avoimen ministeriön tavoite oli alkujaan varmistaa, että kansalaisaloitteesta tulee toimiva työkalu. Pelko oli, että aloitteita ei valmisteltaisi kunnolla ja alkuinnostus ei johtaisi työkalun pitkäaikaisempaan käyttöön. Toinen
huoli oli, että kansalaisten aloitteita ei käsiteltäisi kunnolla eduskunnassa,
koska lainsäädäntö ei ottanut siihen kantaa.
Avoin ministeriö on sangen onnistunut palvelu, sillä kansalaisaloitteista
on tullut yleisesti tiedostettu ja käytetty väline. Kansalaisaloitteiden käsittelyprosessi eduskunnassa on melko perusteellinen. Ehkä vielä tärkeämmin hanke on inspiroinut miettimään, miten edustuksellista demokratiaa
pitäisi täydentää ja mitkä ovat joukkoistamisen mahdollisuudet lainvalmistelussa.

EFF ANTAA ÄÄNEN USA:SSA
Suomalaisen Effin kansainvälinen esikuva on Yhdysvalloista ponnistava Electronic Frontier Foundation (EFF). EFF perustettiin jo 1990, kun Yhdysvaltain
salainen palvelu suoritti joukon kotietsintöjä muun muassa tunnettuun roolipelikustantamoon Steve Jackson Gamesiin. Etsinnät oli suoritettu osana
tutkintaa, jossa haluttiin tarkemmin selvittää ns. E911-dokumentin käyttöä
pelin lähdemateriaalina. Kyseisen dokumentti selvitti tarkemmin miten Yhdysvaltain hätänumerojärjestelmä toimi.
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Ratsiassa salainen palvelu takavarikoi kustantamon tietokoneet ja palautti ne takaisin tuhottuaan koko joukon tietokoneille tallennettuja keskusteluita. Takavarikoinnin seurauksena Steve Jackson Games joutui lomauttamaan
puolet henkilöstöstään. Lopulta tapauksesta ei nostettu syytteitä.
Whole Earth ’Lectronic Link nettiyhteisössä tapaus nosti äläkän ja kolme
tunnettua teknologiavaikuttajaa Mitch Kapor (Lotus Development), John Perry Barlow (karjankasvattaja ja Grateful Dead) sekä John Gilmore (Sun Microsystems) päättivät nostaa oikeusjutun salaista palvelua vastaan. Samalla he
perustivat yhdistyksen nimeltään EFF.
EFF on myöhemmin kasvanut erittäin merkittäväksi kansalaisjärjestöksi,
joka on antanut digitaalisiin oikeuksiin keskittyneille kansalaisille äänen. Siinä missä 90-luvun alun uhat sananvapaudelle ja yksityisyydelle tulivat pääasiassa valtion taholta, nyttemmin myös yksityisten yritysten toimintatavat
ovat yhä etenevissä määrin uhanneet kansalaisten oikeuksia.
EFF:n eräs toiminnan muoto kosketti myös Suomea. Vuosina 1993-1996 toimi
anon.penet.fi, jonka avulla saattoi kirjoittaa pseudonyymillä uutisryhmiin. Palvelua pyöritti Johan ”Julf” Helsingius. EFF puolestaan tuki voimakkaasti salanimellä kirjoittelua ja keräsi Helsingiukselle varoja mahdollisiin oikeusjuttuihin.
Vuonna 1994 DefCon2 tietoturvatapahtumassa levisi huhuja, että anon.penet.fi:n lähettäjätiedot olisivat vuotaneet. Toinen iso tapahtumaketju käynnistyi, kun Scientologian kirkko 1995 teki Interpolille tutkintapyynnön uutisryhmiin palvelusta postitetusta viestistä, jossa vuodettiin kirkon sisäinen
muistio. Suomen syyttäjä vaati Suomessa ensin kaikkia anon.penet.fin 300
000 pseudonyymiä, mutta tyytyi lopulta yhden pseudonyymin paljastamiseen.
Vuonna 1996 palvelua epäiltiin lapsipornon levittämisestä. Vuonna 1996
skientologit olivat taas palvelun kimpussa ja lopulta se päätettiin sulkea.

EFFI KAMPANJOI SUOMESSA
Suomalainen Effi syntyi vuonna 2001. Ensimmäinen kampanja koski ohjelmis-
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topatentteja, mutta sittemmin sen asialista on laajentunut merkittävästi, ja
tällä hetkellä yhdistys on yksi tärkeimmistä alan toimijoista Suomessa. Järjestöllä on noin 1600 jäsentä. Yhdistys on profiloitunut sekä aktiiviseksi kansalaisjärjestötoimijaksi että asiantuntijaorganisaatioksi. Se on kampanjoinut
keskeisimmissä kansalaisten digitaalisiin oikeuksiin liittyvissä lakihankkeissa.
Historiansa aikana Effi on ehtinyt ottaa kantaa niin sen tontille osuviin sananvapauteen ja yksityisyyden suojaan verkossa kuin lähelle osuviin muihin

asioihin kuten spämmäykseen, kohtuullisiin käyttöehtoihin, ohjelmistopatentteihin, sähköiseen äänestämiseen tai tekijänoikeuksiin.
Alla on kuvattu tarkemmin kolmea yhdistyksen kampanjaa: 1) tekijänoikeuslakia eli Lex Karpelaa koskevaa vaikuttamistyötä, 2) suomen sähköistä äänestämistä (ml. verkkoäänestys) koskevaa kampanjointia sekä 3) Lex Nokiana
tunnettua sähköisen viestinnän tietosuojalakia.

LEX KARPELA - TEKIJÄNOIKEUSLAKI 2004
Euroopan tekijänoikeusdirektiivi kuumensi kansalaisjärjestökenttää ja nettiaktiiveja vuonna 2004-2005. Lex Karpelaksi nimetty lakipaketti oli tarkoitettu muuttamaan tekijänoikeuslakia ja rikoslakia. Ongelmiksi uudessa laissa
nähtiin muun muassa yksityisen käytön alueen kapeneminen, rajoitukset formaatteihin joilla eri ostamiaan teoksia voi kuunnella ja katsoa sekä kohtuuttomia rangaistuksia varsin yleisestä luvattomasta kopioinnista.
Effi ei varsinaisesti ole tekijänoikeusjärjestö, mutta hääri asiassa muiden
nettiaktiivien kanssa sen verran aktiivisesti, että kansanedustajat väittivät
edustajille tulevaa kansalaispalautetta netistä ”masinoiduksi”.

Se keräsi

asiantuntemusta ja pyrki vaikuttamaan asian valmisteluun sekä pitkittyneeseen eduskuntakäsittelyyn. Kampanjaa varten perustettiin muun muassa
useita sivustoja vastustamaan lain läpimenoa, tuomaan sen ongelmakohtia
esiin ja lain hyväksymisen jälkeen kertomaan ketkä kansanedustajat olivat
sitä olleet hyväksymässä.
Laki herätti runsaasti mediahuomioita käsittelyvaiheessa, vaikka erityisesti loppuvaiheessa otsikoihin päätyivät jumalanpalveluksessa esitettävän
musiikin korvaukset. Eduskuntakäsittelyn aikaan aiheesta oli myös mielenosoitus ja poikkeuksellinen kaikkien poliittisten nuorisojärjestöjen yhteinen
kannanotto, jossa vaadittiin pysäyttämään laki. Siitä huolimatta eduskunta
äänesti lain voimaan.
Lakia myös koeteltiin vuonna 2006 organisoidulla ”Organisoitu keskustelu” -kampanjalla, jonka tarkoituksena oli tuoda esiin lain sananvapautta
loukkaavia piirteitä netissä viikon ajan. Oikeuskierrosten jälkeen hovioikeus
tuomitsi keskustelijoita päiväsakkoihin.
Asiaan palattiin vielä vuoden 2007 eduskuntavaaleissa. Tuolloin oli rahankeräys, jonka avulla saatiin mainos, jossa kerrottiin ketkä olivat äänestäneet
lain puolesta ja ketkä sitä vastaan. LexKarpela.info sivusto jakoi äänestystietoja. Lakia puoltaneiden kansanedustajien nimet olivat tekstillä ”He ha-
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luavat lähettää lapsesi vankilaan jopa kahdeksi vuodeksi, koska hän haluaa
jakaa musiikkikokemuksensa kavereidensa kanssa”. Helsingin Sanomat piti
mainosta hyvän tavan vastaisena ja kieltäytyi julkaisemasta sitä, joten se julkaistiin Metro-lehdessä.
Kampanjoinnin onnistumista on vaikea arvioida jälkikäteen, koska tekijänoikeudet digitaalisissa ympäristöissä ovat olleet sangen kuuma peruna jo
aikaisemmin. Viimeksi asiaan palattiin vuonna 2014 kerätyllä kansalaisaloitteella, jossa vaadittiin järkeä tekijänoikeuslakiin. Tekijänoikeudet siis näyttävät olevan kiistakapulana jatkossakin.

2008 SÄHKÖINEN ÄÄNESTYS
Kunnallisvaaleissa 2008 toteutettiin pilottikokeilu sähköisestä äänestämisestä Kauniaisissa, Vihdissä ja Karkkilassa. Äänestäjät saivat valita käyttivätkö sähköistä vai perinteistä äänestämistä. Turun yliopiston matematiikan
laitos auditoi äänestysjärjestelmän soveltuvilta osin.
Sähköisen äänestyksen järjestelmiä aikaisemmin voimakkaasti luotettavuuden puutteesta kritisoinut Effi ei lähtenyt auditointiin mukaan, koska
oikeusministeriöstä vaadittiin auditointiin osallistumiseksi salassapitosopimuksia, joita kansalaisjärjestö ei voinut hyväksyä.
Sähköinen äänestys hukutti 232 ääntä, joka johti valitusten jälkeen uusintavaaleihin kaikissa kolmessa kunnassa. Effi tarjosi oikeusapua valitusten
laadintaan. Myöhemmin oikeusministeriö myönsi tehneensä koko joukon
kardinaalivirheitä. Hiukan nolosti edes jälkikäteen ei ole pystytty selittämään
miten noin kaksi prosenttia äänistä katosi kokonaan. Vuonna 2008 teetetty
ministeriön sisäinen tarkastusraportti on karua luettavaa: järjestelmähankkeessa meni pieleen niin käyttöliittymäsuunnittelu, testaus kuin ylipäänsä hankkeen hallinto. Edes havaittuihin puutteisiin ei pystytty reagoimaan
hankkeen aikana.
Effin kampanjointia ennen vaaleja ei voi pitää kovin onnistuneena, koska
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vaalipilotti järjestettiin vaikka sen ongelmat olivat aivan hyvin tiedossa. Jälkikäteen arvioituna kampanjointi toimi: sähköiseen äänestykseen ja nettiäänestykseen liittyvät kokeilut jäädytettiin vuosikymmeneksi fiaskon jälkeen,
mutta viime aikoina ne ovat taas palanneet keskusteluun, kun asiasta on istunut useampikin oikeusministeriön työryhmä.

LEX NOKIA
Lex Nokia nousi otsikoihin, kun useat valmistelussa mukana olleet henkilöt kertoivat voimakkaasta painostuksesta, vaikka yhtiöstä asia myöhemmin kiistettiinkin. Kyseessä on Lex Nokiana tunnettu sähköisen viestinnän
tietosuojalaki, jossa muun muassa Nokia halusi antaa yhteisötilaajille mahdollisuuksia selvittää verkkonsa käyttäjien tunnistamistietoja. Taustalla oli
vuonna 2005 sattunut yritysvakoilutapaus, jossa Nokian yrityssalaisuuksia oli
vuotanut kilpailijalle.
Perustuslakivaliokunta käsitteli asiaa ja kuuli oikeusoppineita, jotka pohtivat lain perustuslaillisuutta sekä hyödyllisyyttä. Lobbaus ja kielenkäyttö
olivat varsin kovaa puolin ja toisin. Päättäjiin yritti vaikuttaa toisaalta useampikin viestintätoimisto ja toisaalta erittäin aktiivinen kansalaisliike (sis Effin),
joka muun muassa keräsi rahaa ja näytti lakia kritisoivan mainoksen MTV3lla.
Lakia kiristettiin sen käsittelyn aikana useaan otteeseen.
Kampanjointi Lex Nokia tiimoilta onnistui järjestön näkökulmasta, vaikkakin laki saatettiin voimaan joskin tärkeillä kiristyksillä. Lakihanketta ei voi
pitää kovin onnistuneena, koska sitä ei ole juuri kukaan ottanut käyttöön.
Laki korvattiinkin vuonna 2015 Tietoyhteiskuntakaarella.
Kiitokset
Tämä kirjoitus on omistettu Ville Oksasen muistolle.

NETTILÄHTEITÄ:
Avoin ministeriö, http://www.avoinministerio.fi/
Electronic Frontier Finland, https://effi.org/
Electronic Frontier Foundation, https://www.eff.org/
Kansalaisaloitepalvelu, https://www.kansalaisaloite.fi/fi
Piraattipuolue, https://piraattipuolue.fi/
Pirate partiet, http://www.piratpartiet.se/
Muut: anon.penet.fi, https://w2.eff.org/Privacy/Anonymity/960830_penet_
closure.announce

Digitaalista valvontaa vastustamassa

Tiiviisti
• Terrorismin torjunnan ja verkkorikollisuuden estämisen nimissä tehdyt uudistukset sangen monessa maassa ovat jatkuvasti pienentäneet oikeutta yksityisyyteen.
• Lisääntyvälle verkkovalvonnalle on syntynyt myös vastustajansa, joista näkyvimpiä ovat olleet Julian Assange ja Edward
Snowden.
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• Myös Suomessa on suuri joukko digitaalisia kansalaisoikeusliikkeitä. Näkyvin
näistä on Effi, joka ottaa aktiivisesti kantaa
verkkovapauteen.
• Effi on kampanjoinut näkyvästi muun
maussa Lex Karpelaa ja Lex Nokiaa vastaan. Epäonnistunutta digitaalista äänestyskokeilua järjestö on kritisoinut laajasti.

KYBERTURVALLISUUDEN
JA -TURVATTOMUUDEN
KILPAJUOKSU
JARNO LIMNÉLL

”

Digitalisaation pitää lisätä
turvallisuutta eikä turvattomuutta.
Siksi Suomen on huolehdittava
turvallisuudesta, kun uutta
innovoidaan.

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa on asetettu kunnianhimoinen
tavoite: ”Suomi on maailman turvallisin maa asua, yrittää ja tehdä työtä.”
Tavoite pakottaa kysymään, mitä turvallisuus tämän päivän Suomessa ja
maailmassa on, ja mitkä tekijät turvallisuuttamme uhkaavat? Vastaaminen
ei ole helppoa, sillä elämme maailmassa, joka turvallisuuden näkökulmasta
on monimutkaisempi, muutosalttiimpi ja kokonaisvaltaisempi kuin koskaan
aikaisemmin ihmiskunnan historiassa.
Yksi asia on kuitenkin tämän päivän turvallisuudessa selviö. Digitaalisen
maailman turvallisuus, kyberturvallisuus, on erottamaton osa turvallisuutta
ja se koskettaa meitä jokaista.
Näin ei kuitenkaan ole aina ollut, vaan kyberturvallisuus on vasta viime
aikoina noussut niin sanotun korkean politiikan sekä strategisen ajattelun
piiriin. Myös sana ”kyberturvallisuus” itsessään on suomen kielessä nuori, ja
käsitteelle – kuten koko kyberturvallisuudelle – ollaan vasta luomassa niin
teoreettisia kuin käytännön merkityssisältöjä. Miten kyberturvallisuudessa
on nykyhetkeen matkattu ja miten tästä eteenpäin?

DIGITAALINEN TURVALLISUUS LÄHES KAIKKIALLA
Kybertoimintaympäristöllä tarkoitetaan ihmisten luomaa digitaalista rinnakkaistodellisuutta, joka maailmanlaajuisesti yhdistää informaatioteknologian,
automatisoitujen ohjausjärjestelmien, internetin ja sosiaalisen median kautta toisiinsa ihmisiä ja laitteita valtioiden rajojen yli.
Lyhyesti sanoen kyberturvallisuutta voi kutsua digitaalisen maailman turvallisuudeksi, ”erotuksena” fyysisen maailman turvallisuudesta.
Toisaalta aikamme megatrendinä on fyysisen ja digitaalisen maailman
yhteen kietoutuminen lähes kaikilla yhteiskunnan, yritystoiminnan ja ihmiselämän alueilla. Tämä on digitalisaatiossa syytä muistaa. Yhteiskuntamme
jokapäiväiset elintärkeät toiminnot, kuten teollisuus, vesi- ja energiahuolto-,
pankkijärjestelmä- ja liikenne ovat hyvin riippuvaisia digitaalisten verkkojen
ja järjestelmien toimivuudesta. Toisaalta meistä jokainen alkaa jo olla hyvin
riippuvainen omasta älypuhelimestaan ja erilaisista sähköisistä palveluista,
joita pidämme jo itsestään selvinä.
Tietotekniikan nopea kehittyminen ja digitaaliset globaalit verkot, kuten
internet ja siinä toimiva sosiaalinen media, ovat tuoneet mukanaan suuria
mahdollisuuksia taloudelliseen kasvuun, innovaatioihin, yritysten luomiseen
ja kasvamiseen. Ne myös edistävät sosiaalista osallistumista ja demokra-
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tiakehitystä. Digitaalinen kehitys on nähtävä positiivisena kehityksenä, mutta
samalla alueena, jonka turvallisuudesta ja luotettavuudesta on osattava ja
pystyttävä pitämään huolta.

TIETOTURVALLISUUDESTA KOHTI KYBERTURVALLISUUTTA
Kyberturvallisuudesta ei vielä puhuttu vuonna 1980 Suomessa ilmestyneessä
Teknologiakomitean mietinnössä, jossa kuvattiin suomalaisen yhteiskunnan
siirtymistä informaatioyhteiskuntaan, teknologian mahdollisuuksia sekä teknologian arvioinnin merkitystä. Käsite tietotekniikka levisi Suomessa yleiseen tietoisuuteen 1980-luvun alussa, mutta tietotekniikan uhkista ei juuri
puhuttu.
Suomalaisen tietoyhteiskunnan mahdollisuuksien tarkastelua ja sitä koskevia linjauksia tehtiin 1990-luvulla useilla hallinnonaloilla. Samalla tietoyhteiskunnan käsite vakiintui valtionhallinnossa. 1990-luvulla kirjoitettiin kaksi
tietoyhteiskuntastrategiaa, joissa luotiin visio Suomesta verkostomaisena
tietoyhteiskuntana, joka kilpailisi maailman kärkimaiden kanssa. Strategioissa turvallisuus oli teemana esillä, ja puhuttiin tietoturvallisuuden ja tietosuojan tarpeellisuudesta. Myös Lipposen II hallituksen ohjelmassa vuonna
1999 todettiin, että julkisten palveluiden saumattomuutta ja kustannustehokkuutta tuli parantaa tieto- ja viestintätekniikan avulla huolehtien samalla
tietoturvallisuudesta.
Ensimmäinen poikkiyhteiskunnallinen kansallinen tietoturvastrategia
hyväksyttiin syksyllä 2003, ja jo itsessään strategian nimi ”Tietoturvalliseen
tietoyhteiskuntaan” loi vahvan turvallisuus-kontekstin tietoyhteiskunnan kehitykselle.
Strategiassa puhuttiin laajasti tietoturvasta, tietoyhteiskunnasta ja tietoturvatietoisuudesta sekä muun muassa internet-kansalaisesta, palomuureista, verkkoterrorismista ja tietokoneviruksista. Turvallisuus oli kehityksessä
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erottamattomasti mukana. Tieto- ja viestintäteknologiaan perustavan yhteiskunnan lisääntyvä haavoittuvuus ja tietojärjestelmäriippuvuus kuvattiin
vahvistuvina kehityssuuntina. Strategialla pyrittiin torjumaan tietoturvallisuuden uhkia sekä toisaalta hyödyntämään korkeatasoisen tietoturvallisuuden tarjoamia mahdollisuuksia.
Tietoyhteiskuntaohjelman osana valmisteltiin ja julkaistiin vuonna 2006
tietoyhteiskuntastrategia vuosille 2007–2015. Strategiassa tietoyhteiskunnan
yhdeksi uhkaksi nostettiin tietoyhteiskuntainfrastruktuurin haavoittuvuus.

Tietoturva-asiat olivat varsin vahvasti strategiassa esillä ja uhkia kuvattiin
seuraavasti: ”Keskeisiä uhkia ovat yksityisyyden loukkaukset, tietojärjestelmiin tunkeutuminen, tietokonevirukset, haittaohjelmat, erilaiset huijausyritykset (esimerkkinä verkkotunnusten kalastelu), teollisuusvakoilu, piratismi
sekä ääritilanteissa verkkoterrorismi ja elektroninen sodankäynti.
Samalla edellä mainitut digitaalisen maailman uhkat alkoivat muodostua
konkreettisemmiksi ja levisivät hiljalleen laajempaan yhteiskunnalliseen turvallisuuskeskusteluun. Myös vaatimukset suomalaisten osaamisesta lisääntyivät, nimenomaan turvallisuusnäkökulmasta. Tästä hyvänä osoituksena on
vuonna 2008 hyväksytty uusi kansallinen tietoturvastrategia vuosille 2009–
2015. Strategiassa määritettiin kolme painopistealuetta; tietoturvallisuuden
perustaidot arjen tietoyhteiskunnassa, tietoihin liittyvien riskien hallinta ja
toimintavarmuus sekä kilpailukyky ja kansainvälinen verkostoyhteistyö.
Sotilaallisesta näkökulmasta tietoverkkojen ja -järjestelmien turvallisuudesta on puhuttu varsin pitkään, ja erilaisiin häiriöihin on varauduttu sotilaallisella järjestelmällisyydellä. Teknologisten riskien ja tietojärjestelmiin
kohdistuvien uhkien todettiin vuosien 2004 ja 2009 turvallisuus- ja puolustuspoliittisissa selonteoissa lisääntyneen nopeasti. Nämä uhkat ja riskit
nostettiin esille laajan turvallisuuskäsitteen ja uusien uhkien kontekstissa
yhdistyen verkkorikollisuuteen, informaatiosodankäyntiin, riippuvuuteen
sähköstä ja tietojärjestelmistä sekä yhteiskunnan ja maailman kasvavaan
verkottumiseen. Molemmissa selonteoissa tietoverkko- ja informaatiohyökkäykset olivat esillä sotilaallisen voimankäytön uhkakuvan sekä harmaan
alueen toiminnan yhteydessä. Digitaalisen toimintaympäristön uhkat alkoivat muodostua osaksi turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa.
Digitaalinen turvallisuus ulottui 2000–2010 ajanjaksolla lisääntyvissä
määrin myös sisäiseen turvallisuuteen. Esimerkiksi Vuoden 2008 Sisäisen
turvallisuuden ohjelmassa nostettiin esille systeemisten riskien käsite, joilla tarkoitetaan laajalle levinneitä teknisten järjestelmien riskejä. Tietoverkkorikollisuus saa ohjelmassa vahvan painotuksen, ja ohjelmassa puhutaan
bottiverkoista, tietoturvaloukkauksista, huijaussivustoista ja palvelunestohyökkäyksistä.

KANSALLINEN KYBERSTRATEGIA KÄÄNNEKOHTANA
Vaikka käsite ”kyberturvallisuus” esiintyi ensimmäisen kerran valtionhallinnon turvallisuusasiakirjoissa vuonna 2010 (Yhteiskunnan turvallisuusstrate-
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giassa), ei kyberturvallisuus ole uusi yhteiskunnallinen ilmiö. Se on jatkumoa
tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisen ja siihen liittyvien uhkien hallinnan pitkästä perinteestä, jossa suomalaiset ovat olleet monessakin mielessä edelläkävijöitä jo vuosikymmenten ajan.
Informaatioyhteiskunnasta, tietoyhteiskunnasta, digitalisaatiosta, johtamis- ja tietojärjestelmistä ja tietotekniikasta on puhuttu vuosikymmeniä.
Vastaavalla tavalla teknologian kehitykseen, tietoverkkoihin ja -järjestelmiin
sekä digitaalisen toimivuuden varmistamiseen ja luotettavuuteen yhdistyvä
turvallisuus on ollut esillä vuosikymmeniä.
Turvallisuudesta on tässä kontekstissa puhuttu pääosin tietoturvallisuuden, tietoturvan ja tietosuojan käsittein. Yhtenä turvallisuuden trendinä
viimeisen vuosikymmenen aikana on ollut näkemys siitä, että teknologia
ulottaa lonkeronsa yhä laajemmalle ja kriittisempiin kohteisiin suomalaisessa yhteiskunnassa, joka on kasvavissa määrin haavoittuvaisempi erilaisia
uhkatekijöitä ja häiriötilanteista kohtaan. Turvallisuuden teema tässä teknologisessa toimintaympäristössä on ajallisesti voimistunut 2000-luvun alusta
alkaen.
Turvallisuutta uhkaavat tekijät ovat niin vaikutuksiltaan kuin kehittyneisyyden asteeltaan esiintyneet valtionhallinnossa ja elinkeinoelämässä vuosien 2000–2015 välillä voimakkaasti lukumäärältään kasvavina sekä vaikutuksiltaan jatkuvasti yhä vakavammiksi muuttuvina. Kyse on ollut laajasta
muutoksesta, mikä on koskettanut niin yhteiskuntaa ja yrityselämää kuin
myös muun muassa sodankäyntiä.
Strategisena yhteiskunnallisena asiana kyberturvallisuuden voi todeta
tehneen Suomessa läpimurron vuonna 2013, jolloin ilmestyi Suomen kansallinen Kyberturvallisuusstrategia. Strategia taustamuistioineen sekä seuraavana vuonna ilmestynyt toimeenpano-ohjelma toivat digitaalisen turvallisuuden konkreettisesti hallinnolliseen turvallisuusajatteluun, julkiseen
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keskusteluun sekä myös käytännön toimenpiteisiin.
Kuvaavaa kehityksessä myös on, että strategian jälkeen on Suomeen niin
julkiselle kuin yksityiselle sektorille ilmestynyt useita kyberturvallisuus-tehtäviä, kuten kybersuurlähettiläs, kyberturvallisuusjohtaja ja kyberturvallisuuden professori. Kyberturvallisuusstrategian myötä Suomeen myös perustettiin Kyberturvallisuuskeskus.
Turvallisuuden institutionalisoitumista ja vakiinnuttamista hallinnolliseen
turvallisuusajatteluun ilmentää hyvin Kyberstrategian laaja toimeenpano-oh-

jelma, jossa laajalle joukolle ministeriöitä, virastoja ja laitoksia määritetään
kyberturvallisuustehtäviä (sic!). Näissä tehtävissä huomioidaan kansallinen
ja kansainvälinen yhteistyö, hallinnon eri tasot sekä elinkeinoelämän ja järjestöjen rooli.
Kyberturvallisuusstrategian ja erityisesti sen toimeenpano-ohjelman voi
nähdä sekä levittäneen digitaalisen turvallisuuden kehittämisen tietoutta
laaja-alaisesti suomalaiseen yhteiskuntaan että luoneen tarkoituksellisesti
yhteistyörakenteita ja käytännön toimenpiteitä digitaalisen turvallisuuden
ympärille.
On hyvä, että suomalaisessa yhteiskunnassa puhutaan ”kyber”-käsitteestä. Kyberturvallisuutta ei tule pitää synonyymina tietoturvallisuudelle, tietosuojalle tai millekään muulle turvallisuustermille. Kyber kuvastaa tietynlaista
ilmiötä ja kokonaisuutta, johon vanhat käsitteet ja kieli ei kykene. Kyberturvallisuus kuvastaa uudenlaista digitaalisen turvallisuusulottuvuuden holistisuutta – kiihtyvää kehitystä, jonka keskellä nyt elämme.
Kun kyber-käsitteellä ei ole vanhoja merkityssisältöjä, on käsite mahdollista määritellä alusta alkaen ilmiön kokonaisuutta kuvaavalla tavalla. Toisaalta on hyvä pitää mielessä, että käsitteet ja niiden merkityssisällöt muuttuvat ajan myötä. Kuten turvallisuuskin.

DIGITAALINEN TURVALLISUUS KOSKETTAA MEITÄ JOKAISTA
Kyberturvallisuuden merkityksen korostuminen 2000-luvun alussa on seurausta ensisijaisesti kahdesta asiasta. Ensinnäkin digitaalisuus on levinnyt lähes kaikkialle yhteiskuntaan, ja digitaalisesta toimintaympäristöstä on tullut
strateginen asia niin yhteiskunnallisesti kuin yritystoiminnallisesti.
Miten pystyisit hoitamaan työtehtäviäsi, jos siitä ottaisi kaiken digitaalisuuden pois? Riippuvuus digitaalisesta maailmasta ja sen toiminnasta on
tänä päivänä syvällisempää kuin ehkä osaamme ymmärtääkään. Digitaalisuuden syvenemisen myötä myös haavoittuvuutemme erilaisia tahattomia
tai tahallisesti aiheutettuja digitaalisen maailman häiriötilanteita kohtaan
on lisääntynyt. Suomi on tietoyhteiskuntana riippuvainen tietoverkkojen ja
-järjestelmien toiminnasta ja näin ollen myös erittäin haavoittuvainen niihin
kohdistuville häiriöille.
Voi vain kuvitella millaisen yhteiskunnallisen kriisitilanteen keskellä olisimme sähkön katketessa pidemmäksi aikaa. Elämme yhteiskunnassa, jossa
kaksi samanaikaista merkittävää vikaa voi johtaa jopa koko maan laajuiseen
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sähkökatkoon. Kybertoimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ovat myös
nopeita ja vaikutuksiltaan vaikeasti ennakoitavia. Informaatioteknologian
kehityssykli on lyhyt ja sama trendi koskee erilaisia kyberuhkia. Tämä asettaa kasvavan haasteen yhteiskunnan kyvylle varautua digitaalisen maailman
häiriötilanteisiin.
Toimintojen siirtyessä lisääntyvässä määrin digitaaliseen maailmaan
siirtyvät sinne myös erilaiset uhkatekijät. Esimerkiksi rikollisuus siirtyy yhä
enemmän sinne missä rahat ovat – verkkoon. Vastaavasti Suomen keskusrikospoliisi perusti vuonna 2015 kyberrikostorjuntayksikön torjuakseen paremmin kasvavaa verkkorikollisuutta.
Kun vielä pari vuosikymmentä sitten haittaohjelmia tekivät pääosin taitojaan toisilleen näyttävät teinihakkerit, on tämän päivän verkossa vaanivat
uhkatekijät aivan toista luokkaa. Verkkorikollisuuden arvioidaan maksavan
maailmantaloudelle vuosittain yli 300 miljardia dollaria, kybervakoilun kehittyneisyydestä olemme Edward Snowdenin tietovuotojen myötä voineet
lukea jopa uskomattomilta tuntuvista seurantamenetelmistä ja myös terrorismi on siirtynyt lisääntyvissä määrin verkkoon.
Jo tällä hetkellä maailmassa käynnissä olevissa kaikissa sodissa ja konflikteissa kybertoimintaympäristö on läsnä. Listaan voi vielä lisätä haktivismin ja informaatiolla vaikuttamisen digitaalisen maailman tavoitettavuutta
ja rajattomuutta hyväksi käyttäen. Digitalisaation kehityksen myötä elämme
maailmassa, jossa myös ”pahat asiat” ovat siirtyneet yhä enemmän digitaaliseen maailmaan.
On tärkeä ymmärtää, että kyberturvallisuus on tärkeä (ja jatkossa yhä keskeisempi) osa myös yksilön arjen turvallisuutta. Erilaisten älylaitteiden kiihtyvä ilmaantuminen elämäämme merkitsee samalla hyväksikäytettävien ja
hakkeroitavien laitteiden lisääntymistä – jollei turvallisuudesta huolehdita.
Jo tällä hetkellä erilaiset sähköpostihuijaukset, tietojen kalastelut ja verk-
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korikollisuus alkavat olla ihmisten arkipäivässä yleisiä, ja ihmisten on tämä
uhkakenttä tiedostettava.
Samanaikaisesti digitaaliseen yksityisyyteen ja tiedon omistajuuteen ollaan vasta luomassa pelisääntöjä ja toimintalinjoja. Kun arvioi laajasti turvallisuuden kenttää, voi digitaalisten turvallisuustaitojen katsoa olevan välttämätön perustaito meille jokaiselle.
Suomi ei ole kyberturvattomuudessa lintukoto, vaan suomalaisen yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja meidän jokaisen on ollut välttämätöntä lisään-

tyvissä määrin varautua kyberuhkiin. Toistaiseksi merkittävin suomalaista
yhteiskuntaa herättänyt tapahtuma oli vuonna 2013 paljastunut Ulkoasiainministeriöön kohdistunut verkkovakoilu, mikä osoittaa myös valtiollisen vakoilutoiminnan siirtyneen yhä enemmän sinne missä tieto on – digitaalisessa
maailmassa.
Digitaalisessa toimintaympäristössä on käynnissä jatkuva kilpajuoksu turvallisuuden ja uhkien välillä. Turvallisuuden tuottamisen keinot kehittyvät,
mutta niin kehittyvät hyökkäysmenetelmätkin. Täysin turvallista paikkaa digitaalisesta maailmasta ei koskaan saada luotua (kuten ei fyysisestä maailmastakaan), mutta turvallisuutta voidaan parantaa, ja siihen asetettavien
panosten merkitys erityisesti osaamisen kehittämisessä kasvaa.
Samalla on syytä muistaa, ettei kyberturvallisuuden haasteita ratkaista ainoastaan teknologialla vaan muun muassa koulutuksella ja strategisella johtajuudella on tärkeä merkitys digitaalisen turvallisuuden ja siihen yhdistyvän
kulttuurin luomisessa.

TURVALLISUUDESTA HUOLEHTIMINEN VÄLTTÄMÄTÖNTÄ
Digitalisaatio tai paremmin kaikkialle yhä laajemmin ja syvällisemmin ulottuva digitaalinen maailma on aikamme megatrendi. Esimerkiksi internet on
jo nyt osoittanut millaisen muutoksen verkottunut maailma on lyhyessä
ajassa saanut aikaiseksi niin yksittäisen ihmisen elämässä kuin maailmanpolitiikassa.
Trendi on voimistuva. Trendi on myös positiivinen, sillä teknologia kaikkinensa avaa niin ihmiskunnalle kuin Suomelle uudenlaisia tapoja elää elämää, harjoittaa liiketoimintaa ja huolehtia maapallomme tulevaisuudesta.
Tämän keskellä nyt elämme – ja lapsemme vieläkin voimallisemmin.
Digitalisaatiosta ei saa muodostua turvattomuutta edesauttavaa vaan
turvallisuuttamme lisäävää. Tämän takia on digitalisaation kehityksessä ja
uuden innovoimisessa huolehdittava turvallisuudesta. Turvallisuus on ihmiselämän – ainakin onnellisen sellaisen – perusedellytys. Turvallisuutta
osaamme Suomessa tuottaa, itsellemme ja muille. Tällöin suomalaiset voivat olla eturintamassa rakennettaessa ei ainoastaan turvallista Suomea vaan
globaalia turvallista tulevaisuutta. Jokaiselle.

Kyberturvallisuuden ja -turvattomuuden kilpajuoksu

Tiiviisti
• Digitaalisen maailman turvallisuus,
kyberturvallisuus, on erottamaton osa turvallisuutta ja se koskettaa meitä jokaista.
• Käsite tietotekniikka levisi Suomessa yleiseen tietoisuuteen 1980-luvun alussa, mutta
tietotekniikan uhkista ei juuri puhuttu.
• 1990-luvulla kirjoitettiin kaksi tietoyhteiskuntastrategiaa, joissa puhuttiin tietoturvallisuuden ja tietosuojan tarpeellisuudesta.
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• Ensimmäinen poikkiyhteiskunnallinen
kansallinen tietoturvastrategia hyväksyttiin
syksyllä 2003.

• Teknologisten riskien ja tietojärjestelmiin kohdistuvien uhkien todettiin vuosien
2004 ja 2009 turvallisuus- ja puolustuspoliittisissa selonteoissa lisääntyneen nopeasti.
• Käsite ”kyberturvallisuus” esiintyi ensimmäisen kerran valtionhallinnon turvallisuusasiakirjoissa vuonna 2010.
• Vuonna 2013 ilmestyi Suomen kansallinen Kyberturvallisuusstrategia.
• Suomalaisen yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja meidän jokaisen on ollut välttämätöntä lisääntyvissä määrin varautua
kyberuhkiin.
• Kyberturvallisuuden haasteita ei ratkaista ainoastaan teknologialla, vaan muun
muassa koulutuksella ja strategisella johtajuudella.
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HUONO PALVELUOSAAMINEN
PUDOTTI
SUOMEN
DIGITALOUDEN
KÄRJESTÄ
”

Suomi putosi kilpailijamaiden
kyydistä siinä vaiheessa,
kun hyvää ICT-osaamista
olisi pitänyt hyödyntää
liiketoiminnassa. Etenkin
yritykset ovat olleet hitaita
digitalisaation hyödyntäjiä.

Vuosituhannen vaihteessa sekä Suomi että Ruotsi olivat digitaalitalouden eturintamassa. Molemmat olivat lähes kaikkien kansainvälisten vertailujen kärkimaita. ICT-sektorin osuudet kokonaistuotannosta olivat maailman korkeimpia
– Suomessa lähes kymmenen ja Ruotsissa noin kuusi prosenttia. Vahvat asemat
oli luotu jo edeltäneinä vuosikymmeninä
standardoinnissa,

viestintäteknologian

tuotannossa ja tutkimuksessa. ICT-alan
yritysrakenne oli Suomessa ja Ruotsissa
samankaltainen: kummassakin oli alaa

ICT-sektorin osuus bruttokansantuotteesta
Suomessa ja Ruotsissa 1980–2015, %

Lähde: ETLAn laskelmat molempien maiden kansallisiin
tilastoihin perustuen (tässä yhteydessä ICT-sektorilla
tarkoitetaan ISIC Rev. 4 toimialojen 26 ja 61–63 yhdistelmää).

ylivoimaisesti hallitseva yritys – Nokia ja
Ericsson – sekä suuri joukko pienempiä
alihankkijoita ja kumppaneita. Yritysten
kasvu oli nopeaa. Niin kova kasvuvauhti
ei olisi ollut mitenkään mahdollista ilman
ydinyrityksen ympärille syntynyttä verkostoa – klusteria. ICT-klusteri oli kummankin maan teollisen rakennemuutoksen ja koko talouskasvun tärkein veturi.
Mikä tärkeintä, kasvu ja rakennemuutos perustuivat osaamiseen ja tutkimukseen – ei ehtyviin luonnonvaroihin
eikä suhdannevaihteluille alttiiseen raaka-aineperustaiseen tuotantoon.
Juuri tähän oli vuosikymmenten kuluessa ainakin Suomen elinkeinopolitiikassa tähdätty: aineettoman pääoman vetämään kasvuun, irti ylisuurista ja
tehottomista investoinneista, kohti tietotaloutta.
Sekä Ruotsi että Suomi olivat vuosituhannen taitteessa maailman eniten tieto- ja viestintäteknologiaan erikoistuneita maita niin tuotannolla,
työllisyydellä kuin tutkimuspanostuksillakin mitattuna (Dahlman – Routti
– Ylä-Anttila, 2006; Rouvinen – Ylä-Anttila, 2003). Voimakas erikoistuminen
juuri tieto- ja viestintäteknologiaan nähtiin mahdollisena erityisesti Pohjoismaille: korkea koulutustaso, tiiviit tuottajien ja käyttäjien suhteet, valistuneet ja vaativat kuluttajat, matalat yrityshierarkiat sekä vaivaton yhteistyö
julkisen ja yksityisen sektorin välillä (esim. Pedersen et al., 2006). Varsinkin
Suomessa erikoistuminen näkyi nopeasti nousseena ICT-sektorin vientiosuutena; talous hengitti mobiililaitteiden – ei enää paperin – viennin tahdissa.
ICT-sektorin ja yksin Nokian vienti nousi vuosituhannen vaihteessa suuremmaksi kuin koko metsäteollisuuden.
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2000-luvun alussa Suomen ja Ruotsin tiet erkanivat. Ericsson ajautui suuriin vaikeuksiin. Sen työvoima niin globaalisti kuin Ruotsissakin puolittui
muutamassa vuodessa, ja yhtiön kännykkävalmistus siirtyi uudelle yhteisyritykselle (Sony-Ericssonille, jonka Sony myöhemmin hankki kokonaan omistukseensa).
Suomessa Nokian, Nokia-klusterin ja koko ICT-sektorin kehitys näytti kuitenkin jatkuvan vahvana, vaikka kasvu olikin jo hidastunut. Ilmassa oli maaotteluvoiton henkeä. Menestys – ennen muuta kannattavuuden säilyminen
hyvänä – lisäsi itsevarmuutta ja sulki silmiä muutossignaaleilta. Entisten toimintatapojen jatkuva hiominen näytti riittävän.

MIKSI SUOMI PUTOSI, MUTTA RUOTSI PORSKUTTAA?
Suomen ja Ruotsin ICT-kehityksen erkaneminen antaa oivan mahdollisuuden
pohtia, miksi Suomi oli pudonnut kehityksen kärjestä 2010-luvulle tultaessa, mutta Ruotsi ei. Maat lähtivät vuosituhannen vaihteessa samalta viivalta.
Mitä tapahtui vajaan vuosikymmenen aikana? Mikä erottaa, mikä yhdistää?
Selittyykö ero vain sattumalla vai tekivätkö ruotsalaiset yritykset ja elinkeinopolitiikka parempia päätöksiä?
ICT-sektori on sekä Suomessa että Ruotsissa edelleen kansainvälisesti
vertaillen merkittävä osa kansantaloutta: 5–6 prosenttia kummassakin maassa. Suomessa putoaminen on vuoden 2008 jälkeen kuitenkin ollut raju: muutamassa vuodessa osuus puolittui (ks. kuvio 1). Samaan aikaan koko talouden
kasvu on ollut pysähdyksissä. Vaikka kansantalouden hyytyminen ei olekaan
suoraan selitettävissä vain ICT-sektorin romahduksella, kietoutuvat nämä
kaksi merkittävällä tavalla toisiinsa – aivan kuten 1990-luvun laman jälkeisel-
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lä nopean kasvun kaudella, mutta nyt toiseen suuntaan.
Ruotsissa kehitys vakautui 2000-luvun aikana vuosituhannen alun rajun
rakennemuutoksen jälkeen: ICT-sektori ja bkt ovat kasvaneet samaa tahtia,
molemmat selvästi nopeammin kuin Suomessa.
Selitys näyttää löytyvän siitä, miten ICT-sektori hyödynsi globaalin digitaalitalouden murroksen tuomia mahdollisuuksia. Kansainvälisesti tarkastellen
ICT-sektori viimeisteli 2000-luvun alussa 1990-luvulla alkanutta alan ”toista
suurta murrosta” – teknologisen konvergenssin lopullista läpimurtoa, jossa (mobiili) internet, palvelut, sisällöt ja elektroniikan tuotanto sulautuivat
globaalisti toimivaksi digitaalisektoriksi. Tuottajat ja käyttäjät lähenivät, tai
yrityssektorin sisällä muuttuivat yhdeksi ja samaksi. Globaalisti levinneitä

alustoja hallitsevat yritykset (mm. Google ja Apple) aloittivat voittokulkunsa.
Teknologian tuottajien rooli heikentyi.
Suomessa ”toisen aallon” mahdollisuuksia hukattiin, Ruotsissa se hyödynnettiin paremmin. Maiden ICT-sektoreiden rakenne eriytyi. Suomessa teknologian tuotanto hallitsi edelleen, erikoistuminen kännykkätuotantoon vain
syveni vuosituhannen alkuvuosina (Pedersen et al., 2006), ja se näytti tuottavan tuloksia – Nokia oli edelleen teknologia- ja markkinajohtaja.
Applen iPhonen tulo markkinoille vuoden 2007 alussa oli symbolisesti
merkittävä kehityksen virstanpylväs. Vuosi oli Suomen ICT-sektorille vielä
hyvä: Nokia teki yhden historiansa parhaista tuloksista, mikä näkyi selvästi Suomen bruttokansantuotteessa ja verokertymässä. Tämä tapahtui vain
vuotta ennen suuren pudotuksen alkua, joka johti samankaltaiseen mullistukseen kuin Ruotsissa vajaa vuosikymmen aiemmin.
Ruotsin ICT-sektori oli muuttunut merkittävästi. Valtaosa Ericssonilta ja
muusta ICT-tuotannosta lähteneistä työntekijöistä oli löytänyt uuden työantajan ohjelmistotuotannosta, ICT-perustaisista kuluttajapalveluista, verkkojen ylläpitopalveluista, konsultoinnista ja tutkimuksesta. ICT-alan globaali
muodonmuutos oli konvergenssikehityksen johdosta tuohon aikaan kiivaimmillaan.
Ruotsissa sopeutumista uuteen markkinatilanteeseen edistivät epäilemättä ICT-palveluita käyttävät vaativat asiakkaat – ruotsalaiset, jo
vuosikymmeniä

monikansallisesti

toimineet yritykset. Ruotsin talous
koki myös startup-buuminsa jo vuosituhannen alussa, kun Suomessa oltiin
vielä lähtökuopissa.
Kun Suomen ICT-sektori aloitti
omaa rajua muutostaan, parhaat kasvumahdollisuudet olivat menneet.
Siksi sopeutuminen on ollut vaikeampaa. Monikansallisista yrityksistäkään
ei tullut samanlaista vetoapua kuin
Ruotsissa: vain harvat ovat hyödyntäneet digitalisaation mahdollisuuksia,
vaikka edellytyksiä siihen olisi ollut.

ICT -sektorin osuus koko yrityssektorin
t&k-henkilöstöstä, %

Lähde: European Kommission PREDICT tietokanta. (tässä
yhteydessä ICT-sektorilla tarkoitetaan ISIC Rev. 4 toimialojen 26 ja 61–63 yhdistelmää).
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Suomessa ja Ruotsissa on jo 1990-luvulta alkaen ollut talouden kokoon
nähden merkittävä määrä ICT-alan tutkimus- ja kehitysresursseja. Suomessa ICT-sektorin osuus koko yrityssektorin t&k-menoista ja henkilöstöstä on
edelleen peräti lähes puolet, Ruotsissakin lähes 30 prosenttia. Kaupallisen
menestyksen perusteella t&k-resursseja on Ruotsissa käytetty tuntuvasti tehokkaammin.

NOKIA – SITTENKIN LIIAN SUURI PIENEEN MAAHAN?
1970-luvulla talouspoliittisessa kirjallisuudessa alettiin puhua ns. Hollannin
taudista. Tällä viitataan siihen, että jos talouden yksi sektori (tai sitä edustava yritys) kasvaa ”liian” suureksi, se alkaa ennen pitkään vaikuttaa koko
talouteen negatiivisesti – odotukset talouden kasvusta ja muutoksesta jäävät
liiaksi yhden alan varaan. Hollannin tapauksessa kyse oli energiasektorista,
joka imi resursseja muilta sektoreilta ja jonka nopea kasvu heikensi merkittävästi muiden alojen kilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia.
Voiko sama ilmiö koskea osaamiseen perustuvaa toimialaa – ei vain luonnonvaroista riippuvaa? Tätä kysymystä pohdittiin paljon 2000-luvun alun
Suomessa Nokian ja koko ICT-sektorin poikkeuksellisen suuren roolin vuoksi.
Missään muussa kehittyneessä maassa ei yhden yrityksen merkitys ollut yhtä
suuri: korkeimmillaan Nokian osuus oli noin neljä prosenttia bkt:sta (vuosina 2000 ja 2003), viidennes viennistä ja saman verran myös yhteisöveroista
(vielä vuonna 2007). Nokian ja kansantalouden kohtalonyhteys on ollut poikkeuksellisen vahva, lähes ainutlaatuinen (Ali-Yrkkö, 2010).
Kysymys Nokia-riskeistä esitettiin tämänkin artikkelin kirjoittajille toistuvasti, kun kansainvälinen media oli erittäin kiinnostunut Nokian ja Suomen
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menestystarinasta. Vastaus kysymykseen ei ole yksinkertainen. Osaamispääomaan ja luonnonvaroihin liittyvät riskit ovat erilaisia: luonnonvarat ehtyvät
ennen pitkää ja niihin perustuva tuotanto on alttiina suurille suhdannevaihteluille, mutta osaaminen kumuloituu ja yleiskäyttöinen teknologia (kuten
ICT) on sovellettavissa monille muille aloille, vaikka kännykkävalmistus kuihtuisikin (ks. Rouvinen – Ylä-Anttila, 2003).
Argumentit pitävät monilta osin paikkansa. Syrjäytysvaikutusta ei kuitenkaan voida kiistää: kiivaimpina kasvun vuosina 1990-luvun lopulla ja
2000-luvun alussa Nokia imi valtaosan valmistuvista insinööreistä, joita
muutkin yritykset ja alat tarvitsivat. Kansantalouden näkökulmasta voimakas erikoistuminen lisäsi kilpailukykyä, mutta sillä oli kääntöpuolen-

sa. Tämä näyttäytyi viimeistään vuosina

Nokian ja Ericssonin merkitys kansantaloudessa

2008–2009.

Lähde: ETLAn laskelmat perustuen Nokian ja Ericssonin tilinpää-

Muutos olikin raju. Se osui lisäksi
kansainvälisen talouden suureen mur-

töstietoihin ja muuhun raportointiin sekä molempien maiden
kansallisiin tilastoihin.

rokseen. Nokian osuus Suomen bruttokansantuotteesta muuttui negatiiviseksi
2010-luvun alussa, kun yrityksen suuret
voitot kääntyivät mittaviksi tappioiksi.
Henkilöstön siirtyminen muille aloille on
ollut periaatteessa suuri mahdollisuus
ICT-sektorin ja koko yrityssektorin muodonmuutokselle. Muutos ei kuitenkaan
ole ollut lainkaan niin kitkatonta kuin
Ruotsissa vuosikymmentä aiemmin. Kilpailu on paljon kovempaa, ja ”toisen aallon” pioneeriyrityksistä monet ovat jo vakiinnuttaneet omat kilpailuetunsa.

MENESTYS ESTÄÄ YRITYKSIÄ JA POLITIIKKAA MUUTTUMASTA
Ennen vuoden 2008 globaalia finanssikriisiä niin koko Suomen taloudessa
yleensä kuin ICT-sektorillakin näytti menevän poikkeuksellisen hyvin: pitkään jatkunut nopean kasvun kausi, ylijäämäinen vaihtotase, kasvavat panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen, kärkisija lähes kaikissa kansainvälisissä kilpailukykyvertailuissa.
Muutos tuli yllätyksenä – suurempana kuin useimmissa muissa Euroopan
maissa. Rakenteellisia uudistuksia taloudessa ei ollut ehditty aloittaa, yritykset menestyivät kohtuullisen hyvin – myös ICT-alalla. Vuosituhannen alun
lyhyen minitaantuman jälkeen vienti oli taas alkanut kasvaa ripeästi. Tämä
loi harhakuvan ja vanhat rakenteet, niin yrityksissä kuin kansantaloudessakin
imivät voimaa uudesta – mutta tilapäiseksi osoittautuneesta – menestyksestä.
Amerikkalaistutkijat Charles Sabel ja AnnaLee Saxenian (2008) antavat
kiinnostavan lisäselityksen ICT-sektorin ja koko talouden suurelle mullistukselle: Suomi, johtavat suomalaiset yritykset sekä talous- ja innovaatiopolitiikka olivat ajautuneet oman menestyksensä vangeiksi. Hieman yllättäen
– mutta jälkikäteen tarkastellen osuvasti – he näkevät selvän yhtäläisyyden

Huono palveluosaaminen pudotti Suomen digitalouden kärjestä

metsäteollisuuden ja ICT:n välillä: uskottiin vanhan kehityksen jatkuvan,
vaikka markkinat ympärillä muuttuivat. Tai pikemminkin niin, että muutosten
suuruus aliarvioitiin. Johtopäätös laventuu helposti koko talouteen ja yhteiskuntaan. Politiikkamuutoksiakaan ei tarvita, kun kaikki menee hyvin.
Jos haluaa löytää toisen, eri alojen kriisiytymistä yhdistävän tekijän, se on
(globaalin) digitalisaatiokehityksen vaikutusten aliarviointi. Paperiteollisuudessa kyse oli siitä, että digitalisaatio hävitti paperiin perustuvaa viestintää
paljon nopeammin kuin yritykset arvioivat; ICT-alalla kyse oli digitaalisesta
konvergenssista, jonka luonnetta ja vaikutuksia ei havaittu; ja yhteiskunnassa yleisesti siitä, että digitalisaation kaikki toiminnot läpäiseviä vaikutuksia
ja mahdollisuuksia ei politiikassa sittenkään havaittu – sektorirajat pysyivät
kiinni, itsenäisiä ja omapäisiä toimijoita oli liikaa.

OSAAMISTA KYLLÄ ON – SOVELTAMINEN ONTUU
Suomen dilemma näkyy selkeästi kansainvälisissä digitaalitalouden vertailuissa. Digibarometrin (DIGILE – Teknologiateollisuus – Verkkoteollisuus,
2014) mukaan Suomella on kenties maailman parhaat edellytykset digitaalitalouden kärkimaaksi, mutta digitaalisuuden hyödyntämisessä olemme
selkeästi kärkiryhmän takana. Edellytyksillä tarkoitetaan ICT-infrastruktuuria, työntekijöiden ja kansalaisten ICT-osaamista, tietoturvaa ja esimerkiksi
digitaalisten sisältöjen saatavuutta. Hyödyntämisellä tai käytöllä puolestaan
tarkoitetaan digitaalista liiketoimintaa, toimitusketjujen sähköistä hallintaa,
e-asiointia ja e-palveluiden saatavuutta, ja esimerkiksi yritysten pilvipalveluiden käyttöä.
Erityisen suuri kuilu digitaalisuuden edellytysten ja käytön välillä on yri-
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tyksissä. Huolella tehdyn Digibarometrin mukaan Suomi on ykkönen yritysten edellytyksissä hyödyntää digitalisaatiota – ennen sellaisia maita kuin
Saksa, Etelä-Korea, Tanska ja Ruotsi. Käytössä suomalaiset yritykset sen sijaan romahtavat loppupäähän, sijalle 17 runsaan parinkymmenen vertailumaan joukossa (myöhemmät Digibarometrit osoittavat tilanteen sittemmin
hieman parantuneen).
Kansalaiset hyödyntävät digitaalisuutta yrityksiä paremmin: kansainvälisessä vertailussa suomalaiset ovat kärkikymmenikössä, tosin muita Pohjoismaita jäljessä. Jokseenkin samanlainen asetelma on julkisella sektorilla.
Yhteistä kaikille – yrityksille, kansalaisille ja julkiselle sektorille – on se,
että edellytykset antaisivat mahdollisuudet tuntuvasti parempaan digitaali-

suuden hyödyntämiseen. Yritykset ovat tässä avainasemassa. Startup-buumi
on signaali muutoksesta, mutta suurin merkitys on vakiintuneiden yritysten
ja alojen toimintatapojen muutoksella – sen saattavat lopulta parhaiten toteuttaa kokonaan alojen ulkopuolelta tulevat uudet toimijat, kuten talous- ja
teknologiahistoria osoittaa.

GLOBAALI DIGITAALITALOUS JA SUOMI – JOKO JUNA MENI?
Digitaalinen Suomi on kaksijakoisessa tilanteessa: takana on loistava menneisyys, hyvät edellytykset digitalisaation hyödyntämiseen, mutta näitä edellytyksiä ei ole hyödynnetty.
Ruotsin ICT-sektorin muodonmuutoksella on lähes kymmenen vuoden
etumatka, jota Suomen ICT-ala on ottamassa kiinni. Lähivuosina ratkeaa, onnistuuko se. Todennäköisesti Suomen ICT tulee tästä muutoksesta erilaisena
kuin Ruotsin omastaan.
Taloudellisen kasvun ja kehityksen tutkimus osoittaa kiistatta, että pitkän
aikavälin talouskasvun tärkein selittäjä on teknologinen muutos. Teknologisella kehityksellä tarkoitetaan tällöin itse teknologian lisäksi myös johtamista ja organisointia. Teknologian tuottajat hyötyvät eniten uuden teknologian
läpimurtovaiheessa, mutta pitkällä aikavälillä voittajia ovat soveltajat. Historiallisesti tarkastellen Suomi on ollut erinomainen soveltaja – joskus tosin
myöhäinen omaksuja, mutta käyttöönoton jälkeen teknologian leviäminen
on ollut nopeaa (Vartia – Ylä-Anttila, 1992 ja 2003). Hyvänä esimerkkinä ovat
sähkö ja siihen perustuvien teknologioiden soveltaminen.
Digitaaliteknologia ja sen soveltaminen on sähköön verrattava vallankumous. Toisin kuin sähköön perustuneessa teollisessa vallankumouksessa,
Suomi on ollut digitaalikumouksessa globaalisti tarkastellen eturivin tuottaja, mutta pudonnut hyvän alun jälkeen soveltajana kärkimaiden joukosta.
Edellytykset soveltajan eturintamaan ovat vähintään yhtä hyvät kuin sata
vuotta sitten.
Digitalisaatiolla on ollut ja on tulevina vuosina sama rooli koko talouden
ja yhteiskunnan kehitykselle kuin sähköön perustuvilla teknologioilla aikanaan. Edellytysten puolesta Suomessa nuo roolit voisivat hyvinkin olla samanlaiset.
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Tiiviisti
• Ruotsi ja Suomi olivat samalla viivalla
digitalouden eturintamassa vuosituhannen
vaihteessa.
• Kun Ericssonin matkapuhelintuotanto
menetti asemiaan, siirtyi paljon ICT-osaajia
muille aloille ja startup-yrityksiin.
• Suomi, johtavat yritykset sekä talous- ja
innovaatiopolitiikka jäivät oman menestyksensä vangiksi.
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• Kun teknologinen murros iski, olivat
ruotsalaiset yritykset suomalaisia valmiimpia hyödyntämään uusia innovaatioita.

• Suomessa sen sijaan aliarvioitiin digitalisaation voima. Osin sen vuoksi suomalaiset ovat hyödyntäneet heikosti erinomaisia
digitaalisia edellytyksiään.
• Teknologinen muutos on talouskasvun
tärkein selittäjä. Teknologian tuottajat
hyötyvät eniten läpimurtovaiheessa, mutta
pitkällä aikavälillä voittajia ovat soveltajat.

KYSYMYKSIÄ
JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
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VOIKO MENNEESTÄ OPPIA?
Kiinnostavimmiksi kysymyksiksi Suomen digitalisoitumisessa muodostuvat,
miksi Suomi nousi digitaalisen murroksen alkuvaiheessa yhdeksi muutoksen
edelläkävijöistä maailmassa ja miksi Suomi alkoi jäädä jälkeen muista siirryttäessä infrastruktuurin rakentamisvaiheesta digitaalisten palvelujen hyväksikäyttövaiheeseen.
Kysymysten takaa avautuu tärkeitä jatkokysymyksiä: miten julkinen elinkeino- ja koulutuspolitiikka ovat onnistuneet, mikä on tietoyhteiskuntaohjelmien merkitys ja mikä yritysten ansio ja vastuu kehityksestä. Käsillä olevat
artikkelit antavat eri näkökulmista vastauksia kysymyksiin ja mahdollisuuksia tehdä johtopäätöksiä.

MENESTYKSEN RAKENNUSAINEET
Suomen kehitys menestyneeksi teollisuusyhteiskunnaksi eurooppalaisittain
myöhään mutta hyvin lyhyessä ajassa perustui vahvaan insinööriosaamiseen,
tehokkaaseen koulutusjärjestelmään ja vaativiin sotakorvauksiin.
Suomalaisia on pidetty uuden teknologian ennakkoluulottomina ja nopeina omaksujina. Hyvin koulutettu väestö otti viime vuosisadan jälkipuoliskolla nopeasti käyttöön uusimman tieto- ja tietoliikennetekniikan. Avuksi tuli
myös Pohjoismaiden läheinen yhteistyö. Vahvoina alueellisina monopoleina
toimineet pohjoismaiset telelaitokset aloittivat 1970-luvulla yhteispohjoismaisen radiopuhelinverkon kehitystyön. Kehittäjiensä ja taajuusalueensa
mukaan nimensä saanut NMT 450-verkko oli ensimmäisen sukupolven analoginen, automaattinen ja kansalliset rajat ylittävä matkapuhelinverkko. NMT
450-verkko otettiin käyttöön 1980-luvun alussa. Se muodostui suureksi menestykseksi ja vaikutti merkittävästi Ericssonin ja Nokian nousuun maailman
johtavien matkapuhelinvalmistajien joukkoon.
Lähes koko 1980-luvun jatkunut vahva talouskasvu loi Suomessa uskoa tulevaisuuteen ja näkyi myös suurina tietoliikenne- ja tietotekniikkainvestointeina. Kalevi Sorsan kolmas hallitus päätti 12.8.1982 kaksinkertaistaa Suomen
tutkimus- ja kehityspanokset seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Juhani Kuusi on kutsunut päivää Teknologia Suomen syntymäpäiväksi.
T&K-panosten kasvattaminen oli myös Lipposen ja Vanhasen hallitusten
keskeinen elinkeinopoliittinen tavoite. T&K-menojen osuus bruttokansantuotteesta kasvoi voimakkaasti aina vuoteen 2009 saakka, jolloin osuus BKT:stä oli 3,75 prosenttia. Yritysten vastuulla menoista oli tuolloin runsaat
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70, julkisen sektorin noin kymmenen ja korkeakoulusektorin lähes 20 prosenttia.
Vuosien 1991-93 lama koetteli Suomea ankarasti ja johti devalvaatioon,
mutta vaikutti myös tervehdyttävästi yhteiskunnan rakenteisiin ja toimintoihin. Pankkisektorin automatisointi ja voimakas tuottavuuden nousu ei olisi
toteutunut ilman 90-luvun alun lamaa ja pankkikriisiä.
Myös muilla toimialoilla syvä lama pakotti ottamaan hyödyt irti edellisen
vuosikymmenen tietotekniikkainvestoinneista ja suuntaamaan yritysten toimintaa niin, että laman jälkeiseen kasvuun lähdettiin hyvin kilpailukykyisinä. Vaikuttavin esimerkki on Nokia, jonka erittäin rohkea fokusointistrategia
keskitti kaikki panokset tietoliikenne- ja matkapuhelinteollisuuteen ja johti
ainutlaatuiseen menestykseen.
Vuosituhannen vaihteeseen saakka myös investoinnit koululaitokseen
olivat maan hallituksen erityisessä suojeluksessa. Koko koululaitoksen käyttömenot kaksinkertaistuivat vuosina 1995-2011. Budjettimenot yliopisto-opetukseen kasvoivat samana aikana 147 prosenttia.
Matti Vanhasen toisen hallituksen tärkein tiedepoliittinen hanke oli yliopistolain uudistaminen vuonna 2009 ja yliopistojen pääomittaminen 1163
miljoonalla eurolla. Uudistuksen tarkoituksena oli lisätä yliopistojen autonomiaa ja luoda niille samanlaiset toimintaedellytykset kuin maailman menestyneimmillä yliopistoilla. Tehokkaamman päätöksenteon ja voimavarojen
suuntaamisen uskottiin parantavan tutkimuksen ja opetuksen laatua.
1990-luvusta muodostui internet-huuman vuosikymmen. Usko internet-yhtiöiden loputtomaan kasvuun ja suhdannevaihtelujen katoamiseen
maan päältä johti internet-kuplan syntymiseen pörsseissä kaikkialla maailmassa. Hurjimmat arvonnousut nähtiin internet-konsulttiyhtiöissä ja virtuaalisissa verkkoyrityksissä. Reaalitaloudessa vastaavaa kuplaa ei syntynyt, vaan
digitaalisen tuotannon ja jakelun kasvu jatkui suhteellisen tasaisena.
Osakekurssien nousu veti kuitenkin osittain mukaansa myös elektroniikkateollisuuden ja perinteiset tietotekniikkapalvelut. Suomessa 1990-luvun
alun laman jälkeinen vahva talouskasvu ja varallisuusarvojen nousu muutti-

MATTI LEHTI
MATTI ROSSI

vat yhteiskuntaa monin tavoin.
Vaikka pääosa Nokian omistuksesta oli ulkomailla, erityisen suuri vaikutus
yhtiön markkina-arvon kasvulla oli Suomessa. Vuoden 1992 lopussa Nokian
markkina-arvo oli noin 900 miljoonaa euroa. Kesällä 2000 Helsingin pörssiä
täysin hallinneen yhtiön arvo ylitti 220 miljardia euroa. Kehitys nosti kan-

sallista itsetuntoa, kiihdytti inflaatiota ja kasvatti työvoimakustannuksia. Alihankkijoista ja yhteistyökumppaneista syntyi Nokian ympärille hyvin vahva
suomalainen teollisuusklusteri. Vuosituhannen vaihduttua Suomella oli paljon hävittävää ja puolustettavaa, kun kymmenen vuotta aikaisemmin maalla
oli ollut vain paljon voitettavaa. Jäykkyys työmarkkinoilla lisääntyi.
Julkisen sektorin rooli digitaalisen tietoyhteiskunnan rakentamisessa on
ollut kahdenlainen. Se luo toisaalta lähinnä elinkeino-, finanssi- ja koulutuspolitiikan avulla kehitysedellytyksiä yhteiskunnan muille sektoreille ja
tarjoaa oman toimintansa digitalisoinnin kautta tehokkaita julkisia palveluja
sekä palvelujen kysyntää yksityisille palvelutuottajille.
Maan hallitus oli varhain liikkeellä uuden tietoyhteiskuntastrategian laatimisessa. Lähinnä Yhdysvaltojen ja Ruotsin esimerkkiä seuraten valtiovarainministeriö laati ensimmäiset Suomi tietoyhteiskunnaksi- linjaukset vuonna
1995. Valtionhallinnon sisällä haasteena oli erityisesti tietohallinnon koordinointi eri hallinnonalojen välillä. Kymmenen vuotta myöhemmin Vanhasen
hallitus käynnisti kansallisen tietoyhteiskuntaohjelman, joka oli yksi hallituksen neljästä poikkihallinnollisesta politiikkaohjelmasta.

KEHITYKSEN KOMPASTUSKIVET
ICT-sektorin toimintaedellytykset muuttuivat selvästi vuosituhannen vaihteessa. Digitaalinen vallankumous alkoi syödä lapsiaan. Internet-kuplan
puhkeaminen keväällä 2000 pyyhki markkinoilta suuren joukon toimijoita ja
suuren osan jäljelle jääneiden teknologiayhtiöiden markkina-arvosta.
Muutos vaikutti laajasti yhteiskuntaan. Kasvu alkoi hidastua, verotulot
pienentyä ja talousluottamus heiketä. Suomessa rakenteelliset muutokset
kohdistuivat erityisesti kahteen teollisuuden avainalaan: elektroniikka- ja
metsäteollisuuteen. Ensin mainittua ravisteli raju kilpailu, jälkimmäistä painopaperien kysynnän lasku.
Kovimmat iskut kohdistuivat Nokiaan. Vaikeudet matkapuhelinten käyttöjärjestelmä- ja palvelukehityksessä johtivat yhtiön markkinaosuuden ja –arvon voimakkaaseen laskuun. Nokian arvo Helsingin pörssissä putosi vuoden
2000 yli 220 miljardista alle kuuteen miljardiin euroon vuonna 2012. Näytti siltä, että kultasuoneen osuttuaan Nokia puski suoraan sen lävitse pystymättä
kääntymään suonen suuntaan. Yhtiön matkapuhelintuotanto siirtyi Suomesta alemman kustannustason maihin ja yhtiön ympärille syntynyt suomalainen klusteri hajosi ympäri maailman.
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Rakennemuutos ei koskenut vain Nokiaa. Eurooppaan laajentuneet suomalaiset teleoperaattorit vetäytyivät kotimaahan raskaiden tappioiden myötä. Myös tietotekniikan palveluyritykset keskittyivät puolustamaan ydintoimintojaan kaikkein tärkeimmillä markkinalueillaan. Tietojärjestelmäkehitys
hidastui monilla toimialoilla ja muun muassa eräät pankkien verkkopalvelut
jäivät pitkäksi aikaa viime vuosituhannelle. Yritysten johtamisajattelussa dynaaminen kasvujohtaminen sai väistyä kustannuksiin keskittyvän kamreerijohtamisen tieltä.
Valtion tietoyhteiskuntaohjelmista tuli lähinnä muodollisia julistuksia,
joiden käytännön merkitys jäi vähäiseksi. Julkisen sektorin tietoyhteiskuntastrategioiden toteuttaminen on edennyt epäyhtenäisesti. Jotkut hallinnon
alat ovat verohallinnon tavoin saavuttaneet erinomaisia tuloksia, toisilla taas
kehitys on ollut hyvin vaatimatonta. Hallinnonalojen itsenäisyys, kunnallinen itsehallinto ja riittävän vahvan keskitetyn ohjauksen puuttuminen johti
huonosti yhteen toimiviin järjestelmiin ja korkeisiin kustannuksiin. Surullisia
esimerkkejä ovat henkilön sähköisen tunnistuksen hajoaminen julkisten toimijoiden keskinäiseen kilpailuun tai keskenään kommunikoimattomien tietojärjestelmien käyttö omien reviirien suojaamiseen.
Lehman Brothersin konkurssia syksyllä 2008 seurannut finanssikriisi johti
syvään taloustaantumaan ja julkisen sektorin rahoitusedellytysten heikkenemiseen koko maailmassa. Suomessa vaikutukset ovat näkyneet myös valtion
elinkeino- ja koulutuspolitiikassa. Tutkimus- ja kehitysmenot kääntyivät laskuun kuluvan vuosikymmenen alussa ja vuonna 2015 niiden osuus bruttokansantuotteesta oli 3,14 prosenttia.
Valtion elinkeinopolitiikka on siirtynyt uuden luomisesta vanhan puolustamiseen. Myös valtion koulutusmenojen kasvu pysähtyi vuonna 2011 ja menot ovat sen jälkeisinä hallituskausina olleet selvässä laskussa.

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
Elinkeinopolitiikan on tunnistettava varhain tulossa olevat uudet yleiskäyttöiset teknologiat. Elinkeinotukien on kohdistuttava ensisijaisesti uusien toi-
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mialojen ja tuotannon edellytysten vahvistamiseen kuihtuvien toimialojen
tuen sijasta.
Tutkimus- ja kehityspanosten korkea taso viime vuosisadan lopulla vaikutti merkittävästi digitalisoinnin etenemiseen Suomessa. Myös vahvalla
insinööriosaamisella oli suuri merkitys erityisesti murroksen varhaisessa

infrastruktuurin rakentamisvaiheessa. Vahva teknologiapohja mahdollisti
Suomen nousun lyhyeksi aikaa verkkojen ja päätelaitteiden suurvallaksi. Menestyksen kääntöpuoli on tullut näkyviin siirryttäessä infrastruktuurin rakentamisesta digitaalisten palvelujen tuotantoon ja käyttöön. Teknologiaosaamisen sijasta ratkaisevaksi menestystekijäksi muodostuu asiakasosaaminen.
Asiakas- ja palveluosaaminen vaikutti olennaisesti myös Nokian kohtaloon
matkapuhelinmarkkinoilla.
Sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakas- ja palveluosaaminen on alikehittynyttä teknologiaosaamiseen verrattuna. Palveluvaltaistuvassa maailmassa ongelma muodostaa kasvavan koulutuspoliittisen haasteen.
Suuret teknologiamurrokset edellyttävät yrityksiltä ja yritysjohdolta poikkeuksellisen vahvaa näkemystä ja uskallusta. Sisäänpäin kääntyvä kustannusjohtaminen merkitsee mahdollisuuksien menettämistä.
Alhaisen jalostusarvon tuotanto ei riitä kattamaan suomalaisen työn
kustannuksia. Elinkeinorakenteen muutoksessa kokonaan katoavat tai ulkomaille siirtyvät työpaikat, tuotanto ja vienti on kyettävä korvaamaan uudella korkeamman jalostusarvon tuotannolla ja viennillä. Uusien digitaalisten
tuotteiden ja palvelujen maailmanlaajuinen potentiaali antaa siihen runsaasti mahdollisuuksia, kunhan suomalaisesta koulutuksesta, tutkimuksesta
ja tuotekehityksestä huolehditaan hyvin.
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Tulevaisuudessa ihmiset tulevat
viettämään yhä suuremman osuuden
ajastaan digitaalisissa ympäristöissä.
Tasa-arvon näkökulmasta onkin entistä
merkityksellisempää, että yhteiskunnan
väestörakenteelliset erot otetaan entistä
tarkemmin huomioon verkkopalveluita
suunniteltaessa.

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö on muuttanut ratkaisevasti tapoja, joilla ihmiset ovat tekemisissä keskenään ja asioivat ympäröivän yhteiskunnan
kanssa. Kansalaisten näkökulmasta digitalisaatio ja sen mukana tuomat teknologiset innovaatiot – kuten internet, matkapuhelimet ja sosiaalinen media
– ovat muun muassa poistaneet aikaan, tilaan, tiedonsaantiin sekä osallistumiseen liittyviä rajoitteita.
Samoin digitalisaatio on muun muassa muuttanut liiketoimintamalleja eri
teollisuuden ja palveluiden toimialoilla sekä vaikuttanut ratkaisevasti esimerkiksi yhteisöllisyyden ja kansalaisdemokratian muotojen laajentumiseen.
Yleisesti digitalisaatiolla viitataankin siihen, miten teknologisen kehityksen
myötä digitaalitekniikka tulee yhä suuremmissa määrin osaksi arkielämän ja
yhteiskunnan eri toimintoja (esim. Alasoini 2015, 16).
Yhteiskuntaa, liiketoimintaa sekä ihmisten arkielämää muokkaavat kehityskulut tulevat oletettavasti korostumaan entisestään yhä kiihtyvän teknologisen kehityksen vaikutuksesta. Muun muassa erilaiset palvelusovellukset
tulevat moninaistumaan samalla, kun niistä tulee entistä älykkäämpiä, datalähtöisempiä sekä toisten laitteiden kanssa keskustelevia. Samoin lisätyn
todellisuuden sekä virtuaalitodellisuuden kehityksen luomat uudet mahdollisuudet tulevat odotettavasti muuttamaan verkkopalveluita merkittävällä
tavalla. Digitaalinen teknologia tulee jatkossa olemaan entistä merkityksellisemmässä asemassa yhteiskunnan, liiketoiminnan sekä arkielämän erilaisissa toiminnoissa.
Viimeaikaiset kehityslinjat osoittavat myös sen, että monet sosiaaliset
rakenteet heijastuvat edelleen uuden teknologian käytön omaksumiseen.
Vaikka uudet sähköisten palvelujen muodot, kuten esimerkiksi uusien vertaispalvelujen hyödyntäminen, tulevat yleistymään entisestään, yleistyminen
etenee epätasaisesti eri väestöryhmien välillä. Tulevaisuuden tietoyhteiskuntaa ja tietoverkkojen käyttäjiä tarkasteltaessa sekä eri palvelumuotojen
kehittämisessä tuleekin huomioida verkkopalvelujen käytön väestöryhmittäiset erot ja erityisesti se, millaisia uusia haasteita kehityslinjat aiheuttavat
tasa-arvon kysymyksissä.
Käymme artikkelissa läpi verkkopalveluita muovaavia trendejä ja muutoksia erilaisiin tilastoihin ja tutkimuksiin perustuen. Hyödynnämme muun
muassa Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttötilastoja
sekä OECD:n teettämiä tutkimuksia. Tilastojen perusteella esitämme muutamia tulkintoja sellaisista verkkopalveluita ja niiden olemusta muokkaavista
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yhteiskunnallisista kehityskuluista, jotka tulevat lähitulevaisuudessa luultavasti vielä voimistumaan.

VERKKOPALVELUJA KÄYTETÄÄN YHÄ MONIKANAVAISEMMIN
Viimeaikaisia verkkopalveluja koskettavia trendejä tarkastelemalla voidaan
arvioida joltain osin tulevaisuuden palvelujen olemusta. Yhtenä voimakkaimmista tämänhetkisistä kehityssuunnista on verkkopalvelujen siirtyminen selaimista sovelluksiin ja verkkopalvelujen käytön monikanavaistuminen. Monikanavaisuuden ja palvelusovelluksien voimakas lisääntyminen on
ollut vahvasti yhteydessä älypuhelimien ja langattomien tietoliikenneyhteyksien nopeaan kehittymiseen sekä yleistymiseen viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Kuviosta 1 on nähtävissä, miten internetin käyttö on siirtynyt nopeasti
kannettaviin laitteisiin kuluvan vuosikymmenen aikana Suomessa. Kuviossa
on esitetty prosenttiosuudet väestöstä, jotka ovat käyttäneet langattomia
verkkoyhteyksiä kodin ja työpaikan ulkopuolella matkapuhelimen, kannettavan tietokoneen sekä tablettitietokoneen avulla.
Internetin käyttö onkin siirtynyt voimakkaasti matkapuhelimiin, mikä näkyy erityisesti nuorempien ikäluokkien kohdalla (SVT 2016). Samoin tablettitietokoneiden käyttö kodin ja työpaikan ulkopuolella on kasvanut kannettaKuvio 1. Osuus internetiä käyttäneistä sekä langatonta internetiä

työpaikan ja kodin ulkopuolella matkapuhelimella, kannettavalla
tietokoneella ja tablettitietokoneella käyttäneistä suomalaisista (%).
(SVT 2016)
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vien tietokoneiden käytön kustannuksella. Älypuhelimien, tablettien ja muun
muassa älytelevisioiden myötä verkkopalveluiden käytöstä on tullut ja on
edelleen tulossa entistä monikanavaisempaa.

VERKKOPALVELUT SIIRTYVÄT ERILLISIIN SOVELLUKSIIN
Matkapuhelimien yleistymisen myötä tavat käyttää internetiä ja sen tarjoamia verkkopalveluja ovat muuttuneet voimakkaasti. Nykyaikana yhä suurempi osuus verkkopalvelujen tarjoajista on kehittänyt perinteisten verkkoselaimessa toimivien palvelujen rinnalle oman palvelusovelluksensa.
Arvioiden mukaan matkapuhelimella internetissä käytettävästä ajasta noin
90 prosenttia kuluukin maailmanlaajuisesti nykypäivänä erilaisten sovelluksien parissa, ja puolestaan vain noin 10 prosenttia ajasta käytetään enää perinteisissä verkkoselaimissa (Flurry Analytics 2015).
Matkapuhelimiin ja muihin laitteisiin suunnitellut sovellukset ovatkin
kasvaneet erittäin voimakkaasti kuluvan vuosikymmenen aikana. Tämä näkyy myös dataliikennemäärien ja liiketoiminnan kasvuna. Esimerkiksi vuonna 2017 erilaisia mobiilisovelluksia tullaan arvioiden mukaan lataamaan ja
asentamaan maailmanlaajuisesti lähes 270 miljardia kertaa (Statista 2016a).
Matkapuhelinsovelluksien latauskertojen tuottama liikevaihto onkin yli seitsenkertaistunut kuluvan vuosikymmenen aikana. Eri konsulttiyritysten ja
yksityisten tutkimuslaitosten arvioiden mukaan matkapuhelinsovelluksien
tuottama vuosittainen liikevaihto tulee kasvamaan vuoteen 2020 mennessä lähes 190 miljardin dollarin maailmanlaajuisiksi markkinoiksi (Statista
2016b).
Verkkopalvelujen muuttuminen sovelluksiksi ilmentää osaltaan myös uudenlaisten verkkoliiketoimintamallien muotoutumista. Jatkuvasti lisääntyvässä kilpailussa palveluntarjoajien on kannattavaa sitoa verkkopalvelujen
käyttäjät palvelusovelluksien avulla omien sisältöjen pariin. Verrattuna perinteisiin verkkopalveluihin sovellukset ovat esimerkiksi parantaneet palvelujen käytettävyyttä. Samoin laitteisiin asennettavien mobiilisovelluksien
käytön kynnys on pienempi, koska sovelluksen ikoni näkyy puhelimen ruudulla ja palveluntarjoajaa ei tarvitse lähteä etsimään verkkoselaimen avulla.
Käyttäjien palvelukokemuksen ja vaivattoman käytön lisäksi mobiilisovellukset tarjoavat palveluntarjoajille verrattomia etuja suhteessa perinteisiin
verkkopalveluihin. Muun muassa käyttäjädatan kerääminen ja hallinnoiminen on palveluntarjoajan kannalta vaivattomampaa palvelusovelluksien
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avulla. Mobiilisovelluksien kautta palveluntarjoajat pystyvät muun muassa
hyödyntämään kattavammin käyttäjien laitteiden antureita, sijaintitietoja ja käyttäjän salliessa jopa puhelimen yhteystietoja. Samoin sovelluksien
sisäiset osto-ominaisuudet madaltavat lisäostojen kynnystä, kun asiakkaan
ei tarvitse syöttää luottokorttitietojaan tai kaivaa avainlukulistoja jokaisen
oston yhteydessä.

PALVELUNTARJOAJIEN LIIKETOIMINTAMALLIT JA ASIAKKAIDEN ROOLIT
MUUTTUVAT
Kuluvan vuosikymmenen aikana uusien ja menestyksekkäiden verkkopalvelujen sekä palvelusovelluksien yhteydessä on alettu puhua niin sanotusta
alusta- ja vertaistaloudesta. Alustataloudessa yritysten palvelujen voidaan
nähdä tarjoavan alustan (platform), jonka kautta yksityishenkilöt tai yritykset
voivat muun muassa tarjota ja ostaa erilaisia hyödykkeitä.
Vertais- tai jakamistaloudessa huomio kiinnitetään erityisesti kuluttajan
muuttuneeseen ja entistä aktiivisempaan rooliin yritysten arvontuotannossa. Vertaistaloudessa kuluttajat tuottavat palveluita toisilleen tai tarjoavat
toisilleen hyödykkeitä korvausta vastaan usein ulkopuolisen tahon tarjoamalla alustalla. Ennustettavaa onkin, että alusta- ja vertaistalouden muodot
tulevat muuttamaan perinteisiä palveluita entisestään liiketoimintamallien
yleistyessä yhä uusille palvelusektoreille.
Uudet alusta- ja vertaistalouden muodot kytkeytyvät voimakkaasti kuluttajan roolin muutoksia tarkasteleviin teoreettisiin keskusteluihin. Digitalisaatio, alustat sekä kulutuskulttuurin muutos ovatkin laajentaneet kuluttajan
roolia tuotteiden arvoketjussa osallistamalla kuluttajat myös itse arvontuotantoon (Ritzer & Jurgensson 2010; Tapscott & Williams 2008; Lehdonvirta
2009, 55–56; 2012, 18).
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Kuluttajan roolin sekoittumista ja laajentumista on kuvattu muun muassa prosumerismin käsitteen avulla. Prosumerismin eli tuottaja-kuluttajuuden näkökulmasta asiakkaat nähdään samanaikaisesti sekä kuluttajan että
tuottajan rooleissa, mikä on nähtävissä yksityisten kansalaisten näkökulmasta erityisesti sosiaalisessa mediassa (Ritzer & Jurgenson 2010, 14). Monissa
nykyisissä sosiaalisen internetin verkkopalveluissa kuluttajien rooli muun
muassa sisällöntuotannossa on koko liiketoiminnan keskiössä.
Kuluttajien osallistuminen on mullistanut nykyaikaisen liiketoiminnan,
sillä kuluttajien tultua mukaan arvontuotantoon yritykset ovat pystyneet mi-

nimoimaan omia tuotanto-, markkinointi- ja henkilöstökustannuksiaan sekä
muita kulujaan (Seppänen & Väliverronen 2012, 162–164) ja kehittämään täysin uudenlaisia liiketoiminnan ja verkkopalvelujen muotoja.
Prosumerismin kuvaama kuluttajan roolin muutos ilmenee olennaisesti
uusissa alusta- ja vertaistalouteen perustuvissa verkkopalveluissa. Esimerkiksi ehkä tunnetuimmat vertaistalouden uudet edelläkävijät, Über ja Airbnb,
toimivat eräänlaisina välittäjinä palveluja ostavien ja niitä tarjoavien kuluttajien välillä, kun itse kyydin, majoituksen tai muun konkreettiset palvelun
tarjoaa kuluttaja.
Samoin Facebook voidaan nähdä prosumerismia, vertaistaloutta sekä
alustataloutta taitavasti yhdistävänä esimerkkinä: Facebookia voidaan pitää
yhtenä maailman suurimmista media-alan toimijoista, vaikka sen työntekijät eivät tuota juuri mitään mediasisältöä, vaan sisällöstä ja sen levittämisestä vastaavat palvelun käyttäjät. Onkin ennustettavaa, että kuluttajien ja
asiakkaiden rooli tulee muuttumaan sekä palvelujen että palvelujen arvon
tuotannossa entistä aktiivisemmaksi yhä useammissa tulevaisuuden verkkopalvelussa.
Alusta- ja vertaistalouteen perustuva liiketoiminta on yleistynyt myös
Suomessa. Muun muassa ensimmäiset Über-kuljettajat aloittivat kyytien
tarjoamisen Suomessa vuoden 2014 lopulla. Kuviossa 3 on esitetty, miten
eri-ikäiset

suomalaiset

ovat

käyttäneet

yksityismajoitusta

tarjoavia

sekä vertaistalouteen perustuvia kyydinvälityspalveluja vuonna 2016.
Kuvio 2. Yksityismajoitusta tarjoavien sekä vertaistalouteen perustuvia

kyydinvälityspalvelujen käyttö viimeisen 3 kuukauden aikana ikäryhmittäin
Suomessa vuonna 2016. (SVT 2016)
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Kaiken kaikkiaan noin 12 prosenttia kaikista suomalaisista oli käyttänyt
yksityismajoitusta välittäviä verkkopalveluita viimeisen 12 kuukauden
aikana. Vastaava osuus kyydinvälityspalveluita tai kimppakyytejä välittäviä
verkkopalveluita käyttävistä suomalaisista oli noin neljä prosenttia (SVT 2016).
Ikäryhmien välillä on huomattavia eroja. Kyydinvälitystä tai kimppakyytejä
välittävät vertaispalvelut olivat kaikkein suosituimpia 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä ja yksityismajoitusta tarjoavat vertaispalvelut puolestaan kaikkein
suosituimpia 35–44-vuotiaiden keskuudessa. Vanhemmat ikäryhmät käyttivät puolestaan huomattavasti vähemmän kumpaakin vertaispalvelun tyyppiä (SVT 2016). Aiemman tutkimuksen perusteella voidaan arvioida, että iän
lisäksi myös muut perinteiset taustatekijät, kuten koulutus, asuinpaikka ja
tulot vaikuttavat jakamistalouden palvelujen käyttöön (esim. Räsänen & Koiranen 2016).

VERKKOPALVELUT MUUTTUVAT ÄLYKKÄÄMMIKSI, VISUAALISEMMIKSI
JA TODENTUNTUISEMMIKSI
Tulevaisuuden verkkopalvelujen kehityksessä data tulee korostumaan entisestään. Muun muassa palvelujen käyttäjiltä kerättävä data tulee mahdollistamaan entistä älykkäämpien verkkopalvelujen kehittämisen. Erilaisten aineistojen avulla kyetään muun muassa yksilöimään ja tehostamaan palveluja
entisestään.
Myös voimakkaasti kehittyvä esineiden internet (Internet of Things) tulee
muokkaamaan tulevaisuuden verkkopalveluita, kun palveluita voidaan käyttää yhtäaikaisesti useiden toistensa kanssa keskustelevien laitteiden avulla.
Samoin tulevaisuuden sovellukset tulevat perustumaan yhä enemmän koneälyyn.
Verkkopalveluita muovaavat big dataan ja esineiden internetiin liittyvät
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kehityskulut on nähtävissä muun muassa tarkastelemalla vuosittaisia patenttihakemuksia. OECD:n julkaiseman tutkimuksen mukaan esineiden internetiin kytkeytyvä M2M-teknologia (machine-to-machine) sekä datalouhintaan
liittyvien patenttihakemusten vuosittaiset määrät ovat maailmanlaajuisesti
moninkertaistuneet kuluvan vuosikymmenen aikana (OECD 2014). Kyseiset
teknologiat tulevatkin kehittymään nopeasti ja edelleen vaikuttamaan radikaalisti tulevaisuuden verkkopalveluihin.
Myös kehittyvä virtuaalitodellisuus tulee muokkaamaan tulevaisuuden
verkkopalveluja monilta osin. Lisättyyn todellisuuteen tai virtuaalitodelli-

suuteen liittyvien palveluiden liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli 160 miljardiin dollariin vuoteen 2020 mennessä (IDC 2016).
Lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden yleistymisen myötä muun
muassa palveluiden tilallisuuteen ja ajallisuuteen liittyvät rajoitteet – joita digitalisaatio on jo voimakkaasti murtanut – tulevat madaltumaan entisestään.
Lisätyn todellisuuden luomien mahdollisuuksien avulla muun muassa
asiakaspalvelukokemukset tulevat muuttumaan yhä enemmän todellisten
asiakaskohtaamisten tuntuisiksi. Esimerkiksi verkkokaupoissa kuluttaminen
tulee helpottumaan, kun asiakkaat kykenevät sovittamaan vaatteita virtuaalisesti. Samoin esimerkiksi asiakaspalvelutapaamiset tai muun muassa jotkin
sosiaali- ja terveysalan palvelut voidaan simuloida kasvokkaisten tapaamisten kaltaisiksi, joissa asiakas ja asiantuntija voivat keskustella luontevasti.
Verkkopalvelujen käyttäjät ovat keskenään erilaisia myös tulevaisuudessa.
Tulevaisuudessa verkkopalveluista tulee yhä enemmän automatisoituja,
älykkäämpiä ja ne keskustelevat esteettä muiden laitteiden kanssa. Samalla virtuaalitodellisuus sekä lisätty todellisuus muokkaavat verkkopalveluista
entistä todentuntuisempia. Tästä syystä sosiaaliset tekijät saattavat muovata
yhä enemmän käyttömotiiveita ja internetin käyttö alkaa muistuttaa yhä läheisemmin muuta ihmisten välistä vuorovaikutusta.
Kehityksen myötä ihmiset kenties piilottavat yhä harvemmin verkossa
oman identiteettinsä ja verkkoyhteisöt toimivat yhä merkittävimpinä jatkumoina reaalimaailman kontakteille – ja päinvastoin.
Digitaalisen yhteiskunnan merkityksen kasvusta johtuen on syytä korostaa, että tulevaisuuden verkkopalveluja muokkaaviin kehityskulkuihin liittyy
olennaisesti huomioonotettavia epäkohtia. Esimerkiksi verkkovihan kasvu
eri ilmenemismuodoissaan on yksi yleisimmistä tietoverkkoihin liitetyistä
uhkakuvista jo nyt (Keipi ym. 2017).
Tulevaisuudessa monet muutkin epäkohdat tulevat olemaan yhä näkyvämpiä. Kun teknologia uppoutuu yhä voimakkaammin yhteiskuntaan, tietotekniikan käytöstä tulee entistä keskeisempää kansalaisoikeuksien ja tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta. Tulevaisuudessa teknologian käyttö
saattaakin määrittää nykyistä selkeämmin yksilön asemaa sekä mahdollisuuksia yhteiskunnassa.
Onkin odotettavaa, että teknologian kehittymisen mukana tuomat edistysaskeleet eivät kosketa jatkossakaan kaikkia samalla tavalla, vaan sähköisten
palvelujen käytössä tulee edelleen ilmenemään suuria eroja eri väestöryh-
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mien välillä (ks. Räsänen & Koiranen 2016). Aiemman tutkimuksen mukaan
etenkin nuoremmat ikäpolvet, korkeasti koulutetut, kaupunkilaiset ja korkeatuloiset ovat nopeimmin länsimaissa omaksuneet uusien digitaalisten
palveluiden hyödyntämisen, kun jotkin ryhmät ovat jääneet kokonaan uusien
palvelujen tarjonnan ulkopuolelle (esim. van Dijk 2005; Hargittai 2010).
Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että digitalisaation aiheuttamista
muutoksista ovat hyötyneet sellaiset toimijat, joilta löytyy tietotaitoa toimia
ja viestiä alati muuttuvassa mediaympäristöissä (van Dijk & van Deursen
2014; Schradie 2011).
Vaikka digitaalisen eriarvoisuuden on nähty ajan kuluessa kaventuvan,
väestöryhmien väliset erot eivät kuitenkaan lopullisesti kuroudu umpeen.
Vaikka esimerkiksi verkkopankit ja sähköisten viestintäkeinojen käyttö alkavat olla suhteellisen yleisiä jo vanhimpienkin ikäluokkien keskuudessa (Koiranen ym. 2016), kuilut ilmenevät yhä uudelleen uusien teknologioiden käytössä ja niiden käytön omaksumisessa (van Deusen & van Dijk 2014).
Uuden teknologian uppoutuessa yhä voimakkaammin yhteiskunnan eri
toimintoihin muun muassa demografinen ja sosioekonominen asema saattaa
vaikuttaa aiempaa selkeämmin yksilön yhteiskunnalliseen asemaan. Tulevaisuudessa niin sanotut digitaaliset kuilut saattavat myös muodostua yhä
useammin jonkin muun kuin yleisen käytön ympärille.
Esimerkiksi jo nykypäivänä vakiintuneiden verkkopalveluiden käytön määrässä ei ole välttämättä eroa sosioekonomisten ryhmien välillä, mutta käyttötavat sekä käytön tarkoitukset saattavat puolestaan erota voimakkaasti
(van Deursen & van Dijk 2014; Koiranen ym. 2016). Digitaalisen eriarvoisuuden
näkökulmasta onkin tärkeää, että yhteiskunnan väestörakenteelliset erot
otetaan entistä tarkemmin huomioon tulevaisuuden verkkopalveluita suunniteltaessa.
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Huomionarvoista on myös se, miten suhde verkkopalvelujen keräämään
ja käyttämään dataan tulee luultavasti muuttumaan lähitulevaisuudessa. Kuluttaja- ja käyttäjädatasta on muodostunut palveluntarjoajille uusi arvokas
infrastruktuuri tai resurssi, jota on kutsuttu jopa ”uudeksi öljyksi”.
Datalähtöisen liiketoiminnan voidaankin nähdä olevan myös voimakas
tulevaisuuden verkkopalveluiden takana vaikuttava ajuri, minkä johdosta
luultavasti myös kuluttajien ja käyttäjien suhde dataan tulee muuttumaan.
Kun kasvava osuus yritysten liikevaihdosta perustuu dataan, tietoisuus datan
arvosta leviää myös kuluttajien keskuudessa. Datan hyödyntämiseen sekä

datan omistajuuteen liittyvät kysymykset tulevat olemaan verkkopalveluihin
liittyvän yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon ydinkysymyksiä lähitulevaisuudessa.
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Tiiviisti
• Sosiaaliset rakenteet heijastuvat edelleen uuden teknologian käytön omaksumiseen. Vaikka uudet sähköisten palvelujen
muodot, kuten esimerkiksi uusien vertaispalvelujen hyödyntäminen, tulevat yleistymään entisestään, yleistyminen etenee
epätasaisesti eri väestöryhmien välillä.
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• Tulevaisuuden tietoyhteiskuntaa ja tietoverkkojen käyttäjiä tarkasteltaessa sekä
eri palvelumuotojen kehittämisessä tuleekin huomioida verkkopalvelujen käytön
väestöryhmittäiset erot ja erityisesti se,
millaisia uusia haasteita kehityslinjat aiheuttavat tasa-arvon kysymyksissä.

• Kun teknologia uppoutuu yhä voimakkaammin yhteiskuntaan, sen käytöstä tulee
keskeistä kansalaisoikeuksien ja tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta. Ihmiset
kun eivät ole keskenään tasavertaisissa
asemissa tulevaisuuden yhteiskunnassakaan.
• Digitalisaation aiheuttamista muutoksista ovat hyötyneet sellaiset toimijat, joilta löytyy tietotaitoa toimia ja viestiä alati
muuttuvassa mediaympäristöissä.
• Digitaalisen eriarvoisuuden näkökulmasta onkin tärkeää, että yhteiskunnan
väestörakenteelliset erot otetaan entistä
tarkemmin huomioon tulevaisuuden verkkopalveluita suunniteltaessa.

JOUKKOISTAMINEN JA YHTEISTUOTANTO
YLEISTYVÄT
JUHO LINDMAN

”

Joukkoistaminen (crowdsourcing) ja
yhteistuotanto (co-production, cocreation) hyödyntävät internetin kykyä
yhdistää samoista asioista kiinnostuneita
toimijoita. Uudet virtuaaliset alustat
tarjoavat mahdollisuuksia järjestää
yhteistyötä, liiketoimia, tuotantoa ja
rahoitusta.

Yhteistuotanto ja joukkoistaminen ovat rantautuneet Suomeen kansainvälisestä keskustelusta. Sinällään kokonaan tai osittain markkinoiden ulkopuolella vapaaehtoisvoimin tapahtuva tavaroiden ja palveluiden tuotanto ei ole mikään uusi asia – sitä on ollut niin kauan kuin on ollut ihmisten yhteistoimintaa.
Yhteistuotannon (Co-creation) käsitteen lanseerasivat Prahalad ja
Ramasway Harvard Business Reviewn artikkelinsa (2000) ja myöhemmässä
kirjassaan (2004). Yhteistuotanto tarkoittaa asiakkaan ottamisen keskiöön
siten, että asiakasarvon (tuote tai palvelu) tuottamiseen osallistuu erilaisia
toimijoita. Näitä toimijoita voivat olla esimerkiksi yritys, käyttäjäryhmä ja,
keskeisimmin, asiakas.
Yhteistuotannon käsite jatkoi aikaisempaa keskustelua yhteistuotannosta (co-production), jolla viitattiin erityisesti markkinoinnin alalla länsimaissa tapahtuvaan laajaan siirtymään tuotekeskeisestä taloudesta palveluiden
tuotantoon (Vargo and Lusch 2004).
Tuotekeskeisessä ajattelussa tuottaja ja kuluttaja nähdään selkeästi erotettuina erillisinä entiteetteinä, joiden ero mahdollistaa tuotannon organisoimisen tehokkaalla tavalla. Kun tuottaja/kuluttaja -ajattelusta siirrytään
kohti palvelukeskeistä ajattelua, murtuu tämä vahva vastakkainasettelu ja
tuotannon tehokkuushyötyjen yksipuolinen tavoittelu: yritys sekä palvelun
käyttäjä tuottavat ja kuluttavat palvelun yhdessä.
Toimivassa prosessissa syntyy arvoa asiakkaalle ja tuloa yritykselle. Asiakkaan ottaminen mukaan prosessiin siis auttaa vastaamaan paremmin
asiakkaan tarpeeseen, ottamaan huomioon eri perspektiivit ja tuottamaan
uutta tietoa. Asiakkaiden erilaiset osallistumistavoitteet muuttuvat tällöin
tärkeämmiksi yrityksille. On myös aivan keskeistä, millä keinoin yritys voi
parhaiten tukea toimintaa.
Joukkoistaminen (Crowdsourcing) termin lanseerasi Jeff Howe (2006)
Wired-lehdessä

julkaisemassaan

artikkelissa.

Myöhemmin

Howe

on

ottanut etäisyyttä niihin ilmiön saamiin muotoihin, jotka perustuvat
eettisesti kestämättömille periaatteille. Howe ei ollut kuitenkaan ainoa
internetin tuomista muutoksista: termistöön on vaikuttanut voimakkaasti
myös Surowieckin (2004) julkaisema kirja Joukkojen viisaus (Wisdom of
the Crowds). Kirjassa osoitettiin, miten kollektiivista älykkyyttä voidaan
käyttää ongelmanratkaisussa. Perinteisessä kollektiivisessa älykkyydessä
tosin oletetaan ”älyjen” olevan toisistaan riippumattomia, koska yhteistyö
ongelmanratkaisussa voi vaikuttaa prosessin lopputulokseen.

Joukkoistaminen ja yhteistuotanto yleistyvät

Joukkoistamisen ajatuksena on se, että internet mahdollistaa uudet yhteistoiminnan muodot käyttäjien ja yritysten välillä. Joukkoistamisessa yrityksen (kehittämistoimia) siirretään sen ulkopuolisille ennalta määrittelemättömälle ihmisjoukolle avoimen, internetissä julkaistun kutsun kautta.
Internetin long-tail -ilmiö mahdollistaa sen, että erilaiset kiinnostuneet löytävät kutsun, näin muodostuu kriittinen massa, joka voi tavalla tai toisella
auttaa vastaamaan kutsuun.
Joukkoistettavat työtehtävät voivat olla yksinkertaisia tai monimutkaisia.
Osa niistä vaatii erilaisia taitoja, osa puolestaan ei. Voittaville ehdotuksille
voidaan maksaa palkkio, jolloin kyseessä on useimmiten innovaatiokilpailu.
Joukkoistaminen termin suomennoksesta on keskusteltu vilkkaasti: alunperin myös muotoa joukkouttaminen käytettiin laajasti. Myös termillä talkoistaminen oli puolustajansa – tällöin tosin tarkoitettiin sellaista joukkoistamista, josta ei saanut rahallista korvausta. Joukkoistaminen kuitenkin
vakiintui käyttöön.

AVOIMUUS MUUTTAA INNOVOINNIN
Sekä joukkoistaminen että yhteistuotanto tulivat muotiin samoihin aikoihin kuin avoin innovaatio. Avoin innovaatio tarkoittaa, että siirrytään pois
ajatuksesta, jossa valmistava teollisuus nojaten lineaariseen malliin pitkälti
vastaa uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä. Sen sijaan käyttöön
otetaan uusi avoimempi malli, jossa kehittäminen tapahtuu verkostoissa, lähempänä kuluttajaa ja jossa kehittämiseen voivat osallistua muutkin kuin
valmistajayrityksen tuotekehitystiimin jäsenet.
Avoimen lähdekoodin kehittäjäyhteisöjä on käytetty usein esimerkkeinä
avoimesta innovaatiosta. Nämä kehittäjä-/käyttäjäyhteisöt ovat usein pitkälti itseohjautuvia: jäsenet löytävät toisensa netin välityksellä, muodostavat
areenan yhteistyölle ja tuottavat yhdessä tuotteita ja palveluita virtuaalisesti. Ajatukseen voi liittyä myös tuotannon tulosten avoin jakaminen, mutta
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aiheesta liikkuu erilaisia näkemyksiä (Von Hippel et al., Chesbrough, 2003;
Benkler, 2006). Benkler (2006) on arvioinut, että itseohjautuvat yhteisöt ottavat laajasti hoitaakseen kulttuurituotannon osia, jotka aikaisemmin on järjestytty toisenlaisen taloudellisen logiikan mukaan (esim. tietosanakirjojen
julkaisu, muotiblogit ja niin edelleen).
Myöhemmin joukkoistaminen on eroteltu erilaisia alailmiöitä kuten joukkorahoitus (crowdfunding), joukkoistettu työ (crowdwork) ja mikrotyö (micro-

tasking) eli erilaiset palvelut ja järjestelyt, jotka jäsentävät työtehtävien organisoimista, välitystä ja maksatusta. Joukkoistamista on kokeiltu lukuisilla
eri aloilla kuten teollisuudessa, tieteessä, journalismissa ja lainsäädännön
valmistelussa.

MONTA KOKEILUA SUOMESSA
Ilmiötä on haastavaa kuvata yleisellä tasolla, koska nopeasti digitalisoituvassa yhteiskunnassa kuvattuja lähestymistapoja on kokeiltu laajasti esimerkiksi teollisuuden ja julkishallinnon aloilla. Seuraavaksi hahmotellaan näiden
ilmiöiden rantautumista Suomeen muutamien esimerkkien kautta.
Suomessa joukkoistaminen tuli eri tavoin julkishallinnon ja yritysten
toimintaan. Alkuvaiheen joukkoistamista ja innovaatiokilpailuja kokeilivat
hiukan erilaisilla järjestelyillä lukuisat eri yritykset muiden muassa Nokia,
Genelec, Microtask, Saarioinen, Konecranes, Finnair ja niin edelleen.
Eräs alkuaikojen onnistunut kokeilu koski Kansallisarkiston digitalisointihankkeita, joissa vapaaehtoisia pyydettiin saattamaan joukkoistamalla asiakirjoja ja kirkonkirjoja digitaaliseen muotoon.
Journalismin saralla joukkoistamista on käytetty niin lukijasuhteen kehittämiseen ja journalistisiin kokeiluihin kuin osana uutistyötäkin. Tunnettuja
esimerkkejä joukkoistamisesta ovat esimerkiksi Helsingin Sanomien sisäpiirikauppoja koskeva juttusarja, jossa pyydettiin lukijoiden apua materiaalin
selvittelemiseen. Muita tunnettuja alan pioneereja ovat Kuningaskuluttujan,
Demin sekä Olivia-lehden (OmaOlivia) joukkoistamalla tehdyt sisällöt.
Viihteessä Elokuva Star Wreck: In the Pirkinning (1999-2005) aloitti rahoituksen keräämisen internetistä jo ennen kuin termistö oli vakiintunut. Kansainvälisiä joukkorahoituksen menestystarinoita ovat kuuluva kieli poskessa
tehty avaruusooppera Star Wreck. Tämän elokuvan menestyksen innoittamana tehtiin myöhemmin kansainvälinen elokuvatuotanto Iron Sky (2012). Alan
kulttiteoksille irvailevat työt saavuttivat kansainvälisestä huomiota.
Mesenaatti.fi on tällä hetkellä laajamittaisin kotimainen joukkorahoituspalvelu. Palvelun kansainvälisiä esikuvia ovat alan globaalit markkinajohtajat
Kickstarter ja Indiegogo. Palveluiden ideana on tuoda yhteen ideat ja niiden
mahdolliset rahoittajat ja kerätä ideoille niiden tarvittava rahoitus rahana tai
osuuksina palveluun.
Osa kansainvälisistä joukkorahoituspalveluista on vasteellisia ja osa osittain vastikkeettomia – rahoittajalle kuvataan kuitenkin tarkasti millä ehdoil-
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la hankkeen rahoitukseen voi osallistua. Mesenaatti-palvelussa tarjotaan
vastikkeellisia palveluita, jolloin ne pitää huomioida asianmukaisesti ilmoittaessaan tuloja verottajalle – keskeisen poikkeuksen muodostavat yleishyödylliset yhdistykset. Hankkeita palvelussa on sangen erilaisia, mutta varsin
useissa niissä on kyseessä jonkinlainen yleishyödyllisyys. Useimmiten käyttäjät ovat suomalaisia ja kansalaisjärjestöillä on vahva osuus alustan palveluissa.
Avoin ministeriö on suomalainen aloitepalvelu. Suomen Perustuslakiin lisättiin 2012 mahdollisuus järjestää kansalaisaloitteita ja saattaa ne eduskunnan käsittelyyn laiksi, kunhan aloitteen tekijät keräävät ainakin 50 000 nimeä
aloitteeseen puolen vuoden aikana. Avoin ministeriö syntyi, kun huomattiin
että kansalaisaloitteiden tukemiseen tarvittiin erilaisia palveluita. Avoin ministeriö tarjoaa alustan ja työkalupaketin lakialoitteiden joukkoistettuun valmisteluun, nimien keräämiseen ja lobbaamiseen. On tärkeää huomata, että
Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa sähköisesti myös valtion Sähköisessä
aloitepalvelussa.
Avoimen ministeriön tavoite oli alkujaan varmistaa, että kansalaisaloitteesta tulee toimiva työkalu, mutta se on muodostunut sangen laajasti käytetyksi välineeksi. Kansalaisaloitteiden käsittelyprosessi eduskunnassa sen
sijaan on ollut vaihteleva ja toistaiseksi kansalaisaloitteilla on ollut haasteita
päätyä laiksi asti.
Avoin ministeriö sai monet miettimään, miten edustuksellista demokratiaa pitäisi täydentää ja mitkä ovat joukkoistamisen mahdollisuudet lainvalmistelussa. Joukkoistettua lainvalmistelua kokeiltiinkin Suomessa Maastoliikennelain sekä Asunto-osakeyhtiölain valmistelun yhteydessä vuosina
2011-2014 (kts. esimerkiksi Aitamurto, 2014).
Maastoliikennelain uudistuksessa joukkoistaminen oli yksi lainvalmistelun
palautteenantokeino muiden ohella. Joukkoistamista käytettiin eri vaiheissa
ja asiaa koskevat aloitteet ja keskustelu ohjattiin omalle keskustelupalstal-
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leen. Joukkoistamista käytettiin ideoiden luomiseen, niiden kehittelemiseen
sekä paranteluun ja lopulta parhaiden ideoiden arviointiin. Prosessi nivoutui
osaksi perinteisempää lainvalmistelua ja toi esiin näkökulmia, jotka muuten
todennäköisesti olisivat jääneet pois.

LOPUKSI
Aina joukkoistamishankkeet eivät ole olleet onnistuineita. Suunniteltaessa
tai toteutuksessa ei ole otettu huomioon esimerkiksi teknisten ongelmien
mahdollisuutta tai sitä, että markkinointikampanjan agendan saattavat pyrkiä kaappaamaan erilaiset häiriköt (Tamminen, 2014). Tällöin esimerkiksi julkisessa ideakilpailussa saattaa tunnetulle tuotemerkille käydä huonosti ja
useimmiten epäonnistumiset ovat varsin näkyviä.
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Tiiviisti
• Yhteistuotanto tarkoittaa asiakkaan
ottamista keskiöön siten, että asiakasarvon
(tuote tai palvelu) tuottamiseen osallistuu
erilaisia toimijoita. Näitä toimijoita voivat
olla esimerkiksi yritys, käyttäjäryhmä ja,
keskeisimmin, asiakas.

JUHO LINDMAN

• Joukkoistamisen ajatuksena on se, että
internet mahdollistaa uudet yhteistoiminnan muodot käyttäjien ja yritysten välillä.
Joukkoistamisessa yrityksen kehittämistoimia siirretään sen ulkopuoliselle ennalta
määrittelemättömälle ihmisjoukolle avoimen, internetissä julkaistun kutsun kautta.

SUOMALAISISTA DATATALOUDEN
KULUTTAJAKANSALAISIA
”
MIKA PANTZAR

Datakansalaisuus syntyy
kansalaisten toimesta ja
toivottavasti kansalaisten
eduksi.

Kritisoin kirjassani ”Kuinka teknologia kesytetään” (1996) suomalaista tietoyhteiskuntakeskustelua äärimmäisen epärealistiseksi. Yhtäältä ajattelin
muutoksen käänteentekevyyttä liioiteltavan. Toisaalta esitin, että kuluttajien
tarpeiden ja motivaation roolia tietotekniikan kehityksessä on täysin laiminlyöty. Olin väärässä vähätellessäni muutoksen rajuutta. Oikeassa olin siinä,
että kuluttajilla on sittemmin ollut merkittävä vaikutus tietotekniikan normalisoitumisessa. Tietoyhteiskuntakeskustelua tai kolmannen sukupolven
matkapuhelinvisioita kritisoidessani en myöskään ymmärtänyt, että väärillä
ennusteilla ja kansallisilla ohjelmilla voi olla oma roolinsa ajatusten ylijäämän, uusien ideoiden kehittymisessä.

KULUTTAJA TIETOYHTEISKUNNAN TEKNIIKAN
LOPPUSIJOITUSPAIKKANA
1800-luvun kulutusyhteiskunnan varhaisvaiheessa uutuustuotteiden synnyn
taustalla oli ylellisyyden tavoittelu tai vaihtoehtoisesti sodankäyntiin kehitetyt innovaatiot.
Nykyään uutuustuotteiden tärkeimmät lähteet ovat toisenlaisia, esimerkiksi huippu-urheilu ja sairaanhoito. Aikoinaan tekniikan kehityksen etulinjassa kulkivat rikkaat ja rohkeat miehet, nyt myös naiset ja lapset ja jopa
köyhät. Tässä artikkelissa pohdin sitä, miten suomalainen kuluttaja on muuttunut 1990-luvulta alkaen digitaalisen tietoyhteiskunnan uutuuksien loppusijoituspaikasta datatalouden tärkeimmäksi arvonmuodostuksen lähteeksi.
Tai ainakin näin väitetään datataloushypessä, joka nyky-Suomessa ilmenee
vaikkapa saumattoman älyliikenteen visioissa tai Mydata -ajattelussa.
1990-luvun loppupuolella Suomi paistatteli maailman lehdistössä ensimmäisenä mobiilin tietoyhteiskunnan mallimaana. Wired-lehden (9/1999) kannessa
Jorma Ollila esitteli taskuun mahtuvaa internetiä. Sisäsivuilla teknologiaguru
Yrjö Neuvo kertoi matkapuhelimeen kustomoidusta polkupyörästään, markkinointiguru Anssi Vanjoki poseerasi Harley Davidsonin selässä Sibelius-monumentin edessä ja Risto Linturi näyttäytyi älykkään kotinsa konehuoneessa.
Lehtijuttuja suomalaisesta nuorisosta ja maan teknologiaihmeestä sai
lukea ympäri maailmaa julkaistuissa valtalehdissä. Nokian ensimmäiset visiokuvat kolmannen sukupolven kännyköistä levisivät ympäri maailmaa. Nokia oli suomalainen edelläkävijä odotusten luomisen ja hallinnan liiketoiminnassa. Thomas Edisonilla ja Henry Fordilla oli sata vuotta aikaisemmin
samanlainen rooli.
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Thomas Edison ymmärsi, että mediajulkisuuden hallinta oli keskeinen osa
innovaatioprosessia ja tarpeiden normalisointia. Henry Ford puolestaan oivalsi mainonnan roolin kyseenalaistaessaan muiden autovalmistajien äärimmäisen rajallisen kuluttajatarvenäkemyksen: Potentiaalisten autoilijoiden
joukkoa tuli laajentaa rikkaiden hurjapäisten miesten joukosta myös työläisiin ja naisiin. Huviajelun lisäksi autoa saattoi käyttää myös hyötytarkoitukseen. Sittemmin auto tai pikemminkin Yhdysvaltain autoistuminen oli luomassa 1900-luvun länsimaista mobiilia kuluttajakansalaisuutta.
Edisonia, Fordia ja heidän aikalaisiaan hallitsi ajatus, jonka mukaan kuluttaja on ensisijaisesti uuden tekniikan vastaanottaja. Chicagon 1933 ”Edistyksen vuosisata” -maailmannäyttelyn tunnus ”Science Finds, Industry Applies,
Man Conforms” kuvaa hyvin tällaista ajattelua, joka sittemmin eli vahvasti
vielä suomalaisen tietoyhteiskunnan varhaishistoriassa. Tähän tulokseen
päädyin lähiluettuani vuoden 1994 ”Suomi tietoyhteiskunnaksi — kansallisia
linjauksia” ja siihen liittyvät 13 perustelumuistiota (Pantzar 1996).
Ne kertoivat hyväntahtoisesta teknologiadeterminismistä. Uudistususkossa kansakunnan kilpailukyvyn maksimointi oli kaiken ytimessä. Näkemys
kuluttajista oli isällinen ja holhoava. Raporteissa kuluttajaan viitattiin vain
muutamaan kertaan, ja silloinkin kuluttaja näyttäytyi passiivisena vastaanottajana, jota on suojeltava teknologialta: normeilla, lainsäädännöllä ja valvonnalla. 1990-luvun suomalaisissa tiedon valtaväylävisioissa ei ollut tilaa kotien
tietotekniikan aktivisteille, viihdekäyttäjille, kapinoitsijakuluttajille tai edes
kommunikoijille. Kotitaloudet näyttäytyivät tietotekniikan diffuusion loppupisteenä - siis eräänlaisena teknologian kaatopaikkana.
Viralliset tietoyhteiskuntaraportit heijastivat 1980-luvulla käytyä keskustelua henkilökohtaisista tietokoneista. Tietokoneen leikinomaista käyttöä
vähäteltiin ja hyötykäyttöä liioiteltiin. Tulevaisuuden kodissa tietokonetta tarvitaan kodin kirjanpitoon, yhteydenpitoon omiin kunnanvaltuutettuihin (teledemokratia), kotikirjojen luetteloimiseen ja ruokareseptien tallentamiseen.
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Esimerkiksi kuluttajien vuorovaikutuksellisuudella tai tietokonepelien monipuolisella kuvallisella informaatiolla ei nähty minkäänlaista tulevaisuutta.
Ensimmäiset varsinaiset kotitietokoneet Altair ja Commodore synnyttivät
kuitenkin intohimoisen käyttäjäkulttuurin samalla tavalla kuin radio puoli
vuosisataa aikaisemmin. Harrastelehdet ja keskinäiset tapaamiset olivat ja
ovat yhä tärkeä osa tietokonekulttuuria. Harrastajahurmoksesta jäi jäljelle joukko poikia ja miehiä, jotka innostuttuaan peleihin siirtyivät aikuisina

luontevasti tiekonealalle. Ensimmäiset pelikoneet johdattivat paitsi pelaamiseen, niin myös luovaan ohjelmointiin. Matkapuhelimen normalisoituminen,
esimerkiksi sosiaalisen käytön väheksyminen, noudatti varsin samanlaisia
uria kuin kotitietokoneen varhaishistoria, joskin naisten rooli laitteen kesyttämisessä oli siellä keskeisempi.

MATKAPUHELIN: ”AIKA HOITAA TÄMÄNKIN MUOTIOIKUN”
Yleinen matkapuhelinverkko käynnistyi Suomessa vuonna 1971. Koko kansan
välineeksi matkapuhelin tuli vasta 1990-luvulla alun perin yrityskäyttöön kehitetyn GSM:n myötä. Vuonna 1988 Posti-ja telelaitos (nyk. Sonera) arvioi, että
vuosituhannen vaihteessa matkapuhelinverkolla on Suomessa noin 600 000
tilaajaa, joista 200 000 GSM:n käyttäjää (HS 21.6.1988). 1999 toteutunut luku
oli yli kymmenenkertainen.
Oleellisin syy varovaisiin ennusteisiin oli se, että kukaan ei nähnyt tavallisen ihmisen käyttötarpeiden laajentumista, koska matkapuhelin näyttäytyi
vain rajoitetun työkäytön muodossa. Arkisesta käytöstä puhuttiin aluksi lähes samoin sanoin kuin 1900-luvun alussa lankapuhelimen varhaisvaiheessa.
Tuolloin mainoskampanjoissa korostettiin erityisesti naisten ongelmallista
puhelinsuhdetta: juoruilu tukkii linjat ja estää tärkeämpien puheluiden yhdistämisen.
1990-luvun alun matkapuhelinkuumeen kuvaukset korostivat puhelimen
käytön väärää ajoitusta ja sopimatonta paikkaa. Riskit olivat fysiologisia, sosiaalisia ja psykologisia: ”Kenkäpuhelin saattaa kuumentaa aivomassan” (IS
20.1.1990) otsikoidussa artikkelissa Philipsin edustaja kertoi, että puhtaasti
oikeudellisista syistä puhelimiin oli lisätty varoitus terveysvaikutuksista. Valtakunnan suurin sanomalehti otti kantaa pääkirjoituksessaan otsikolla Itsetehostuksen välikappale. ”Eräät harvat tarvitsevat niitä työnsä vuoksi, mutta
useimmilla niiden hanakka käyttö kielii itsetehostuksesta halusta tulla nähdyksi. Tosikot voivat rauhoittaa itseään: aika hoitaa tämänkin muotioikun.”
(HS 19.7.1991).
Kännykkä näyttäytyi statuskilpailun merkkinä, jota hyvän maun vartijat
ivasivat: ”Kännykkä on kärsinyt inflaation. Se ei ole pitäjilleen enää vallan,
vaan pikku nousukaismaisuuden merkki. Ikioma kännykkä on vatsahaavapotilaan ensimmäinen oire. Sorry, että mä olen myöhässä. Mä olen nyt täällä Valintatalossa ostamassa ruokaa. OSTAMASSA RUOKAA! kailotti miesääni viime
viikolla kaupan kassajonossa. Jono oli kiusaantunut” (IS 26.9.1990).

Suomalaisista datatalouden kuluttajakansalaisia

Keskustelu kännykkätaudista vaimeni vuosikymmenen myötä. Samalla
laajasti levinnyttä välinettä alettiin kuvata laaja-alaisena kulttuurin murroksena. Syntyi tai oikeammin synnytettiin ajatus mobiilista tietoyhteiskunnasta, jossa myös kuluttajalla ja arkisilla käyttöyhteyksillä oli keskeinen rooli.
Vuosituhannen vaihteen lähestyessä, ministeriöt, puhelinoperaattorit ja
laitevalmistajat alkoivat puhua mobiilikuluttajasta, jolle luvattiin kolmannen
sukupolven (3G) puhelin, ”taskuun mahtuva internet”. Operaattoreiden puhuivat jopa ”elämänhallinnan kaukosäätimestä”. Hypen huippuvaihe ajoittui
kevääseen 2000 juuri ennen 3G-taajuuksien lisenssihuutokauppoja. Kolmannen sukupolven matkaviestimen potentiaali nähtiin huimana GSM:n ja internetin kehityksen summana.
Kevään 2000 Cannesin GSM World -kokouksen ennusteet kertoivat rajattomista mahdollisuuksista. Ennusteita oli kolme erilaista päätyyppiä: käyttäjämääräennusteet, keskimääräistä käyttäjätuloa kuvaavat ennusteet ja
investointien takaisinmaksuaikaa kuvaavat ennusteet. Investointien kannattavuus nähtiin myynnin määränä kerrottuna hinnalla, joista vähennettiin investoinnit. Paras kasvupotentiaali nähtiin siellä, mistä vähiten tiedettiin ja
millä ei ollut vielä edes nimeä. Euroopan, Amerikan ja Aasian ulkopuolisia
maita kutsuttiin Powerpoint-esityksissä lyhenteellä ROW (’Rest Of World’ eli
”pimeä Afrikka”). Jopa rohkeimmat ennusteet aliarvioiva globaalin markkinakehityksen nopeuden.
Keskimääräisen käyttäjä tulon (ARPU, ”average return per user”) arvioitiin
laskevan matkaviestinteknologioiden kehityksen myötä. Kolmannen sukupolven laitteiden ja dataliikenteeseen perustuvien lisäarvopalveluiden (VAS,
”value added services”) toivottiin nostavan keskimääräistä käyttäjätuloa.
Niinpä informaatio- ja viihdepalvelut saivatkin keskeisen huomion keväällä
2000.
”Killeriaplikaatioita” piti löytymän pankki-, maksu- ja kaupankäyntipalveluista kuten myös paikannukseen liittyvistä palveluista. Uuden talouden
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eturivin yritykset eivät ajaneet ainoastaan omaa asiaansa vaan kokonaisen
elämäntavan asiaa, entistä liikkuvamman ja nuorekkaamman elämäntavan
asiaa. Kolmannen sukupolven matkaviestimiin siirtyminen edellytti operaattoreilta kuitenkin mittavia investointeja infrastruktuuriin. Vielä keväällä 2000
ennusteissa tarkasteltiinkin investointien takaisinmaksua. Menestyksen mittareiksi valittiin velkaantumisen tai korkomenojen suhteen kaikkein armollisimmat (Ebitda). Elokuun 2000 taajuushuutokauppojen giganttisten sum-

mien myötä vuosien 2001 ja 2002 GSM World -konferensseissa ei enää esitetty
ennusteita takaisinmaksuajoista. Kuten seuraavassa esitän, epärealistisillakin visoilla ja tarinankerronalla on oma roolinsa talouden liikevoimana.

HYPETTÄMÄLLÄ HALLITAAN ODOTUKSIA
Mielikuvituksella, toiveikkuudella ja unelmilla on aina ollut erityistä voimaa
luotaessa (parempaa) tulevaisuutta. Hollannin tulevaisuuden tutkimuksen
isän Fred Polakin keskitysleirikokemuksista nouseva kirja The Image of the
Future (1973) tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan odotushorisontin rakentamisen
ja toteutuvan tulevaisuuden yhteydestä. 1990-luvun lopun 3G-hypekuplaa
edistivät konsulttivisiot, videoesitykset ja lehtijutut elämänhallinnan kaukosäätimistä ja taskuun mahtuvasta internetistä. Kehittämispaineet tulivat
usein yritysten ulkopuolisilta markkinahelppoheikeiltä, jotka eivät ymmärtäneet teknisiä raportteja. Heidän tarinansa elämänhallinnan kaukosäätimistä
toimivat ylikuumentuneiden odotusten ja pörssien polttoaineena.
Operaattoreiden ja laitevalmistajien teknisten asiantuntijoiden mukaan
yritysten hallituksia varten siirryttiin 1980-luvun lopussa uuteen PowerPoint-kuvakieleen. Visiokuvissa tulevaisuuden kuluttaja näyttäytyi yleensä
dataputken päässä olevana Microsoft-kuvagallerian tikku-ukkona, uutuuksien vastaanottajana, matemaattisesti ilmaistuna jäännösterminä, joka maksimoi käyttäjätulot uusien tarpeiden ja kasvavan dataliikenteen myötä.
Matkapuhelininsinöörien tehtävä oli keksiä ”killer applikaatioita” ja sanoma piti tiivistää muutamaan ”slideen”. Esimerkiksi Soneran osallistuminen 3G
huutokauppaan päätettiin yhdessä toukokuisessa kokouksessa, jossa Excel
-taulukkoa täyttivät maan parhaat asiantuntijat. Yrityksen johdon jälkikäteisviisauden mukaan tuolloin olisi pitänyt kuunnella monimuotoisempaa
asiantuntijajoukkoa, eikä simppelin taulukon maailmankuvaan olisi pitänyt
kuristautua liian pitkään (suullinen tieto, Kaj-Erik Relander, 2015).
Minulla oli mahdollisuus keväällä 2000 testata suurimpien laitevalmistajien ja kännykkäoperaattoreiden tulevaisuutta kuvaavan videomateriaalin
tuottamia reaktioita hyvin erilaisille yleisöille. Messuille ja asiantuntijayleisöille tehdyissä 3G -videossa luovat kohtaamiset tapahtuivat toimistoissa,
lentokentillä ja kahviloissa, ihmissuhteet näyttäytyivät moninaisina ja joustavina, kuva-, video- ja tekstiviestit vaihtuvat kiihtyvään tahtiin. Digitaaliassistentit käänsivät kielestä toiseen, tilasivat lentolippuja ja muistuttivat syntymäpäivistä.
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Lähes poikkeuksetta tulevaisuuskuvat herättivät katsojissa suurta vastenmielisyyttä ja epärealismin tunnetta. Kysyttiin: ”Kuka haluaisi elää tuollaista
elämää”? ”Onko kyseessä sittenkin markkinoinnin ammattilaisten peilikuva?”
”Olisiko peilin sijaan pitänyt katsoa enemmän asiakkaan arkeen?” Ennusteiden laatimisen aikaan internet oli vajaa kymmenvuotias eikä sosiaalista
mediaa ollut vielä olemassakaan. Olen yllättänyt, että monet näistä visioista ovat nyt toteutumassa suomalaisen arjessa. Snapchat, WhatsApp ja Periscope ovat jo täällä, ja pian ovat digitaaliassistentitkin (esim. Siri (Apple),
Alexa (Amazon), Cortana (Microsoft) ja Google Assistant).
Saattaa olla, että epärealistisilta tuntuvat lupaukset ja niihin liittyvät vaatimukset erilaisille toimijoille — mobiilitekniikan kehittäjille, kaupalle, tavaratoimittajille, ministeriöille ja myös kuluttajalle — olivat kehittyvän liiketoiminnan ehto. Kolmannen sukupolven matkapuhelimen kehitystä voidaan
kuvata hypesyklinä, jossa suuri osa lupauksista on toteutunut, tosin paljon
odotettua hitaammin.
Talouden liike tarvitsee utopioita, ideoiden ylijäämää ja keskinäistä kilvoittelua. Viime vuosina odotusten luomiseen on kiinnitetty huomiota niin
sosiologiassa (Brown, Michael 2003; Tutton 2016) kuin taloustieteessä (Shapiro, Varian 1999). Hypetykseen ja odotusten luomiin kupliin liittyvää tutkimusta on tehty muun muassa älykkäiden sähköverkkojen, kaksisuuntaisen teräväpiirtotelevision, suprajohtavuuden, 3D-printterien ja grafeenin leviämisen
ymmärtämiseksi (Alvial-Palavicino, 2015, 2016; Konrad 2006; O’Leary 2008;
Lunde et al. 2015; Van Lente et al. 2013).
Hypesyklin kehityksen voidaan ajatella etenevän vaiheittain: teknologinen
keksintö ja innostus, katteettomien lupausten aika, pettymys, alamäki ja uusi
nousu. Hypesyklin muoto liittyy kahden erilaisen mekanismin vuorovaikutukseen ja summaan. Yhtäältä markkinapsykologiaa leimaa mielikuvien, odotusten ja pettymysten nopea aaltoliike, kun taas toisaalta teknologian kehitys ja
ihmisten uutuuksien vastaanottokyky etenee enemmän lineaarisesti ja varsin
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hitaasti (Fenn&Raskino 2008).
Kolmannen sukupolven matkapuhelimen kehitys on erinomainen esimerkki tästä hitaasta ja polvekkaasta prosessista. Melkeinpä voisin väittää,
että Sonera (ja ehkä Nokiakin) vetäytyi liian nopeasti visioidensa maailmasta
2000-luvun alun kriisin pelästyttämänä. Tutkimuskirjallisuudessa tosin tunnetaan viisaus, jonka mukaan pioneerit menettävät rahansa ensimmäisenä.
Mikä kiinnostavinta kolmannen sukupolven matkapuhelin on osaltaan avan-

nut tien digitaalitalouden muodonmuutoksella kohti datataloutta, uusinta
hypetyksen kohdetta. Kuluttajan aktiivinen rooli, voisi sanoa jopa datakansalaisuus, on datajohdannaisten markkinoiden kehityksen edellytys.

DATA ON ÖLJYÄ JA MAAPERÄ JOSTA VAURAUS KASVAA
Kolmannen sukupolven matkapuhelinvisiossa kuluttaja näyttäytyi uutuuksien virran vastaanottajana. 2010-luvun datataloudessa tilanne on toinen.
Sosiaalinen median ja kaikkialla mukana kulkevien digitaalisten laitteiden
myötä käsitys datasta ja kuluttajasta on mullistunut. Kuluttaja nähdään
markkinoiden aktiivisena osapuolena, esimerkiksi sisällöntuottajana ja
-jakelijana (ns. Web 2.0). Vaikutteet eivät enää virtaa pelkästään ylhäältä
alaspäin: vieraillessamme nettisivuilla, ladatessamme hakupalveluita, valitessamme reittejä tai katsoessamme tiettyä televisiokanavaa kerrytämme
automaattisesti ja yleensä tietämättämme Googlen ja Facebookin kaltaisten
datajättien algoritmista verkostoälykyyttä. Ilman kuluttajan aktiivista osallistumista — klikkauksia, googlettamista ja postauksia — dataa ei synny eikä
se liiku paikasta toiseen. Kuluttajadatasta on tullut taloudellisen aktiviteetin
öljy ja sen maaperä. Samalla kuluttajan arjesta on tullut datajättien hermoston oleellinen osa, verkostopohjaisen koneälyn aistielin.
Mittakaavaedut ovat merkittäviä, kun dataa myydään, ostetaan, välitetään,
paketoidaan, puretaan ja talletetaan. Verkostoissa kiihtyvää tahtia kulkevaa
dataa kutsutaan massadataksi (Big Data) volyyminsä, monimuotoisuutensa ja
kiertonopeutensa takia. Suurimmat omaisuudet ja arvonmuodostus keskittyvät dataa integroiviin risteysasemiin hieman samalla tavalla kuin aikoinaan
rautateillä rikkaudet keskittyivät Chicagoon tai Saint Louisiin.
Googlen kaltaisten yritysten vahvuus on se, että ne hallitsevat samanaikaisesti monia markkinoita (hakuja, mainontaa ja analytiikkaa). Johtavana visiona on se, että tiedonmuodostus perustuu yhä enemmän korrelaatioihin ja
yhä vähemmän tieteelliseen tietoon kausaliteeteista. Tulevaisuuden terveydenhuollossa tai vakuutustoiminnassa geenidatan rinnalle saattaa nousta
terveyden kannalta paljon keskeisempää arjen dataa, joka kertoo esimerkiksi kuluttajavalintojen historiasta, yksilön ajan- ja rahankäytöstä sekä liikunnallisista aktiviteetista koko elämän ajalta. Henkilödataan liittyvät patentit
ovatkin viime vuosina yleistyneet erityisesti terveydenhoidon, finanssitalouden ja paikkatiedon alueilla ja aktiivisimpia toimijoita ovat olleet alustatalouden jätit, Google, Apple, Facebook, Amazon ja Microsoft (GAFAM). Jopa
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väärät ennusteet ja hämäykseksi tehdyt patenttihakemukset voivat olla osa
tätä todellisuuden luomisen peliä.
GAFAM-blokin yrityksillä on omat visio-osastonsa, joihin Euroopan Unioni
yrittää nyt vastata lainsäädännöllä. Vuonna 2018 voimaan tulevat tietosuoja-asetus (GDPR) kuten myös maksupalveludirektiivi (PSD2) tuovat oman palansa dataloushypen ympärille määrätessään kullekin kuluttajalle oikeuden
saada itseään koskevaa henkilötietoa koneluettavassa muodossa. Paitsi kuluttajan suojeleminen tavoitteena on synnyttää myös dataliiketoimintaa, jos
ja kun kuluttajat tarjoavat omaa dataansa (’portability of data’) uudenlaisille
dataopetaattoreille vaikkapa sijoittamisen ja terveydenhoidon alueilla.
Kukoistava eurooppalainen datatalous edellyttää uudenlaisia instituutioita, jotka takaavat esimerkiksi tietoturvan (anonymisointi), tiedon luotettavuuden (sertifiointi), tiedon käytettävyyden (yhdenmukaistamisstandardit) ja
monista lähteistä kootun tiedon omistus- tai siirto-oikeudet. Ilman lukuisia
erilaisia institutionaalisia rakenteita ja standardeja kuluttajan mukaantulo
datan vapautusliikkeeseen ajautuu umpikujaan Euroopassa. Voittajiksi valikoituvat lähinnä Yhdysvaltain länsirannikon datajätit ehkä täydennettynä
kiinalaisella Alibaballa ja japanilaisella Rakutenilla. Toistaiseksi datatalouden vapaa liike toteutuu vain suuryritysten sisällä. Eurooppalainen pienten
toimijoiden datatalous on kaukana näiden jättien maailmasta.

SAUMATONTA LIIKENNETTÄ JA OMAA DATAA
Pohjoismaiseen arvomaailmaan sopii ajattelu, jossa korostetaan kuluttajaa
datatalouden palveluiden käyttäjänä. Suomessa keskustelu datan uudenlaisesta liikevoimasta on näkynyt viime vuosina Tekesin ja liikenne- ja viestintäministeriön rahoittamissa ”My data” -hankkeissa kuten yhtälailla saumattoman älyliikenteen visiossa (Mobility as a service, MAAS). Datatalous muuttaa
ratkaisevasti kuluttajan roolia kohti aktiivista toimijuutta. On kuitenkin arvokysymys, ajatellaanko esimerkiksi henkilödatan ympärillä kasvavia markki-
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noita kuluttajan hyväksikäyttönä (vaikkapa Googlen myydessä henkilötietojamme) vai kuluttajan palvelemisena.
Pohjoismaiseen utopiaan eivät ehkä sovi kansainvälisessä kirjallisuudessa esiintyvät sosio-tekniset visiot. Esimerkiksi ”sosiaalifysiikan” ajatus, jossa kuluttajan rooli on olla joko elektroni sähkövirrassa (Pentland 2014) tai
täysin transparentti toimija ilman yksityisyyttä (Rifkin 2014) tuntuu ainakin
tänä päivänä aktiivista datakansalaisuutta väheksyvältä idealta. Toistaiseksi

datatalouden kehitystä ovat vauhdittaneet lähinnä amerikkalaiset datajätit
ja visiot.
Euroopan Unioni ja jossain määrin myös suomalainen teknopoliittinen
kulttuuri on yrittänyt toimia vastavoimana. Unohtaa ei sovi myöskään uudenlaista kuluttaja-aktivismia, joka näkyy vaikkapa tietotekniikan kuluttajistumisessa (’Consumerization of IT’), Kaliforniasta alkunsa saaneessa ja
Suomessakin aktiivisessa Quantified self -liikkeessä, itsemittaamiskulttuurin
yleistymisessä tai vaikkapa kansalaistieteen yleistymisessä (Citizen Science/
Biohacking). Suomi on otollinen maaperä vastaanottamaan näitä aktiivista
kuluttajuutta korostavia ajatuksia. Vastaanottavaisuudellamme on historiallinen taustansa.

VASTAANOTTAVAINEN KANSA?
Monet keksinnöt, kuten sähkövalo, puhelin ja modernit hygieniakäsitykset,
tulivat Suomeen varhain. Suomen sähköistymistä tutkineen Timo Myllyntauksen (1991) ja 1900-luvun vaihteen hygieniakeskusteluun perehtyneen Marjatta Hietalan (1992) mukaan Suomi oli kulttuurisesti hyvin vastaanottavainen
uudelle tekniikalle viime vuosisadan alussa. Karl-Erik Michelsenin (1999) mukaan kyseessä ei ollut niinkään henkinen vastaanottavuus tai ”mentaalinen
imu” vaan ensisijaisesti suuryritysten työntyminen neitseelliselle alueelle.
Suomalaiset insinöörit toimivat ”teknologian vastaanottokomiteana”.
Keskeisiin uudistajiin kuuluivat kansallismieliset fennomaanit, jotka perustivat muun muassa sanomalehtiä, yhdistyksiä, yrityksiä ja säätiöitä teollistamisen ja liikesivistyksen edistämiseksi. Kansallisuusaate ei kuitenkaan
ollut sisäänpäin kääntyvää kuten nykyään, vaan liikkeessä oli mukana myös
maahanmuuttajia, joiden nimet elävät yhä brandeina (Finlayson, Fazer, Stockmann). Toisella puolella oli varsinkin ruotsinkielinen eliitti, joka näki agraarin
vaatimattomuuden ja köyhyyden hyveiksi, joista kohoaa ihmisen ja koko kansan todellinen identiteetti.
Teollistuminen ja vaurastuminen uhkasivat tätä mielikuvaa. Esimerkiksi
Zacharias Topeliuksen mukaan suomalaisen maalaisrahvaan kannalta nopeat
muutokset eivät olleet toivottavia. Snellman toi esiin huolen sosiaalisista ongelmista, joita teollistumisen aiheuttaa. Teollistumista edistävät insinöörit
olivat puolustusasemassa.
Sata vuotta sitten Suomi oli monikansallisten yritysten näkökulmasta houkutteleva alue, jossa oli toimiva hallinnollinen järjestelmä, hyvä peruskoulu-
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tus ja kohtuullisen hyvin toimiva liikenneinfrastruktuuri. Tämä voisi kertoa
yhtä hyvin nykypäivästä ja siitä, miksi IBM:n tai Googlen kaltaiset yritykset
sijoittuvat ja sijoittavat Suomeen niin luontevasti. Yhä edelleenkin insinöörit toimivat innovaatioiden maahantuojina, mutta nyt myös uuden tekniikan
kehittäjinä. 1960-luvulta alkaen insinöörien mittava koulutus ja tutkijoiksi
valmistaminen on muuttanut ratkaisevasti heidän asemaansa teollistuvan
Suomen rakentajina. Esimerkiksi Nokian menestys ei olisi voinut tapahtua
yhtään aikaisemmin. 1990-luvun laman myötä vapaana oli paljon teknistä
osaamista, samalla kun devalvaatiot olivat tehneet insinöörityöstä halpaa
verrattuna muihin länsimaihin.
Eteenpäin katsomisen kulttuuri vaatii erityistä luottamusilmapiiriä niin
asiantuntijoiden välillä kuin myös suuren yleisön keskuuteen. Matkapuhelimen varhaisvaiheessa puolustusvoimien, operaattoreiden ja laitevalmistajien
suhteet olivat läheisiä ja keskeisiä. Yhtälailla voisi sanoa, että Pohjoismaista
alkunsa saanut tietotekniikan käytettävyystutkimus, tietoturvaosaaminen,
Linuxin kehitys, avoimen datan poliittinen edistäminen, My data-ajattelu tai
saumattoman liikenteen visiot liittyvät oleellisesti pohjoismaiseen yritysten
vastuullisuutta ja kansalaisten autonomiaa korostavaan arvomaailmaan. Digitalisaation nopeaa etenemisessä edistää myös se, että kuluttajat luottavat
sekä yrityksiin että instituutioihin. Tässä suomalainen yhteiskunta on onnistunut toistaiseksi mitä parhaiten.
Historiasta voisi ehkä ottaa oppia: Datatalouden hypeen, Suomessa esimerkiksi älyliikenteen visioihin tai Mydata-ajatteluun, liittyy paljon katteettomalta tuntuvia odotuksia. Tarina on kuitenkin tärkeä, mikäli haluamme
erilaisia toimijoita — yrityksiä, ministeriöitä ja yksittäisiä ihmisiä — mukaan
liikkeeseen. Datakansalaisuus ei kuitenkaan ole mikään suunnittelukysymys
vaan potentiaali, joka syntyy vain kansalaisten toimesta ja toivottavasti kan-
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salaisten eduksi.
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Tiiviisti
• Talouden liike tarvitsee utopioita, ideoiden ylijäämää ja keskinäistä kilvoittelua.
• Hypesyklin kehityksen voidaan ajatella
etenevän vaiheittain: teknologinen keksintö ja innostus, katteettomien lupausten
aika, pettymys, alamäki ja uusi nousu.
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• Sosiaalinen median ja kaikkialla mukana
kulkevien digitaalisten laitteiden myötä käsitys datasta ja kuluttajasta on mullistunut.
Kuluttaja nähdään markkinoiden aktiivisena osapuolena, esimerkiksi sisällöntuottajana ja -jakelijana (ns. Web 2.0).
• Suurimmat omaisuudet ja arvonmuodostus keskittyvät dataa integroiviin risteysasemiin hieman samalla tavalla kuin
aikoinaan rautateillä rikkaudet keskittyivät
Chicagoon tai Saint Louisiin.

• Kukoistava eurooppalainen datatalous
edellyttää uudenlaisia instituutioita, jotka
takaavat esimerkiksi tietoturvan (anonymisointi), tiedon luotettavuuden (sertifiointi), tiedon käytettävyyden (yhdenmukaistamisstandardit) ja monista lähteistä
kootun tiedon omistus- tai siirto-oikeudet.
• Datatalouden hypeen, Suomessa esimerkiksi älyliikenteen visioihin tai Mydata
-ajatteluun, liittyy paljon katteettomalta
tuntuvia odotuksia. Tarina on kuitenkin
tärkeä, mikäli haluamme erilaisia toimijoita
- yrityksiä, ministeriöitä ja yksittäisiä ihmisiä - mukaan liikkeeseen.

DIGITAALISTA
KAIKKIEN
VALTAA
”

JYRKI KASVI

Vallankäyttö on vaativaa, ja
demokratiassa, ”kaikkien vallassa”,
vastuu vallankäytöstä jakautuu
meidän kaikkien kesken.

Digitalisaatio tarjoaa uusia mahdollisuuksia saada tietoa, osallistua julkiseen
keskusteluun ja vaikuttaa päätöksentekoon, mutta se ei tee vallankäytöstä
helpompaa. Päinvastoin, mitä helpompaa vallankäyttö on, sitä suurempi on
myös siihen kuuluva vastuu.
Ei riitä, että voi ilmoittaa kunnan nettisivuilla kadussa olevasta kuopasta,
se ilmoitus on myös tehtävä, tai kuoppa jää korjaamatta. Demokratiassa ei
voi luottaa siihen, että kyllä joku muu hoitaa.
Ei riitä, että voi osallistua verkossa julkiseen keskusteluun yhteisistä
asioista, asioista on otettava myös selvää, jotta tietää mistä puhuu – ja mitä
kuuntelee. Demokratiassa muiden kuunteleminen on vähintään yhtä tärkeää
kuin puhuminen.
Ei riitä, että voi äänestää verkossa, jos äänestyspäätöstä ei voi perustaa
luotettavaan tietoon. Demokratiassa tiedolla johtaminen vaatii ajan tasalla
olevaa helposti ymmärrettävää tietoa yhteiskunnan tilasta.
Digitalisaatio tekee meistä kaikista poliitikkoja, niin kuin aidossa demokratiassa pitääkin.
Digitalisaatio, tieto- ja viestintäteknologian nopea kehitys mullistaa talouden ja yhteiskunnan rakenteita ja toimintatapoja nopeammin kuin yksikään
aiempi uusi teknologia. Talouden puolella automaattinen arvopaperikauppa,
überisaatio ja verkkokauppa ovat näkyviä esimerkkejä digitalisaation etenemisestä. Sen sijaan yhteiskuntien toimintaan kuten demokraattiseen päätöksentekoon digitalisaatio on vaikuttanut hitaammin.
Toki digitalisaatio on jo muuttanut esimerkiksi vaalikampanjointia ja tarjonnut kansalaisille uusia kanavia osallistua julkiseen keskusteluun, mutta
dramaattisia muutoksia esimerkiksi parlamenttien työskentelyssä tai julkisten palveluiden tuotannossa ei ole vielä nähty. Esimerkiksi runsaat sata
vuotta sitten teollistumisen yhteydessä Eurooppaan syntyneet kansallisvaltiot ovat edelleen voimissaan.

INTERNET ON VANHA HIPPI
Internet on hyvä esimerkki siitä, että teknologialla on arvot. Sen perusprotokollat kohtelevat kaikkia verkkoon kytkettyjä tietokoneita ja niiden toisilleen
lähettämiä sanomia samanarvoisina. Sen valvonta ja rajoittaminen on vaikeaa, koska siitä tehtiin alkujaan äärimmäisen vikasietoinen.
Kylmän sodan maailmassa internetin toiminta haluttiin varmistaa, vaikka
suuri osa Yhdysvalloista olisi tuhoutunut ydinsodassa. Siksi internetillä ei ole
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ohjauskeskusta, josta viestintää voisi kontrolloida, sillä keskus olisi tehnyt
verkosta haavoittuvan. Tai kuten internet-pioneeri John Gilmore vuonna 1993
Time-lehden haastattelussa totesi: ”Internet tulkitsee sensuurin vaurioksi, ja
reitittää viestit sen ympäri.”
Internetin alkuvuosia leimasi hyvin liberaali, jopa anarkistinen viestintäkulttuuri, joka ei piitannut politiikasta, lainsäädännöstä tai taloudellisista
intresseistä. Esimerkiksi mainostamista pidettiin täysin sopimattomana, eikä
tekijänoikeuksista piitattu, vaan kaikki jaettiin lapsipornoa myöten.
Alkuvuosien internet näytti perusprotokolliensa ohjelmoijilta, Kalifornian
yliopistojen 1960-70-lukujen opiskelijoilta. Internet oli vanha hippi ja ”informaatio halusi olla vapaata.” Lainsäätäjille ja vanhoille yrityksille internetin
sisäänrakennettu arvomaailma on tuottanut toistuvasti karvaita yllätyksiä.
Käytännössä internetin alkuperäinen arvomaailma näkyy edelleen esimerkiksi Wikipediassa, käyttäjien yhdessä ylläpitämässä tietosanasivustossa,
joka on raivannut pölyiset tietosanakirjat pois ihmisten kirjahyllyistä.
Alkuvuosien liberaalin kulttuurin perintönä internet on edelleen suhteellisen tasa-arvoinen media, ainakin tasa-arvoisempi kuin perinteiset tiedotusvälineet, joissa toimittajat ja mediayhtiöt toimivat tiedon portinvartijoina.
Internetissä kuka tahansa voi olla joukkotiedotusväline, jolla on miljoonia lukijoita, kuulijoita tai katsojia. Vain sisällön kiinnostavuus ratkaisee. Tai kuten
Peter Steiner vuonna 1993 kuuluisassa The New Yorkerin pilakuvassa totesi:
”Internetissä kukaan ei tiedä, että olet koira.”
Perinteisten medioiden tarpeisiin syntyneet journalistiset periaatteet ovat
olleet internetissä kovalla koetuksella. Valeuutisten, klikkiotsikkojen ja trollien maailmassa vastuu lähdekritiikistä on siirtynyt toimittajilta lukijoille.
Vielä vuosisadan vaihteessa internetin odotettiin mullistavan demokratian,
voimaannuttavan ihmiset hankkimaan vapaasti tietoa, muodostamaan uudenlaisia yhteisöjä ja osallistumaan julkiseen keskusteluun. Hyvän esimerkin
tästä tarjoaa OhMyNews, vuonna 2000 Etelä-Koreassa perustettu joukkoistettu uutissivusto, jonka mottona on: ”Jokainen kansalainen on toimittaja.”
Kun OhMyNews perustettiin, Etelä-Korean perinteiset tiedotusvälineet oli-
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vat suoraan tai välillisesti maan valtapuolueen kontrollissa. Vuoden 2002 presidentinvaalien alla OhMyNews uutisoi väärinkäytöksistä ja skandaaleista, joita
muut tiedotusvälineet käsittelivät varoen. OhMyNewsin katsotaankin osaltaan
vaikuttaneen opposition ehdokkaan, Roh Moo-hyun vaalivoittoon, ja hän antoi
ensimmäisen haastattelunsa vaalien jälkeen nimenomaan OhMyNewsille.

Internet vaikutti osaltaan myös Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maita vuonna
2011 ravistelleisiin mielenosoituksiin, mellakoihin ja kapinoihin. Arabikevät
olisi ollut mahdoton, jos maidensa autoritääristä hallintoa vastaan nousseet demokratialiikkeet eivät olisi tavoittaneet kansalaisia ja organisoineet
toimintaansa sosiaalisessa mediassa. Perinteisiin, hallitusten kontrolloimiin
tiedotusvälineisiin niillä ei ollut pääsyä. Levottomuuksien kiihtyessä viranomaiset yrittivät sulkea pääsyn internetiin, mutta samalla katkesivat myös
viranomaisten ja yritysten tietoliikenneyhteydet. Satelliittiyhteyksien välityksellä videot mielenosoituksista ja poliisien väkivallasta pääsivät edelleen
ulos maasta, ja palasivat kansalaisten televisioihin kansainvälisten tv-yhtiöiden kuten Al Jazeeran kautta.
Internet ei kuitenkaan ole välttämätön edellytys digitaaliselle vallankumoukselle. Jo vuonna 2001 miljoonina tekstiviesteinä levinneet viraaliviestit kutsuivat Filippiineillä ihmiset kaduille ja pakottivat lopulta presidentti
Estradan eroamaan.

DIGIKUILUSTA AKTIIVISUUSKUILUUN
Siinä missä digitalisaation toivottiin voimaannuttavan kansalaiset osallistumaan julkiseen keskusteluun ja yhteisiin päätöksiin, sen myös pelättiin jakavan yhteiskuntaa. Valta ja vauraus keskittyisi eliitille, jolla on pääsy internetiin, varaa laitteisiin ja osaamista hyödyntää tekniikan mahdollisuuksia.
Digitaalisesta kuilusta puhuttiin 2000-luvulla paljon. Kuilun ennakoitiin
repeävän esimerkiksi ikäihmisten ja diginatiivien välille, tai rikkaiden ja köyhien välille, tai koulutettujen ja kouluttamattomien välille, tai kaupunkien ja
maaseudun välille.
Esimerkiksi Suomen kansallisen laajakaistastrategian keskeisenä motiivina on ollut turvata nopean internet-yhteyden saatavuus kaikkialla Suomessa.
Digitalisaatiosta tuli aluepolitiikkaa.
Käytännössä digikuilusta muodostui aktiivisuuskuilu. Tieto- ja viestintätekniikasta tuli ubiikkia, älypuhelimet ja tietokoneet ovat kaikkialla kaikkien käytettävissä. Ratkaisevaa on, mitä niillä tehdään. Siinä missä osa
kansalaisista käyttää uutta tekniikkaa yhteisten asioiden seuraamiseen ja
osallistuu julkiseen keskusteluun, osa käyttää samoja laitteita yhteisten
asioiden sivuuttamiseen. Kun ruudulle ilmestyy jotain politiikkaan viittaavaa, klikataan nopeasti seuraavaa linkkiä. Sama tekniikka sekä aktivoi että
passivoi ihmisiä.
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Enää kenenkään ei tarvitse Suomessakaan katsoa päivän virallisia uutisia
pakkosyöttönä molemmilta tv-kanavilta, kuten vielä 1990-luvun alussa. Paradoksaalisesti uuden viestintäteknologian ansiosta ihmisiä on yhä vaikeampi
tavoittaa.
Kenenkään ei tarvitse astua omasta mediakuplastaan epämukavuusalueelleen. Jos yhteisistä asioista päättämisellä, politiikalla, ei koeta olevan
merkitystä omalle elämälle, sen voi sivuuttaa.
Politiikasta on tullut viestintäteknologian kehityksen myötä aktiivisen eliitin harrastus, mikä on osaltaan ruokkinut populistisia vastareaktioita.
Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia myös demokratian rajoittamiseen. Esimerkiksi Iranissa demokratiaa vaatinut oppositio käytti internetiä
ja matkapuhelimia hyväkseen, kunnes vuoden 2009 presidentinvaaleissa
viranomaiset olivat varautuneet tähän. Maan turvallisuusviranomaisille oli
hankittu työvälineet, joilla voitiin seurata kaikkien iranilaisten tele- ja nettiviestintää. Tuhansia Iranin hallintoa kritisoineita opposition kannattajia pidätettiin, kidutettiin ja monia teloitettiin.
Kiinassa puolestaan levottomuuksia ennaltaehkäistään muun muassa
hakukoneita manipuloimalla. Esimerkiksi Googlesta on turha yrittää Kiinan
maaperällä etsiä tietoa Falung gong -liikkeestä tai Tiananmenin aukion vuoden 1989 mellakoiden kuolonuhreista. Google on joutunut poistamaan tiedot
hakutuloksista voidakseen toimia maailman suurimmilla internet-markkinoilla, Kiinassa, jossa asuu viidesosa internetin käyttäjistä. Kiinan Suuren palomuurin sisäpuolella internet ei todellakaan ole enää mikään vanha hippi.
Digitaalinen demokratia edellyttää kansalaisten luottamusta. Luottamusta siihen, että viranomaiset turvaavat tietoliikenteen vapauden ja kansalaisten yksityisyyden paitsi ulkopuoliselta myös omalta urkinnaltaan. Muuten
ihmiset eivät voi luottaa internetistä löytämäänsä tietoon tai siihen, etteivät
heidän verkossa esittämänsä mielipiteet vaaranna heidän turvallisuuttaan.
Luottamusta siihen, että myös tietoa välittävät ja valikoivat yritykset ovat
riippumattomia ja puolueettomia. Ovatko esimerkiksi Googlen hakukoneen
käyttämät algoritmit Kiinan Suuren palomuurin ulkopuolella edelleen neut-
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raaleja ja riippumattomia? Tai Facebookin? Tai Alibaban? Tai Yleisradion?

SEN ON OLTAVA TOTTA
Perinteisillä medioilla on edelleen varsin luotettava maine, vaikka kukaan ei
enää ajattele, että ”sen on oltava totta, kun se kerran on lehdessä.” Internetissä ihmiset joutuvat aivan eri tavalla arvioimaan lukemansa ja näkemänsä
merkitystä ja uskottavuutta. Kukaan media-alan ammattilainen ei enää valikoi meidän puolestamme, mitkä uutiset ovat tärkeitä, saati tosia. Jos meitä
kiinnostavat vain mongolianhevosten kantakirjat, voimme täyttää ruutumme
vain niitä koskevilla uutisilla.
Valeuutisia tehtailevia valemedioita on nähty Suomessa jo ennen digitalisaatiota. Räikein esimerkki on 1950-luvulla perustettu, presidentiksi ensimmäistä kertaa pyrkinyttä Urho Kekkosta solvaamaan keskittynyt Sensaatio
Uutiset, jonka otsikoita olivat muiden muassa ”Ministereillä oma bordelli
Meilahdessa. Kekkonen innokas asiakas!”, ”Kekkonen vietiin poliisiasemalle.
Täysjuovuksissa ruotsalaisessa suurhotellissa!”, ”Kekkonen riehui Tampereella! Paiskasi juhlapuhujaa kengällä!” sekä ”Kekkonen tanssi hoiperrellen Kuolevaa joutsenta Neuvostoliiton varapääministeri Mikojanin kutsuilla Kalastajatorpalla!” Siinä jää MV-lehdenkin retoriikka toiseksi.
Eivät valeuutiset ole olleet vieraita muuallakaan. Esimerkiksi Benjamin
Franklin levitti jo vuonna 1782 Euroopassa Boston Independent Chronicle
-lehden valenumeroa, jossa oli muun muassa ”uutinen”, jonka mukaan britti-joukkojen kanssa liittoutuneet intiaanit olisivat lähettäneet Iso-Britannian
kuninkaalle uskollisuutensa osoituksena kahdeksan pakettia, joissa oli amerikkalaisten sotilaiden ja siviilien päänahkoja. Tämä rauhanneuvotteluita
varten tuotettu valeuutinen alkoi elää omaa elämäänsä ja vaikutti Yhdysvaltojen intiaanipolitiikkaan vielä 1800-luvulla.
Viime vuonna alettiin puhua totuuden jälkeisestä ajasta, jossa tunne ja
mielipide ovat vähintään yhtä arvokkaita kuin tieto. Totuuden jälkeisessä
maailmassa jokaisen oma henkilökohtainen ”totuus” on yhtä arvokas, eikä
sitä sovi kenenkään kyseenalaistaan esimerkiksi sillä perusteella, että tämä
oma ”totuus” ei ole totta.
Vaikka poliitikkojen faktoina esittämien väitteiden tarkastamisesta on tullut politiikan arkea, faktojen tarkistajien paljastamat valheet ja puolitotuudet kiinnostavat monia vain silloin, kun ne vahvistavat kunkin omia ennakkoasenteita. Suomessa faktoja tarkastaa Faktabaari-sivusto.
Klikkien tuottamilla mainostuloilla elävillä uutissivustoilla on vahva taloudellinen kannustin tuottaa ”uutisia”, joita klikkaajat haluavat lukea, ovat
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ne totta tai eivät. Tämä nähtiin hyvin Iso-Britannian mediassa Brexit-äänestyksen alla.
Itse asiassa valeuutisista on tullut tuottoisaa teollisuutta. Esimerkiksi
Yhdysvaltojen presidentinvaalien alla perustettiin ainakin Makedoniassa,
Georgiassa ja Serbiassa kymmeniä sivustoja, jotka tehtailivat valeuutisia, joita vahvasti kahteen leiriin jakautuneet amerikkalaiset äänestäjät halusivat
lukea. Ja jokainen klikkaus toi sivujen ylläpitäjille mainostuloja ja vahvisti
”uutisen” lukijan ennakkoasenteita.
Internet, jonka piti demokratisoida tieto, onkin demokratisoinut itsepetoksen.

TIETO ON VALTAA
Itsepetos on erityisen vaarallista demokratiassa, jossa kaikkien oletetaan
osallistuvan yhteiseen päätöksentekoon, sitoutuvan tehtyihin päätöksiin ja
kantavan niistä vastuun.
Nykyään puhutaan paljon tiedolla johtamisesta myös yhteisistä asioista
päätettäessä, mutta se edellyttää ihmisiltä ja heidän valitsemiltaan päätöksentekijöiltä inhorealistista asennetta tiedon luotettavuuteen, mediakriittisyyttä ja tiedekriittisyyttä.
Demokratia vaatii meitä kaikkia soveltamaan hyvän journalismin periaatteita: Tiedot on tarkastettava mahdollisimman hyvin ja tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Tosiasiat on erotettava mielipiteistä ja virheet on korjattava.
Valeuutinen voidaan pukea myös tieteen kaapuun. Esimerkiksi Grossmanin
ja Degaetanon kirjaan Stop Teaching Our Kids to Kill (1999) on viitattu usein,
kun on keskusteltu television, elokuvien ja tietokonepelien sääntelystä. Kirjassa todistellaan lasten ja nuorten väkivaltarikosten yleistyneen Yhdysvalloissa esimerkiksi videopelien seurauksena. Mutta kun tutustuu tarkemmin
kirjassa käytettyyn aineistoon, huomaa lasten ja nuorten väkivaltarikosten
todellisuudessa vähentyneen juuri niinä vuosina, kun videopelit yleistyivät
amerikkalaisissa kodeissa. Kirjan taulukot ja kuvaajat on laadittu antamaan
täysin todellisuuden vastainen vaikutelma lukijalle, joka ei tunne tilastoma-
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tematiikkaa ja käyttäytymistieteitä.
Tiedolla johtaminen edellyttää laadukasta tietoa päätösten pohjaksi ja
demokraattisessa päätöksenteossa tämän tiedon on oltava tasapuolisesti
kaikkien käytettävissä. Itse asiassa vasta digitalisaatio on tehnyt aidon demokratian mahdolliseksi; tai voisi tehdä.

Digitaalisessa demokratiassa yhteiskuntaa koskevan tiedon on oltava
avointa, laadukasta, ajantasaista ja helposti ymmärrettävässä muodossa.
Tiedon avoimuus tarkoittaa sitä, että päätöksenteossa tarvittavien tietojen on oltava kaikkien vapaasti ja helposti käytettävissä ja hyödynnettävissä
ilman maksuja ja rajoituksia. Suomen julkishallinnossa näitä avoimen datan
periaatteita on pyritty noudattamaan vuodesta 2011, kun valtioneuvosto teki
asiasta periaatepäätöksen.
Tiedon avoimuuden vaatimus ulottuu myös päätöksenteossa käytettäviin
laskentamalleihin ja algoritmeihin. Miten kuntalainen voi arvioida esimerkiksi katusuunnitelmaa, jos sen pohjana käytetty liikennesimulaatio on musta
laatikko, jonka parametrit eivät ole julkisia?
Päätösten pohjana olevan tiedon on oltava laadukasta eli tietojen on oltava kattavia ja yhteismitallisia ja käytettyjen termien ja määritelmien on oltava yhtenäisiä. Esimerkiksi kuntien talouden vertailu on työlästä, koska eri
kunnilla on erilaiset tilikartat, ja julkiset palvelut määritellään eri puolilla
Suomea eri tavalla. Muun muassa erikoissairaanhoidon toimenpiteet voidaan
määritellä eri sairaaloissa eri tavalla.
Tiedon ajantasaisuus on välttämätöntä, jotta sitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa. Esimerkiksi tilastot vuoden 2014 kansantaloudesta valmistuvat
vasta kevättalvella 2017. Sitä ennen emme siis tiedä vuoden 2014 bruttokansantuotetta. Valtion talousarvio vuodelle 2018 joudutaan siis tekemään vuoden 2014 tietojen ja vuosien 2015, 2016 ja 2017 ennakkotietojen perusteella.
Kaikki tarvittavat määrittelyt yritysten ja julkissektorin taloustietojen automaattiseksi raportoimiseksi xbrl-muodossa on tehty jo vuosia sitten, mutta
niitä ei ole otettu Suomessa käyttöön, toisin kuin monissa kilpailijamaissa.
Eräässä vaalipaneelissa entinen ministeri kertoi, miten he joutuivat soittamaan satamiin saadakseen edes jonkinlaisen tilannekuvan Suomen talouden
tilasta.
Digitaalisessa demokratiassa tiedolla johtamiseen ei riitä pelkkä tiedon
saaminen, siitä on kyettävä myös keskustelemaan, sillä demokratia on yhdessä johtamista, kaikkien valtaa.
On uskallettava katsoa omien ennakkokäsitysten yli. Sama tieto ei tarkoita
kaikille samoja johtopäätöksiä, sillä tiedon tulkinta perustuu kunkin henkilökohtaisiin arvoihin. Demokratiassa tiedolla johtamiseen ei riitä, että julistaa
omia johtopäätöksiään, on kyettävä myös kuuntelemaan muiden mielipiteitä. Kaikkien vallassa lopulliset päätökset ovat aina kompromisseja.
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Demokratia ei tarkoita enemmistön diktatuuria vaan vähemmistön mielipiteen kunnioittamista. Tai kuten Hiski Kutiainen Kari Suomalaisen pilakuvassa vaalituloksista lukiessaan toteaa: ”Mitä, enhän minä näin äänestäny!”
Demokratiassa muiden kuunteleminen on vähintään yhtä tärkeää kuin
oma puhuminen.

LÄHELTÄ NÄKEE KAUAS
Osallistuminen yhteiseen päätöksentekoon on sitä helpompaa, mitä lähempänä päätöksiä ollaan. Esimerkiksi oman asuinalueen kaavoitukseen voi
osallistua suoraan. Asia on tuttu, ja mielipiteet perusteltuja. Kunnan päätöksenteon jatkuva seuraaminen voi kuitenkin olla työlästä. Siksi aktiiviset
kansalaiset kehittivät Iso-Britanniassa Planning Alerts -palvelun, joka kertoo
asukkaille, milloin heitä lähellä olevalle alueelle valmistellaan esimerkiksi
katusuunnitelmaa tai vaikka koirapuistoa.
Viranomaisten oma tiedottaminen voi olla proaktiivista, ennakoivaa. Hyvän esimerkin tästä tarjoaa Helsingin kaupunki, jonka Rakennusvirastolla on
Twitterissä yli 16 000 seuraajaa. Myös Helsingin rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohta Pekka Sauri twiittaa ahkerasti ja hänellä on yli
67 000 seuraajaa.
Lähipalveluita voidaan jopa tuottaa yhdessä. Esimerkiksi julkisten tilojen
kunnossapitoa on monissa maissa joukkoistettu. Ihmiset ilmoittavat kunnan
nettisivuilla esimerkiksi päällystevaurioista tai rikotuista jäteastioita ja kunta
vastaa, kun vika on korjattu. Työtä säästyy, kun kunnossapitäjien ei tarvitse
kiertää etsimässä vikoja. Tiedon keruu voi olla myös automaattista, esimerkiksi Bostonissa käytetty Street Bump -kännykkäsovellus tunnistaa renkaan
kuoppaan osuessa syntyvän tärähdyksen ja raportoi sijainnin kaupungille.
Kun samasta paikasta tulee useampi ilmoitus, korjausryhmä lähtee paikalle.
Mutta sitä mukaa kun päätettävät kysymykset laajenevat, keskusteluun ja
päätöksentekoon osallistuminen muuttuu työläämmäksi. Asioita on yksinkertaisesti liikaa ja ne ovat liian monimutkaisia, jotta kaikkiin ehtisi tutustua
perusteellisesti.
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Digitalisaatio tarjoaa kuitenkin mahdollisuuksia vaikuttaa suuristakin kysymyksistä tehtäviin päätöksiin, silloin kun ne ovat henkilökohtaisesti kiinnostavia. Esimerkiksi Euroopan komissio avaa verkossa julkisia kuulemisia
valmisteltavana olevista päätöksistä. Tätä kirjoitettaessa on käynnissä 30
kuulemista, joihin kuka tahansa EU-kansalainen voi osallistua.

Perinteisempi tapa osallistua tärkeisiin yhteisiin päätöksiin on kansanäänestys, mutta vaalien järjestämistä on pidetty niin raskaana prosessina, että
Suomessa on tähän mennessä järjestetty vain kaksi neuvoa-antavaa kansanäänestystä, kieltolain lopettamisesta vuonna 1931 ja Euroopan Unioniin liittymisestä vuonna 1994. Sen sijaan Sveitsissä kansanäänestysten järjestämisellä on vahva historia, ja myös kansalle esitettävän kysymyksen määrittelylle
on toimivat pelisäännöt.
Ja kyllä globaaleihinkin asioihin voi vaikuttaa, kuten ympäristöjärjestöt
voivat Pariisin ilmastosopimuksen hyväksymisen jälkeen todistaa. Se vain on
hyvin työlästä.

POLIITTISIA TEKOJA
Demokratiassa, erityisesti digitaalisessa demokratiassa me kaikki olemme
poliitikkoja, halusimme tai emme. Enää ei riitä, että vaivautuu parin vuoden
välein äänestämään. Maailma muuttuu nopeasti ja uusia päätöksiä uusista
asioista tarvitaan jatkuvasti. Kukaan ei voi vaaliuurnalla tietää, miltä Suomi
ja maailma näyttää neljän vuoden kuluttua. Internetissä tiedon hankinta ja
keskusteluun osallistuminen on onneksi helpompaa kuin koskaan ennen.
Digitaalisessa demokratiassa jokainen joutuu osaltaan päättämään, mistä
asioista haluaa ottaa henkilökohtaisesti selvää ja vaikuttaa. Myös se, että ei
osallistu julkiseen keskusteluun ja yhteiseen päätöksentekoon, on päätös,
poliittinen teko.

MUUTOKSET
TYÖSSÄ JA
ELINKEINORAKENTEESSA

DIGI AVAA
TEOLLISUUDELLE
UUDEN OVEN
PALVELUIHIN
JUKKA VIITASAARI
RISTO PENNANEN

”

Digitaaliset ratkaisut ovat perinteisille
teollisuusyrityksille suuri mahdollisuus kasvattaa
liiketoimintaa ja parantaa tuottavuutta älykkäillä
palveluilla. Mahdollisuuteen tarttuminen
edellyttää kuitenkin avointa asennetta, uutta
osaamista ja uudenlaisia verkostoja.

Esineiden internet (Internet of Things) tarkoittaa internet-verkon laajentumista laitteisiin ja koneisiin, joita voidaan ohjata, mitata ja sensoroida internetverkon yli (Wikipedia).
Teollinen internet tarkoittaa, että koneet ja konelaivueet verkotetaan ja
niihin liitetään edistyksellisiä antureita, ohjausta ja ohjelmistoja (Etlan raportti ”Suomalainen teollinen internet – haasteesta mahdollisuudeksi”).
Palvelut ovat olleet jo pitkään monelle teollisuusyritykselle merkittävä osa
liiketoimintaa ja keskeinen suhdannetasaaja. Nyt digitalisaatio mahdollistaa
teollisille valmistajille uudenlaisen loikan älykkäisiin palveluihin, joiden kannattavuus voi olla jopa merkittävästi perinteisiä palveluita parempaa.
Digipalvelut eivät välttämättä ole perinteisten palveluiden vastakohtia,
vaan monissa kohdin täydentäjiä. Perinteisten ja digitaalisten palveluiden
vertailu kuitenkin valaisee uusien mahdollisuuksien merkitystä.
Perinteisestä palvelusta vastaa ihminen pääosin paikan päällä. Älypalvelusta suuren osan toimittaa kone etänä. Perinteinen palvelu tapahtuu jonkinlaisella viiveellä rajattuna aikana, kun älypalvelu voi olla reaaliaikainen
ympäri vuorokauden. Lisäksi älypalvelu on skaalautuvaa liiketoimintaa, kun
perinteinen ei sitä ole.
Teolliseksi internetiksi nimitetyt älypalvelut voivat siis parantaa yrityksen
kilpailukykyä monella tavalla. Asiakaspalvelu voi parantua, kustannusrakenne keventyä ja kannattavuus kasvaa. Nämä ovat suunnattoman tärkeitä
elementtejä teollisuudessa, jossa globaali kilpailu on painanut hintoja
jo pitkään.
Digitaalisten ratkaisujen edut ovat niin ilmeiset, että aihe on kaikkien merkittävien teollisten toimijoiden agendalla keskeisessä asemassa. Saksalaisilla on ollut jo muutaman vuoden automaatioalan ja teollisuuden yhteinen
Industrie 4.0 -ohjelma, joka etsii uusia toimintamalleja sekä valmistavalle
teollisuudelle että muillekin toimialoille.
Teollinen internet on avainteema myös eurooppalaisessa teollisuusorganisaatiossa Orgalimessa, jonka jäsenyritykset työllistävät yli 10 miljoonaa
ihmistä. Orgalimen puheenjohtajana toimii tätä kirjoitettaessa automaatiojärjestelmiä valmistavan Fastemsin toimitusjohtaja Tomas Hedenborg.
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DIGI LUO UUSIA LIIKETOIMINTAMALLEJA
Maailmalla on puhuttu jo joitain vuosia teollisen internetin valtavista mahdollisuuksista. Kansainvälisissä tutkimuksissa esitetään huimia arvioita, joiden mukaan teollinen internet voisi kasvattaa maailmantaloutta yli 10 000
miljardilla dollarilla.
Esitettyihin lukuihin voi suhtautua varauksella, mutta niiden mittaluokka
kannattaa silti ottaa tosissaan. Teollisen internetin kansantaloudellisia vaikutuksia on äärettömän vaikea ennakoida, koska uutta luodessaan se myös
hävittää vanhaa. Tämä on perinteisesti ollut myös edellytys talouskasvulle,
joka on perustunut luovaan tuhoon.
Kansantalouden kannalta ongelmia voi syntyä, jos tuho on selvästi nopeampaa kuin uuden syntyminen. Esimerkiksi Etla on arvioinut tutkimuksessaan, että suomalaisista työpaikoista ja palkkasummasta katoaa noin kolmannes 10 vuodessa.
Jos kansantaloudelliset vaikutukset ovat epävarmoja, ovat markkinavaikutukset selkeämpiä. Digitalisaatio heiluttaa merkittäväsi markkina-asetelmia,
kun parhaat innovaattorit nappaavat osuuksia muilta.
Teollisesta internetistä on lukuisia määritelmiä. Yksinkertaisimpia teollisen internetin ensiaskeleita on nähty suomalaisessakin teollisuudessa jo parikymmentä vuotta sitten. Teollisuuskoneen komponentti saattoi jo 1990-luvun loppupuolella lähettää ongelmatilanteessa viestin huoltohenkilöstön
matkapuhelimeen. Suomalainen teollisuusautomaatio onkin ollut Valmetin
johdolla maailmanhuippua pitkään, mikä luo hyvän perustan menestyä myös
teollisen internetin aikaan.
Etlan raportti ”Suomalainen teollinen internet – haasteesta mahdollisuudeksi” kuvaa teollisen internetin näin: ”Koneet ja konelaivueet verkotetaan ja
niihin liitetään edistyksellisiä antureita, ohjausta ja ohjelmistoja.”
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Teollisen internetin vallankumouksellisuus ei liity ainoastaan siihen, että
palvelusta tulee reaaliaikaista ja etänä tapahtuvaa. Suuri muutos on siinä,
että koneet tuottavat dataa, jota analysoimalla voi syntyä täysin uudenlaisia
palveluita.
Esimerkiksi suomalainen Eniram optimoi laivojen polttoaineen kulutusta
palvelulla, jonka avulla suuret alukset voivat säästää miljoona euroa vuodessa. Suomalainen Enevo puolestaan on saanut mainetta älykkäällä jätejärjestelmällä, joka tuottaa tietoa jäteastioiden täyttymisestä ja optimoi jäteautojen reittivalintoja.

Vastaavat palvelut olisivat periaatteessa olleet mahdollisia jo parikymmentä vuotta sitten. Teknologian kehittyminen ja halpeneminen ovat tehneet
ratkaisut kuitenkin taloudellisesti kannattaviksi vasta viime vuosina.
Siksi yrityksille on avautunut uusi ikkuna, jonka läpi voi näkyä uudenlaisia
datan analysoimiseen perustuvia liiketoimintamalleja, jotka parantavat asiakaskokemusta. Lisäksi monet noista malleista parantavat resurssitehokkuutta, mistä ympäristö kiittää.

UUSI KATSE OMAAN BISNEKSEEN
Teollisen internetin perusidea kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sen soveltaminen ei sitä ole. Uusia mahdollisuuksia voi olla vaikea havaita, vaikka ne
olisivat lähes nenän edessä. Uuden ratkaisun rakentaminen voi vaatia osaamista, jota itsellä ei ole.
Tämän pullonkaulan poistamiseen on ideoitu muun muassa Industry Hack
-tapahtuma, jossa kotimaisen teollisen internetin yritykset (FIIF:n jäsenyritykset) ovat tarjonneet tukeaan. Tällaisessa tapahtumassa voidaan esimerkiksi tuottaa viikonlopun aikana toimiva demoratkaisu teollisuusyrityksen
tarpeisiin.
Oma organisaatio ei välttämättä ole kypsä digitaalisen palvelun kaupallistamiseen, eikä asiakaskaan ole aina valmis hyödyntämään palvelua, joka
toisi sille itselleen selkeitä etuja.
Uusien digitaalisten mahdollisuuksien oivaltamista helpottaisi se, että
liiketoimintavastaavat tuntisivat oman bisneksensä lisäksi myös digitaaliteknologiaa. Koska näin ei välttämättä aina ole, pitäisi yritysjohdon ja tietohallinnon keskustella samaa kieltä. Tämäkään edellytys ei aina täyty. Siksi
ICT-osaajat voivat tulla mukaan uuden liiketoiminnan kehittämiseen liian
myöhään. Tämä puolestaan voi hidastaa uuden palvelun käyttöönottamista
tai estää pahimmillaan koko palvelun rakentamisen.
Siksi yrityksen on pakko tehdä silta bisnesosaamisen ja digituntemuksen
välille niin, että yrityksellä on aito edellytys löytää uusia polkuja liiketoimintaan. Omaa liiketoimintaa pitää katsoa uusin silmin. Tämä voi tarkoittaa
ICT-ammattilaisten nostamista johtoryhmään, jos niin ei ole. Joskus se voi
edellyttää uusien henkilöiden palkkaamista tai uusien verkostojen rakentamista. Samoin tarvitaan todennäköisesti uudenlaista yhteistyötä asiakkaiden
kanssa, sillä palveluiden kehittäminen tapahtuu pitkälti dialogin kautta.
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EVOLUUTIO VAI REVOLUUTIO?
Uutta polkua kannattaa lähteä etsimään jo siksi, että joku sen kuitenkin tekee. Digitalisaatio on kilpajuoksu, jossa nopeimmat ja innovatiivisimmat korjaavat suurimmat potit. Jos kilpailija uusii koko toimialan logiikan, voi menestyvä yritys huomata menettävänsä markkinaosuuksia yllättävän nopeasti.
Tästä klassinen esimerkki on musiikkiala, jossa suoratoistopalvelut ovat syöneet levy-yhtiöiden ja etenkin musiikkiliikkeiden liiketoimintaa.
Todella suuria toimialan murroksia on kuitenkin nähty toistaiseksi melko
vähän. Siksi alan artikkeleissa toistuvat samat esimerkit kuten Uber ja Airbnb, jotka ovat ravistelleet omaa toimialaansa reippaasti ja saanet jopa lainsäätäjän pohtimaan palveluiden laillisuutta. Lainsäätäjän huoli johtuu luonnollisesti siitä, että palvelut uhkaavat työpaikkoja ja etenkin verotuottoja,
minkä vuoksi niiden vaikutus ulottuu omaa toimialaansa laajemmalle.
Toimialan murroksen tekeminen on eräänlainen digitalisaation sankaritarina, jonka tuoma maine ja mammona houkuttavat. Siitä huolimatta vähempikin voi tuoda paljon. Yleensä innovointi tapahtuu jatkuvien pienten
kehitysaskeleiden avulla. Suurta loikkaa tavoittelevat lähinnä pienet startup-yritykset ja suuret yritykset pakon edessä, kun oma perinteinen kilpailuetu on mennyt.
Panostus älykkääseen palveluun on perusteltua jo silloin, kun se tuo asiakkaalle niin paljon hyötyjä, että asiakas sitoutuu laitetoimittajaan aiempaa
paremmin. Näin voi riittää esimerkiksi se, että laitetoimittaja voi seurata
etänä laitteen toimintaa ja tuottaa asiakkaalle dataa, joka auttaa asiakasta
parantamaan tuotantonsa laatua. Tällöin laitetoimittaja ei välttämättä edes
laskuta lisäpalvelusta, koska asiakkaan sitoutuminen voi olla riittävä palkinto. Käytännössä asiakkaan kilpailukykyä parantava palvelu on muutettavissa
rahaksi joko suoran laskutuksen tai laitteen hinnoittelun kautta.
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Joissain tapauksissa älypalvelu voi olla niin merkittävä, että palvelusta
syntyy täysin uusi liiketoiminta vanhojen rinnalle. Parhaassa tapauksessa
yritys voi löytää digitaalisella palvelulla jopa kokonaan uusia asiakasryhmiä,
jos tuotettu data on arvokasta muillekin kuin yhtiön perinteisille asiakkaille.
Yrityksen on monissa tapauksissa vaikea tietää etukäteen, millaisia liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisen palvelun kehittäminen tuottaa. Ennakoimisen vaikeus johtuu muun muassa siitä, että uuden palvelun sisältö
tarkentuu yritykselle itselleenkin vasta datan analysoimisen aikana. Siksi
digitaalinen palvelu etenee monissa tapauksissa pikemminkin evoluutiona

kuin revoluutiona, vaikka joskus visionäärisillä kehittäjillä voikin olla vahva
näkemys tavoitetilasta.
Pienet kokeilut ovat siksi useimmille yrityksille järkevämpi aloitusaskel
teolliseen internetiin kuin toimialan murrokseen tähtääminen.

MYÖS ALIHANKKIJAT LIIKKEELLE
Teollisen internetin mahdollisuudet eivät rajoitu millään tavalla tuotevalmistajiin. Suomessa on suuri joukko teollisuuden alihankkijoita, joiden on syytä
pohtia, mitä digitalisaatio tarkoittaa niille itselleen.
Kun suuret teolliset yritykset kehittävät omia digitaalisia liiketoimintamalleja, ne odottavat, että myös alihankkijat ymmärtävät digitaalisuuden mahdollisuudet. Alihankkijoiden pitää toimia älykkäissä verkostoissa ja tuoda
omaa digitaalista osaamistaan verkostoon. Elleivät alihankkijat näin tee, on
niillä erittäin suuri riski pudota pois uudenlaisista verkostoista.
Esimerkiksi Saksan Industrie 4.0 -ohjelma tähtää siihen, että teollisuus kykenee massatuotannon lisäksi yksilölliseen räätälöintiin. Näin siksi, että asiakkaiden yksilöllisten toiveiden täyttäminen on entistä suurempi kilpailuetu.
Samoin Industrie 4.0 tähtää valmistusketjujen verkottumiseen.
Perinteisillä menetelmillä toimiva suomalainen alihankkija tuskin pystyy
vastaamaan odotuksiin, joissa arvossaan ovat yksilöllinen räätälöinti ja sähköisesti verkottunut valmistusketju.
Samaan hengenvetoon on todettava, että Suomestakin löytyy paljon tällaista toimintaa tukevaa osaamista. Esimerkiksi VTT on kehittänyt robotiikkaosaamista, jonka ansiosta teollisuusrobotit nousevat kilpailukykyisiksi
myös lyhyiden kappaletavarasarjojen tuottamisessa. Näin ei tähän mennessä
ole ollut, koska robottien ohjelmointi on ollut hidasta ja työlästä. Tällainen
osaaminen voi olla vahva ase monelle alihankkijalle myös kansainvälisessä
kilpailussa.

UUSI LIIKETOIMINTA VAATII UUTTA OSAAMISTA
Kun perinteisessä maailmassa toiminut yritys kehittää digitaaliseen palveluun perustuvaa liiketoimintaa, kaipaa se uudenlaista osaamista. Tarve
koskee paljon muutakin kuin pelkkää ICT-osaamista, sillä digitalisaatio voi
muuttaa yhtiön koko bisneslogiikan.
Uutta ajattelua tarvitaan muun muassa henkilöstöjohtamisessa, tuotteistamisessa, markkinoinnissa, juridiikassa ja verkostoitumisessa. Tämäkin
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puoltaa etenemistä pienillä kokeiluilla, sillä täydellinen liiketoimintamallin
muuttaminen voi vaatia niin paljon uudenlaista osaamista, että yrityksen resurssit joutuvat kovalle koetukselle.
Osaamispulan kanssa painivia yrityksiä voi toisaalta lohduttaa sillä, että
Suomesta löytyy paljon osaamisverkostoja. Teknologiateollisuuden käynnistämä Finnish Industrial Forum FIIF on teollisen internetin toimijoiden yhteistyöforum, jonka kautta voi saada arvokkaita näkemyksiä kollegoilta, jotka
ovat painineet samanlaisten kysymysten kanssa. Tekesin ja VTT:n ohjelmista
löytyy samalla tavoin kollegoita. VTT:ltä löytyy myös tukea kehitystyöhön, sillä tutkimuslaitos voi tuoda monipuolista osaamista sekä digitaalisuuden että
liiketoiminnan kehittämiseen.
Monipuolista kehitystukea löytyy luonnollisesti myös kaupallisilta toimijoilta, kuten konsulteilta, laitetoimittajilta ja operaattoreilta.

VIRITÄ YRITYS PALVELUMOODIIN
Teolliselle valmistajalle ensimmäinen suuri askel voi olla uudenlaisen palvelukulttuurin kehittäminen. Jos yritys on koko historiansa elänyt vahvalla
laiteosaamisella, ovat organisaation arvot, ajattelumallit ja toimintatavat
väistämättä sen mukaiset. Palvelumaailmassa nuo vahvuudet voivatkin olla
heikkouksia.
Hieman kärjistäen voi sanoa, että laitevalmistajalle tärkeintä ovat koneen
ominaisuudet. Palvelutoimittajan puolestaan pitää ymmärtää asiakkaan tarpeet paljon monipuolisemmin kuin laitevalmistajan. Ajattelutavan muuttaminen voi olla haaste organisaatiossa, joka on tottunut menestymään vahvalla insinööriosaamisella.
Sama muutos pitää ulottua moniin käytännön toimintamalleihin. Myyjien
pitääkin monessa tapauksessa luoda asiakasorganisaatiossa suhteet uusiin
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ihmisiin, sillä palvelua voivat ostaa eri ihmiset kuin laitetta. Samalla pitää
kenties uudistaa myyjien palkkausmalli. Myyntihintaan perustuva provisio ei
välttämättä toimi palvelumyynnissä, jossa yrityksen ansaintamalli on erilainen kuin laitemyynnissä.
Digitaalisiin palveluihin perustuvassa liiketoiminnassa on väistämättä erilainen hinnoittelumekanismi kuin laitekaupassa. Laitekaupassa hinnoittelu
perustuu yleensä kertaluontoiseen tapahtumaan, kun taas palvelussa kyse
on jatkuvasta kaupasta. Yrityksen täytyykin ratkaista, onko palvelu järkevä
sisällyttää laitehintaan vai sitoa esimerkiksi asiakkaan saamiin hyötyihin ja
parhaimmillaan investoinnin elinkaaren mittaiseen arvoon.

TIETOTURVA KUNTOON
Tietoturvan kehittäminen on keskeinen askel teollisen internetin palveluja
rakennettaessa. Erilaiset tietoturvahyökkäykset yleistyvät ja muuttuvat koko
ajan ammattimaisemmiksi. Esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiä voi ostaa
jopa palveluna, jonka tueksi palvelumyyjä tarjoaa käyttäjätukea siltä varalta,
että hyökkäys epäonnistuu.
Jos älykästä palvelua tarjoavan yrityksen tietoturvaratkaisu pettää, voi asiakkaan tuotanto sotkeutua tai asiakkaan dataa valua ulkopuolisille. Tällaisen
tapahtuman seuraukset voivat olla katastrofaaliset. Siksi älypalvelua kehittävän yrityksen kannattaa tuoda myös tietoturvaa tunteva henkilö mukaan
kehitystyöhön riittävän varhaisessa vaiheessa.
Tietoturvan perusaskeleita ovat palvelimien, tietokantojen ja sovellusten
tekninen suojaaminen. Ne eivät kuitenkaan riitä. On hahmotettava, mitkä toiminnot ja data ovat kriittisintä. Datan säilyttämisestä on oltava selkeät periaatteet, jotka kertovat muun muassa, säilytetäänkö dataa yrityksen omilla
servereillä vai esimerkiksi julkisissa pilvipalveluissa. Tässä vastakkain ovat
turvallisuus ja tiedon saavutettavuus. Oma serveri on turvallisin vaihtoehto,
mutta pilvipalvelussa olevaan dataan pääsee käsiksi kaikkialta.
Samoin yrityksen on rakennettava järjestelmät, joiden avulla se tunnistaa
identiteetin ja hallitsee käyttöoikeuksia. Identiteetin tunnistaminen tarkoittaa, että yritys pystyy sekä reaaliaikaisesti että jälkeenpäin tunnistamaan,
kuka ja mikä kone on käsitellyt dataa. Käyttöoikeuksien hallinta puolestaan
tarkoittaa, että yritys on määritellyt, kenellä on oikeus käyttää mitäkin tietoa.

DIGIJURIDIIKKAA TARVITAAN
Digitaalisen palveluun siirtyessään yritys joutuu ratkomaan myös uudenlaisia juridisia kysymyksiä. Yksi keskeisin on kysymys datan omistamisesta, koska digitaalinen palvelu perustuu dataan. Siksi on tärkeä sopia selvästi, kuka
omistaa datan ja voi sitä hyödyntää.
Sopimuksissa on määritettävä selkeästi muun muassa immateriaalioikeudet, salassapitovelvollisuudet sekä määritettävä palvelutaso ja vastuu virheistä.
Koska digitaalisen palvelun suuri voima liittyy kansainvälisyyteen, täytyy
nämä kysymykset pohtia myös kansainvälisesti. Lait vaihtelevat maittain ja
myös toimialoittain.
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Yrityksen täytyy selvittää myös, tarvitseeko se toimiluvan, jos se hoitaa
verkossa maksujenvälitystä. Tässä asiassa tukea saa esimerkiksi Finanssivalvonnalta.

DIGITAALINEN KASVAA VARMEMMIN
Digitaalisuuden kasvuvoima näkyy muun muassa Palvelualojen työnantajien Paltan tutkimuksessa. Sen mukaan kasvavat palveluyritykset hyödynsivät
voimakkaasti digitaalisia ratkaisuja, kun taas taantuvat yritykset hyödynsivät
digiteknologiaa vähän.
Palveluloilla tutkittu pätee mitä varmimmin myös teollisuuteen. Digitaaliset palvelut mahdollistavat jopa pienille yrityksille laajentumisen kansainvälisille markkinoille, joille etabloituminen olisi perinteisessä maailmassa
vaatinut paljon lihaksia.
Siksi teollisen yrityksen kannattaa ottaa nopeasti ensimmäiset askeleet
digipalveluihin, ellei se niin ole jo tehnyt. Askeleiden ei ole pakko olla pitkiä, sillä pienetkin panostukset voivat tuoda arvokkaita hyötyjä. On tärkeää
oivaltaa, että digitaalinen liiketoimintaosaaminen rakentuu paloina, joiden
poimiminen on hyvä aloittaa.
Ensimmäiset askeleet kannattaa ottaa siitä huolimatta, että juuri nyt
markkinoilla näyttäisi olevan tyyni vaihe, koska kaikki kilpailijatkin ovat
lähtökuopissa. Myrsky voi kuitenkin nousta yllättäen, kun kilpailija tai täysin uusi toimija tulee markkinoille uudella ratkaisulla. Yrityksen ei voi pitää
enää katseitaan vain vanhoissa kilpailijoissa, sillä Googlen kaltaiset toimijat
laajentuvat koko ajan uusille toimialoille, joilla ne näkevät tarvetta osaamiselleen. Mitä rauhallisempaa toimialalla on juuri tällä hetkellä, sitä enemmän
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siellä on tilaa digitaaliselle myrskylle.
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Tiiviisti
• Teollisen internetin ratkaisut avaavat
teollisuudelle mahdollisuuden luoda
uutta liiketoimintaa älykkäiden palveluiden
avulla.
• Digitalisaatio voi uudistaa monen
toimialan liiketoimintamallit kokonaan.
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• Uusien liiketoimintamallien kehittäminen voi edellyttää uuden teknologisen
osaamisen lisäksi laajoja muutoksia
omassa organisaatiossa ja verkostoissa.
• Erityisesti asiakkaiden tarpeita pitää
katsoa kokonaan uudella tavalla, sillä
palveluliiketoiminta eroaa monella tavalla
laitekaupasta.
• Älykkäiden palveluiden kehittäminen
kannattaa aloittaa pienillä askeleilla, koska muuten askeleet voivat jäädä kokonaan
ottamatta.

• Tietoturva on yksi suurimmista teknisistä haasteista uusia palvelumalleja rakennettaessa. Siksi tietoturvan kehittäminen
on aloitettava itse palvelun rakentamisena
alkuvaiheessa.
• Digitaalinen kilpailu voi muuttaa markkina-asemia radikaalisti myös siksi, että
mukaan voi tulla kokonaan uusia kilpailijoita toimialan ulkopuolelta.

VUOSISADAN
TALOUSMURROS
KANNATTAA
HYÖDYNTÄÄ
MATTI POHJOLA

”

Elämme nyt teknologian
ja talouden murrosta,
jollaisia koetaan vain kerran
vuosisadassa. Talouden uudet
muutosvoimat pitää osata
käyttää tälläkin kertaa hyväksi.

Elämme talouden uuden rakennemuutoksen aikaa. Tieto- ja viestintäteknologia sekä digitalisaatio luovat uusia tuotteita, ammatteja ja toimintatapoja
samalla tavoin kuin sähkövoima sata vuotta sitten. Sähkö on vaikuttanut sekä
ihmisten elämään että kansantalouden tuotantorakenteeseen niin voimakkaasti, että on vaikea kuvitella, millainen maailma olisi ilman sitä. Tieto- ja
viestintäteknologia vaikuttaa vastaavalla tavalla. Jos historia toistaa itseään,
sadan vuoden kuluttua vain 30 prosenttia tavaroista ja palveluista on sellaisia, joiden varhaisia versioita nyt käytämme.
Industrialismi ja nationalismi olivat historioitsija Markku Kuisman mukaan
ne maailmantalouden muutosvoimat, jotka viitoittivat sata vuotta sitten
Suomelle tien maailman vauraimpien kansakuntien joukkoon. Vaurastumisen resepti oli yksinkertainen: hiotaan puu paperiksi ja jalostetaan malmit
metalleiksi sähköä käyttövoimana hyödyntäen. Jalostusarvon nousun myötä
työn tuottavuus, palkat ja elintaso kasvoivat. Teolliset yritykset – erityisesti
metsä- ja metalliteollisuuden yritykset – kulkivat kehityksen kärjessä.
Kansantalouden elinkeinorakenteessa teollistuminen näkyi siirtymisenä
maatalousvaltaisesta tuotantorakenteesta sellaiseen, jossa teollisten toimialojen osuus on suuri. Nyt on meneillään muutos teollisesta yhteiskunnasta
kohti palveluyhteiskuntaa, erityisesti kohti sellaista palveluyhteiskuntaa, jossa tietointensiivisten palvelujen merkitys kasvaa.
Digitalisaatio ja globalisaatio ovat maailmantalouden uudet muutosvoimat. Kasvun vetureina ovat tietotekniikkaa ja digitaalisia palveluja valmistavat ja käyttävät globaalit yritykset esimerkkeinä Apple, Google ja Microsoft.
Taloudellinen arvo ei enää riipu tuotteen fyysisestä olomuodosta, vaan se on
digitaalisessa muodossa eli bitteinä. Bitit eivät tunnista toimialojen eivätkä
kansallisvaltioiden välisiä rajoja. Niiden tuotanto ja kulutus rakentuvat globaaleille digitaalisille palvelualustoille esimerkkinä Facebook. Tietointensiiviset palvelualat kulkevat kehityksen kärjessä. Teollisuuden osana on sopeutua ja uudistua, kuten maatalouden osana oli 1950- ja 1960-luvuilla.
Tässä kirjoituksessa kuvataan elinkeinorakenteen muutosta ja pohditaan
talouskasvun tulevaisuutta kansantalouden tilinpidon käsittein. Suomea
verrataan meille tärkeisiin verrokkimaihin, erityisesti Ruotsiin. Lopuksi korostetaan tarvetta luoda talouskasvulle uusi visio – sellainen, jossa tietointensiiviset palvelut ja digitalisaatio nostetaan keskiöön elinkeinorakenteen
uudistamisessa ja talouskasvun edistämisessä.

Vuosisadan talousmurros kannattaa hyödyntää

TEOLLISUUDEN SUPISTUMINEN JA TALOUSKASVUN HIDASTUMINEN
Kuviosta 1 näkyy, että teollisuuden suhteellisen merkityksen väheneminen –
deindustrialisaatio – on tyypillinen ilmiö korkean tulotason kansantalouksissa. Teollistumisen edelläkävijämaassa Isossa-Britanniassa tehdasteollisuus
luo enää 10 prosenttia kansantalouden bruttoarvonlisäyksellä mitatusta
kokonaistuotannon arvosta. Tulojen kasvaessa hyödykkeiden kysyntä siirtyy
sekä elintarvikkeista että teollisista tuotteista palveluihin.
Suomessa kehitys on poikennut muista teollisuusmaista siten, että deindustrialisaation prosessi keskeytyi 1990-luvun alussa 15 vuodeksi. Nokian matkapuhelimien menestyminen maailmanmarkkinoilla moninkertaisti
Kuvio 1. Tehdasteollisuuden prosenttiosuus
kansantalouden bruttoarvonlisäyksestä
(aineistolähde: OECD.Stat)
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tuksen, sekä metsäteollisuuden supistuminen.
Teollisuuden osuus kokonaistuotannosta on viimeksi ollut yhtä pieni 1920-luvun alussa.
Tehdasteollisuuden merkitys Suomen talouskasvussa on ollut kiistatta
suuri kautta itsenäisyytemme historian, mutta sen vaikutus kansantalouden
kokonaistuotannon kasvuun on romahtanut vuoden 2007 jälkeen, eikä ole
vielä toipunut. Tämä käy ilmi kuviosta 2, joka esittää koko kansantalouden

bruttoarvonlisäyksen volyymin kumulatiivisen kasvun sekä eri sektoreiden
kontribuutiot eli vaikutukset kasvuun sekä Suomessa että Ruotsissa vuosina 2001-2015. Vuotuiset kasvuvauhdit on laskettu kumulatiivisesti yhteen siten, että kunkin tekijän vuoden 2001 kasvuprosenttiin on lisätty vuoden 2002
kasvu, saatuun summaan vuoden 2003 kasvu jne. Sektorin kasvukontribuutio
saadaan kertomalla kyseisen sektorin arvonlisäyksen volyymikasvu sektorin
osuudella koko kansantalouden bruttoarvonlisäyksestä.
Suomen kansantalous kasvoi vuoteen 2008 mennessä yli 20 prosenttia,
josta liki puolet syntyi tehdasteollisuudessa. Kasvu oli jopa Ruotsia nopeampaa. Sen jälkeen bruttoarvonlisäys on teollisuustuotannon romahduksen
myötä supistunut Suomessa niin, että koko ajanjakson kasvuksi jää vain 14
prosenttia ja tehdasteollisuuden kontribuutioksi kaksi prosenttiyksikköä.
Vuonna 2015 kokonaistuotanto oli vuoden 2006 tasolla.
Ruotsin talous on kasvanut yhtäjaksoisesti vuoden 2009 taantumaa lukuun ottamatta niin, että kumulatiiviseksi kasvuksi tulee 31 prosenttia. Suomea selvästi parempi tulos ei ole syntynyt niinkään tehdasteollisuudessa
vaan palvelualoilla. Tehdasteollisuuden kontribuutio oli nimittäin vain neljä
prosenttiyksikköä Suomea suurempi.

TIETOINTENSIIVISET PALVELUT JA TALOUSKASVUN KIIHTYMINEN
Vaikka kokonaistuotanto ei ole Suomessa kasvanut kymmeneen vuoteen, ei
talouskasvu ole loppunut, sillä markkinapalvelut ovat pitäneet sitä kaiken
aikaa yllä (kuvio 2). Yli puolet bruttoarvonlisäyksen kasvusta on syntynyt tässä sektorissa ajanjaksolla 2001-2015. Se koostuu niistä palvelutoimialoista,
joiden tuotos hinnoitellaan pääsääntöisesti markkinoilla. Kansantalouden
tilinpidon päätoimialoista markkinapalveluja ovat kauppa (G), kuljetus ja varastointi (H), majoitus- ja ravitsemistoiminta (I), informaatio ja viestintä (J),
rahoitus ja vakuutus (K), ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M)
sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N).
Markkinapalvelujen kasvukontribuutiosta puolestaan runsas puolet on
syntynyt tietointensiivisissä palveluissa. Tässä tarkastelussa niitä ovat informaatio ja viestintä, rahoitus ja vakuutus sekä ns. liike-elämän palvelut
eli ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelut. Ne ovat OECD:n mukaan aloja, jotka joko tuottavat tietoa tai
käyttävät runsaasti tietoa ja korkeasti koulutettua työvoimaa tuotantopanoksina.
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Kuvio 2. Kansantalouden bruttoarvonlisäyksen volyymin kumulatiivinen
kasvu (%) ja eri sektorien kasvukontribuutiot (%-yksikköä) Suomessa
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(ylempi kuvio) ja Ruotsissa (alempi kuvio) 2001-2015 (aineistolähde:
Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito ja Eurostat Statistical Database)

Tietointensiiviset markkinapalvelut ovat kiihdyttäneet talouskasvua myös
viime vuosina, kun muu kansantalous on ollut taantumassa. Niiden vaikutus
ei vain ole vielä ollut riittävän suuri nostamaan koko kansantaloutta uuteen
nousuun.

Ruotsin Suomea parempi kasvu on syntynyt valtaosin markkinapalveluissa. Niiden kontribuutio kansantalouden 31 prosentin kasvuun oli 18 prosenttiyksikköä vuosina 2001-2015, kun se Suomessa jäi vain kahdeksaan prosenttiyksikköön. Yli puolet markkinapalvelujen kasvusta on molemmissa maissa
tullut tietointensiivisistä palveluista. Niiden kasvuvertailussa Ruotsi on selvästi Suomea parempi rahoitus- ja vakuutuspalveluissa sekä liike-elämän
palveluissa. Suomi pärjää Ruotsille vain informaatio- ja viestintäpalveluissa,
joita ovat kustannustoiminta, audiovisuaalinen toiminta, televiestintä sekä
tietojenkäsittelypalvelu. Lähes 60 prosenttia informaation ja viestinnän bruttoarvonlisäyksestä syntyy meillä tietojenkäsittelypalveluissa.
Informaatio ja viestintä sekä liike-elämän palvelut ovat luoneet Suomessa
talouskasvua enemmän kuin mikään muu kansantalouden sektori kymmenen
viime vuoden aikana. Molemmat toimialat ovat arvonlisäyksiltään kaksi kertaa
niin suuria kuin metsäteollisuus ja kaksi kolmasosaa metalliteollisuudesta.
Meillä tietointensiivisten markkinapalvelujen osuus kansantalouden bruttoarvonlisäyksestä on jo yhtä suuri kuin tehdasteollisuuden osuus, mutta se on
vielä selvästi pienempi kuin keskeisissä verrokkimaissa (kuvio 3). Ero
Isoon-Britanniaan on lähes 10 prosenttiyksikköä, Ruotsiin, Saksaan ja
euroalueeseen 3-4 prosenttiyksikköä.
Elektroniikkateollisuuden

me-

nestyminen viivästytti meillä elinkeinorakenteen

muutosta

teolli-

suusvaltaisesta sellaiseksi, jossa
tietointensiivisten palvelujen osuus
kokonaistuotannosta on tehdasteollisuutta suurempi. Nyt koetun
murroksen nopeutta kuvaa hyvin
se, että teollisuuden osuuden kasvattaminen sille tasolle, jolta se on
nyt 10 vuodessa romahtanut kesti
aikanaan 40 vuotta, 1910-luvulta
1950-luvulle.
Tietointensiivisten markkinapalvelujen vertailussa Suomi häviää

Kuvio 3. Tietointensiivisten markkinapalvelujen

prosenttiosuus kansantalouden bruttoarvonlisäyksestä (aineistolähde: OECD.Stat)
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verrokeilleen sekä rahoitus- ja vakuutuspalveluissa että liike-elämän palveluissa. Informaatio- ja viestintäpalvelujen osuus kokonaistuotannosta (5,8
prosenttia vuonna 2015) on sen sijaan yhtä korkea kuin Ruotsissa ja vain hieman Isoa-Britanniaa ja Yhdysvaltoja pienempi.
Erityisen hyvin Suomi pärjää korkean teknologian tietointensiivisten
palvelujen luomaa työllisyyttä koskevassa vertailussa (kuvio 4). OECD:n ja
Eurostatin luokituksessa näitä palveluja ovat informaatio ja viestintä sekä
tieteellinen tutkimus ja kehittäminen. Vuonna 2015 niiden osuus koko kansantalouden työllisyydestä oli Suomessa Euroopan unionin korkein (4,7 prosenttia).
Kuvio 4. Korkean teknologian tietointensiivisten palvelujen prosenttiosuus

kansantalouden työllisyydestä vuonna 2015 (aineistolähde: Eurostat Statistical
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Database)

Vastaavassa korkean ja keskikorkean teknologian tehdasteollisuutta koskevassa vertailussa Suomi jää sijaluvulle 12 työllisyysosuuden ollessa myös
4,7 prosenttia. Kärjessä on Tsekki 11,2 prosentin osuudellaan. Korkean teknologian tehdasteollisuutta ovat elektroniikka- ja lääketeollisuus, keskikorkeaa
puolestaan kemian teollisuus, sähkölaitteiden valmistus sekä koneet, laitteet
ja kulkuneuvot.

ELINKEINORAKENTEEN TULEVAISUUS
Kansainvälisen vertailun perusteella (kuviot 1 ja 3) vaikuttaisi olevan helppoa
ennustaa, millaiseksi Suomen elinkeinorakenne muuttuu. Teollisuus supistuu, koska elintason noustessa teollisten tavaroiden osuus kotitalouksien
kulutuksessa vähenee ja palvelujen kasvaa. Väestön ikääntyminen vaikuttaa
samaan suuntaan. Lisäksi tieto- ja viestintäteknologian sekä digitalisaation
nopea kehitys laskevat tietointensiivisten palvelujen suhteellisia hintoja, jolloin niiden kysyntä sekä kulutuksessa että tuotantopanoksina kasvaa.
Näin ei kuitenkaan välttämättä tapahdu pienessä ulkomaankauppaa käyvässä kansantaloudessa. Elinkeinorakenteen ei tarvitse vastata kotitalouksien kulutuksen rakennetta, sillä eron voi tasoittaa viennillä ja tuonnilla.
Kansantalous voi erikoistua teolliseen valmistukseen ja ostaa tietointensiiviset palvelut ulkomailta. Elinkeinorakenne määräytyy kansantalouden suhteellisen edun perusteella.
Sen mukaan markkinataloudessa kannattaa jokaisen yrityksen – ja siten
kansantalouden – erikoistua sellaisten tuotteiden valmistamiseen, johon
sen tuotannolliset voimavarat parhaiten soveltuvat eli jossa kokonaiskustannukset ovat suhteellisesti pienimmät. Kansantalouden suhteellisen edun
määräävät näin ollen kaikki ne tekijät, jotka vaikuttavat tuotantokustannuksiin: luonnonvarojen, energian, työvoiman, aineellisen ja henkisen pääoman
määrä ja hinta sekä tuottavuuden ja teknologian taso. Suhteellinen etu ei
välttämättä myöskään säily vakiona ajan kuluessa, vaan muuttuu teknologian kehittyessä, pääoman ja osaamisen karttuessa sekä tuotteiden ja tuotantopanosten hintojen muuttuessa. Tukemalla koulutusta sekä tutkimus- ja
kehitystoimintaa julkinen valta voi myös vaikuttaa siihen, millaisessa tuotannossa kansantaloudella on suhteellinen etu.
Vaikka vienti ei itsessään ole talouskasvun lähde, on se erityisesti pienille
kansantalouksille tärkeä keino hyödyntää osaamistaan. Vientimarkkinoiden
kautta yritykset hyötyvät suurtuotannon eduista, kun valmistuksen kiinteät
kustannukset – esimerkiksi tuotekehityksen kustannukset – alenevat markkinoiden koon kasvaessa. Erikoistumalla siihen, mitä parhaiten osataan, voidaan osaaminen näin skaalata suuremmille markkinoille. Tuotanto tehostuu
ja tuottavuus kasvaa.
Kansantalous vie ulkomaille niitä tuotteita, joiden valmistuksessa sillä on
suhteellinen etu. Viennin rakenne paljastaa näin ollen, millaisia tavaroita ja
palveluja maassa osataan parhaiten tehdä. Suomen viennin suhde brutto-
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kansantuotteeseen on lähes 40 prosenttia. Viennistä 70 prosenttia on tavaroita. Palvelujen osuus on kuitenkin kasvanut 15 viime vuoden aikana 15
prosentista 30 prosenttiin, yhtä suureksi kuin Ruotsissa.
Tavaraviennin suurimmat ryhmät ovat perinteiset eli paperi ja pahvi,
rauta ja teräs, erilaiset koneet ja laitteet sekä verrattain uutena ryhmänä
moottoriajoneuvot. Palvelujen (pl. kuljetus ja matkailu) suurimmat erät ovat
puolestaan tietotekniikkapalvelut, liike-elämän palvelut, rakentaminen sekä
tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulosten käyttölisenssit. Vuonna 2015 tietotekniikan viennin arvo oli lähes yhtä suuri kuin paperin ja pahvin, t&k-lisensseistä saatiin puolestaan yhtä paljon vientituloja kuin paperimassasta.
Kuvaa Suomen osaamisen perustasta voidaan tarkentaa vertaamalla
viennin rakennetta muihin maihin. Kansantaloudella sanotaan nimittäin
olevan suhteellinen etu jonkin tuotteen valmistuksessa silloin, kun sen
osuus maan viennistä on suurempi kuin kyseisen tuotteen kansainvälisen
kaupan osuus koko maailmankaupasta. Paperin, pahvin ja paperimassan
osuus Suomen tavaraviennin arvosta on noin 17 prosenttia, mikä on peräti kymmenkertainen 35 kehittyneen maan keskiarvoon verrattuna. Suomi
on siten erikoistunut muita maita selvästi enemmän niiden valmistukseen.
Muita tavaroita, joiden tuotannossa Suomella on suhteellinen etu, ovat sahatavara ja puutuotteet, metallien jalostus, öljytuotteet sekä eräät koneet
ja laitteet. Palvelutuotannossa vahvin ala on tietotekniikkapalvelut, joiden
osuus palveluviennistä on nelinkertainen muihin maihin verrattuna.
Kansantaloutemme suhteellisen edun voi näin päätellä olevan siirtymässä perinteisestä tehdasteollisuudesta palveluihin. Kun myös teollisuus
voi uudistua tavara- ja palvelutuotantoa yhdistämällä, Suomella on hyvät
mahdollisuudet hyötyä niistä maailmantalouden uusista muutosvoimista –
digitalisaatiosta ja globalisaatiosta –, jotka nyt kasvattavat tuottavuutta ja
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nostavat elintasoa. Tietointensiiviset palvelualat toimivat kasvun vetureina.

RAKENNEMUUTOSTA TUKEVAA JA TALOUSKASVUA EDISTÄVÄÄ
POLITIIKKAA
Talouspolitiikan tulisi edistää käynnissä olevaa rakennemuutosta, jotta
kansantalouden uudet vahvuudet entisestään voimistuisivat. Keinot ovat
samat kuin rakennemuutoksessa maataloudesta teollisuuteen: investoiminen koulutukseen ja uuteen teknologiaan sekä sääntelyn purkaminen.

Nyt koulutuksesta kuitenkin leikataan, vaikka olemme koulutuksen tasossa selvästi muun muassa Yhdysvaltoja, Ruotsia ja Saksaa jäljessä, kun tasoa
mitataan työikäisen väestön keskimääräisillä koulutusvuosilla. Tilanne ei
myöskään automaattisesti ajan myötä parane, sillä suomalaiset nuoret eivät
ole enää vanhempia ikäluokkia paremmin koulutettuja.
Myös julkisia tutkimus- ja kehitysinvestointeja supistetaan nyt tilanteessa,
jossa yritykset ovat leikanneet omia investointejaan 30 prosenttia kymmenessä vuodessa. T&k-investointien osuus kokonaistuotannosta on meillä jo
noin prosenttiyksikön alempi kuin Ruotsissa, kun se vielä kymmenen vuotta
sitten oli samaa noin 4 prosentin luokkaa. Julkisia investointeja tutkimukseen
ja kehittämiseen tulisi kasvattaa, sillä niiden positiiviset vaikutukset muuhun
talouteen ovat suuria. Kun niiden yksityiset tuottoasteet ovat 20-30 prosenttia, ovat yhteiskunnalliset tuottoasteet jopa 50-100 prosenttia suuremmat.
Myönteistä talouspolitiikassa on, että digitalisaation merkitys talouden
muutosvoimana on ymmärretty ja että julkinen sektori nähdään sen mahdollistajana. Kansallinen palveluväylä, liikennekaari ja digitaalinen sote-uudistus ovat hyviä esimerkkejä.
Eroa maailman kärkeen on kuitenkin vielä kiinni kurottavana. Kansantalouden tilinpidon tilastot paljastavat nimittäin, että ohjelmistojen ja tietokantojen osuus kansantalouden pääomakannasta on meillä nyt samalla tasolla kuin se oli Yhdysvalloissa jo 20 vuotta sitten.
Tämä ei välttämättä johdu siitä, että suomalaiset yritykset käyttäisivät
vähemmän tietotekniikkaa kuin amerikkalaiset, vaan pikemminkin siitä, että
tietointensiivisten toimialojen osuus kokonaistuotannosta on Suomessa pienempi kuin Yhdysvalloissa (kuvio 3). Siksi pitää purkaa kaikki sellainen sääntely, joka hidastaa uuden teknologian hyödyntämistä ja tietointensiivisten
palvelualojen kasvua.
Elämme nyt teknologian ja talouden murrosta, jollaisia koetaan vain kerran vuosisadassa. Mahdollisuudet elintason ja hyvinvoinnin kasvattamiseen
ovat vähintään yhtä hyvät kuin Suomen teollistuessa sata vuotta sitten. Talouden uuden muutosvoimat pitää vain osata käyttää tälläkin kertaa hyväksi.
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Tiiviisti
• Taloudellinen arvo ei enää riipu tuotteen fyysisestä olomuodosta, vaan se on
digitaalisessa muodossa eli bitteinä. Bitit
eivät tunnista toimialojen eivätkä kansallisvaltioiden välisiä rajoja. Niiden tuotanto
ja kulutus rakentuvat globaaleille digitaalisille palvelualustoille.
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• Tietointensiiviset markkinapalvelut ovat
kiihdyttäneet talouskasvua myös viime
vuosina, kun muu kansantalous on ollut
taantumassa.
• Kun teollisuus voi uudistua tavara- ja
palvelutuotantoa yhdistämällä, Suomella
on hyvät mahdollisuudet hyötyä niistä
maailmantalouden uusista muutosvoimista
– digitalisaatiosta ja globalisaatiosta –,
jotka nyt kasvattavat tuottavuutta ja
nostavat elintasoa.

• Talouspolitiikan tulisi edistää käynnissä
olevaa rakennemuutosta, jotta kansantalouden uudet vahvuudet entisestään
voimistuisivat. Keinot ovat samat kuin
rakennemuutoksessa maataloudesta
teollisuuteen: investoiminen koulutukseen
ja uuteen teknologiaan sekä sääntelyn
purkaminen.
• Elämme nyt teknologian ja talouden
murrosta, jollaisia koetaan vain kerran
vuosisadassa. Mahdollisuudet elintason ja
hyvinvoinnin kasvattamiseen ovat vähintään yhtä hyvät kuin Suomen teollistuessa
sata vuotta sitten

SUOMI
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”

Tieto on tämän päivän öljy,
jota jalostamalla saadaan
uutta liiketoimintaa.

”Suomen hintakilpailukyky jää jälkeen kilpailijoista. Yritysjohto osaa vain
säästää, eikä näe mahdollisuuksia. Ahneet ja laiskat omistajat tyytyvät ulosmittaamaan voittoja eivätkä investoi tulevaan.” Valitusta on kuultu mielestäni jo tarpeeksi, maailma on kuitenkin pullollaan uusia mahdollisuuksia,
joihin fiksuimmat yritykset ovat jo tarttuneet.
Toisin kuin öljy, tieto ei kulu käytössä vaan päinvastoin jalostuu yhä arvokkaammaksi. Puhdas tuoteliiketoiminta on altis hintakilpailulle, jossa Suomi
ei pärjää halvan työvoiman maille. Onneksi palveluajattelu pelastaa. Voivatko
tietointensiiviset palvelut ja palveluajattelu auttaa pelastamaan maailmankin? Artikkelissa kuvataan miten luoda lisäarvoa tietointensiivisillä palveluilla ja esitellään alan suomalaisia menestystarinoita sekä viitoitetaan tietä
kohti älykkäiden palvelujen Suomea.

TIETO ON EHTYMÄTÖN ÄLYKKÄÄN LUOVUUDEN LÄHDE
Digitalisaation myötä tietoa ja uusia tietomuotoja tulee tietokoneilla hyödynnettäväksi: ei-määrämuotoinen teksti, ääni, kuva, elävä kuva. Tietokone
tulkitsee röntgenkuvia ja tunnistaa videokuvasta taskuvarkaita kadun vilinässä. Tietokone löytää internetiin kirjoitetuista teksteistä sentiment-analyysin
avulla asiakkaiden tunteita ja asenteita, jotka auttavat löytämään hiljaista
tietoa siitä, mitä yrityksistä ja ilmiöistä ajatellaan.
Myös perinteinen määrämuotoinen digitalisoitu tieto lisääntyy internet-of-things -aallon myötä, jonka tuloksena joka ikinen laite on kohta kytketty verkkoon. Älykäs laite kerää toiminnastaan ja toimintaympäristöstä
tietoa, jonka avulla laitteen toimintaa voidaan ohjata ja tehostaa. Anturit
keräävät laitteen toiminnasta tietoa, jota mallintamalla on löydetty aikaisia
varoituksia tulevasta viasta. Vikaantumisen ennustamisalgoritmin avulla kuluminen sekä huoltotarve havaitaan ennakkoon, ja huoltokorjaus voidaan
tehdä ennalta ennen kuin vika ilmaantuu ja aiheuttaa isoja ongelmia, käyttökatkoja ja kustannuksia.
Älykäs huolto kutsuu auton huoltoon ennen kuin mitään ehtii tapahtua.
Vielä älykkäämmin huolto hoidetaan etänä päivittämällä auton ohjelmistokomponentti. Teslan auto oppii tuntemaan tien, jolla autoa ajetaan ja muistaa töyssyt kadussa. Niinpä se nostaa maavaraansa töyssyn kohdalla. Kun
Tesla huomasi, että jonkun automallin maavara oli liian matala, se lähetti
etähuoltona päivityksen, jolla maavaraa nostettiin kaikissa mallin autoissa.

Suomi nousuun tietointensiivisillä palveluilla!

Sama ennakointi-ilmiö on käytössä myös ennakoivassa terveydenhoidossa. Tulehdus on keskoselle hengenvaarallinen. Mitä nopeammin lääkitys aloitetaan, sitä paremmat mahdollisuuden keskosella on selviytyä. IBM on kerännyt dataa keskoslapsista. Dataa analysoimalla on löydetty malli, joka selittää
tulehduksen syntyä sekä ajureita, jotka ennakoivat tulehdusta. Keräämällä
tietoa keskosesta reaaliajassa, puhkeava tulehdus voidaan ennakoida ja lääkitys aloittaa jo ennen kuin tulehdus on edes puhjennut. Seniorikansalaisten
terveyttä ja elinoloja analysoimalla on löydetty tekijöitä, jotka ennakoivat
ikäihmisen riskiä joutua laitoshoitoon. Oivalluksen avulla voidaan kiinnittää
ajoissa huomio riskiryhmiin ja tehostaa hoitoa ja lisätä huolenpitoa. Ikäihmiset voivat asua pidempään tutussa ympäristössä kotona ja yhteiskunnan
kustannuksia säästyy.
Edellä olevat esimerkit perustuvat erilaiseen tiedon analysointiin. Kuvaava
analytiikka raportoi datan avulla mitä on tapahtunut. Diagnosoiva analytiikka
rakentaa datan avulla mallin, joka selittää miksi tapahtunut tapahtui. Ennakoiva analytiikka hyödyntää diagnosoivan analytiikan selitysmallia ottamalla
käyttöön reaaliaikaisen tiedon keruun, jonka avulla voidaan ennakoida mitä
tapahtuu ja antaa siten eväät toimia viisaasti ja ajoissa. Ohjaava analytiikka menee vielä pitemmälle. Ohjaava analytiikkaa täydentää mallintamista ja
ennakointia simuloinnilla, jonka avulla löydetään mahdollisia tulevaisuuden
skenaarioita ja niiden seurausvaikutuksia. Ohjaavan analytiikan avulla voidaan vaikuttaa toimintaan ja toimintaympäristöön ja saada haluttu tapahtuma tapahtumaan.
Kuvaava analytiikka esimerkiksi kertoo jälkeenpäin, keiltä opiskelijoilta jäi
opinnot kesken. Vahinko on jo tapahtunut. Diagnosoiva ja ennakoiva analytiikka löytää syitä opintojen keskeytymiseen ja paljastaa aikaisia merkkejä
pudokkuudesta. Ilmeisiä riskejä pudota opinnoista ovat huono opintomenestys ja poissaolot, mutta myös hyvä menestys voi olla riski, jos kympin
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opiskelija ahertaa päivät pitkät ja palaa loppuun.
Ennakoivaa analytiikkaa hyödyntävä opiskelijaotto ottaa huomioon työmarkkinoiden tarpeen opiskelijakiintiöitä suunniteltaessa. Tavoitteena on,
että työmarkkinoille koulutetaan tarvittava määrä osaajia, työnantajat löytävät työntekijöitä ja tekijät töitä. Ohjaavan analytiikan keinoin päästään ennakoivaa analytiikkaa pitemmälle työmarkkinan ja sen dynamiikan ymmärryksessä tavoitteena oivaltaa, mitä taitoja tarvitaan, kun rakennetaan huomisen
hyvinvointiyhteiskuntaa. Ohjaavan analytiikan näkökulma on pelkkää työ-

markkinaa laajempi, kun se rakentaa mallia tulevaisuudesta ja sen osaamistarpeista sekä ammateista lähtökohtana elinikäinen oppiminen.
Yhä suurempi osa oppimisesta tapahtuu koulun ja nuoruuden opiskeluvaiheen jälkeen. Tiedon analysoinnilla ja sen tuomilla oivalluksilla on valtavasti
mahdollisuuksia kaikilla toimialoilla. Pelkät oivallukset eivät riitä. Palveluajattelu ja -muotoilu auttavat viemään oivallukset käytäntöön paremmiksi
toimintamalleiksi ja uusiksi palveluiksi kaikilla toimialoilla.

MENESTYSVERBI ON ’AUTA’, EI ’MYY’
Puhdas tuoteliiketoiminta on altis hintakilpailulle, jossa Suomi ei pärjää halvan työvoiman maille. Onneksi palveluajattelu pelastaa. Asiakaskeskeinen
palveluajattelu perustuu yksinkertaiseen oivallukseen: yritys on hyödyllinen
ja luo lisäarvoa auttaessaan asiakastaan. Tuote ei ole arvokas sinänsä, vaan
ainoastaan silloin, kun se on käytössä ja tyydyttää jotain tarvetta. Kännykkä ei ole vain insinöörituote vaan palvelualusta. Apple ja varsinkin Google
Android-ekosysteeminsä kanssa on oivaltanut kännykän palvelualustana ja
syrjäyttänyt palveluajattelullaan menneisyyden menestyjät.
Palveluajattelun menestysresepti on yksinkertainen: auta asiakasta asiakkaan arjessa palvelemalla, tarjoamalla hyötyä ja huvia yhdessä kumppanien
kanssa. Samalla luot lisäarvoa, josta asiakas haluaa maksaa. Palveluajattelussa verbi ei ole ’myy’ vaan ’auta’.
Palvelusektori kasvaa muiden sektorien pienentyessä, palvelut valtaavat
maailman. Sen lisäksi palveluliiketoiminta kasvaa muillakin kuin palvelusektorilla. Kännykkäliiketoiminta tilastoidaan teollisuudeksi, mutta suuri osa
alan työntekijöistä tekee aineetonta palvelua. Palveluajattelu on toimintatapa, jossa asioita ajatellaan ja toteutetaan asiakkaan ehdoilla tavoitteena
tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Tuote tai palvelu ovat alustoja, keinoja palveluajattelun toteuttamiseksi palvelumuotoilun keinoin.
Hyvä muotoilu on aina tarkoittanut tarkoituksenmukaisuutta ja sujuvuutta. Huonoon muotoiluun törmää jatkuvasti: autoni hieno avausmoottorilla
varustettu bensatankki kieltäytyi avautumasta ja halusin löytää nopeasti
huoltoliikkeen sivustolta puhelinnumeron, josta saada apua. Sivusto esitteli laajasti toimittajan tuotteita ja toimintaa ja lopulta onnistuin löytämään
huollon numeron sivulta x. Motorisoitu bensatankin korkkikaan ei ehkä ole
paras ratkaisu Suomen oloissa, solenoidi oli palanut jäätymisen vuoksi.
Rautatieaseman parkkihallissa oli kyllä opastus, mistä löydän kauppakes-
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kuksen kaupat, mutta ei miten pääsen asemalaitureille. Olisi kannattanut
miettiä, miksi asiakkaat tulevat parkkihalliin ja mihin haluavat sieltä seuraavaksi. Kuljetuskuriiripalvelusta tuli viesti, että pakettini on saapunut Suomeen ja se esitteli vaihtoehtoja, miten haluan sen toimitettavan ja milloin
olen kotona ottamaan vastaan paketin. Pakettia ei kuulu sopimanani aikana.
Lopulta kuriiri tuli tunnin myöhässä - ’näin joulun aikaan meille sallitaan tunnin jatkoaika’.
Murheellisimmat huonon palvelumuotoilun esimerkit löytynevät tietotekniikasta, jossa ohjelmistot kurittavat käyttäjäänsä ja toimivat satunnaisesti.
Ohjelmistotuotteita tuodaan markkinoille raakileina ja testataan asiakkailla.
Virheitä korjaavia korjauspaketteja lähetetään paitsi ohjelmiin niin myös aiempiin korjauspaketteihin.
Esimerkkini kertovat taitamattomasta palvelumuotoilusta. Hyvän palvelumuotoilun merkki on se, että asiat sujuvat huomaamatta itsestään on kyse
sitten parkkihallista tai ohjelmistosta. Hyvä käyttöliittymä auttaa käyttäjää,
ei kiusaa. Hyvä käyttöliittymä avautuu käyttäjälleen luonnostaan, se noudattaa ’maailman tietoa’ siitä, miten asiat koetaan ja miten niiden halutaan
toimivan, tarvitaan selkeyttä kikkailun sijaan. Hyviä ja huonoja esimerkkejä
palvelumuotoilusta löytyy sekä reaali- että digitaalisesta maailmasta.

PALVELU TUOTTAA LISÄARVOA OSANA ASIAKKAAN ARVONLUONTIA
Palvelusektorin tutkiminen 2000-luvulla toi esiin yksinkertaisen oivalluksen: palvelussa asiakas on keskiössä ja oleellinen osa arvonmuodostusta oli
kyse sitten parturista ja parturoitavasta, lääkäristä ja potilaasta, opettajasta
ja oppilaasta. Palvelun arvonmuodostusta kuvattiin ’service dominant logic’
-käsitteellä, joka korosti arvon luontia yhdessä asiakkaan kanssa. Kun service dominant logic -käsitteen arvon muodostusta analysoitiin, oivallettiin
nopeasti, että sama arvonmuodostus pätee myös tuotteisiin tai itse asiassa
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asiakkaaseen, joka käyttää tuotetta tai palvelua. Käsite sai nimen ’customer
dominant logic’. Se tarkoittaa yksinkertaisesti, että tuote tai palvelu tuottaa
lisäarvoa vain osana asiakkaan arvonluontia. Asiakas määrittelee, miten arvokas tuote tai palvelu on, ja paljonko hän on siitä valmis maksamaan.
Palveluala otti toisaalta mallia tuotemaailmasta ja teollisesta muotoilusta
ottamalla käyttöön palvelumuotoilun, jossa tavoite on rakentaa palvelusta ja
käyttäjäkokemuksesta elämys. Palvelumuotoilu auttaa tekemään asioita oikein. Tietokoneen kuuluu palvella käyttäjäänsä eikä kurittaa, tuottaa käyttä-

jälleen iloa ja hyötyä ja ennen kaikkea toimia sujuvasti ja häiriöttä. Palvelumuotoiluun ei kuulu pakkomyydä kerran päivässä uutta versiota tietokoneen
käyttöjärjestelmästä ilman, että asiakkaalla olisi mahdollisuutta sanoa ’ei
kiitos, en halua ja kiitos älkää kysykö uudestaan’.
Palveluajattelu perustuu auttamiseen. Mikä ei ole asiakkaalle hyväksi, ei
ole loppujen lopuksi hyväksi toimittajallekaan. Palveluajattelu auttaa tekemään oikeita asioita: miten yritys voi parhaiten osallistua asiakkaan ja
asiakkaan asiakkaan arkeen? Miten yritys voi olla mukana osana asiakkaan
arvonmuodostusta ja auttaa asiakasta menestymään? Palveluajattelussa yritys ei mieti ’mistä saan asiakkaita tuotteilleni’, vaan ’mistä löydän tuotteet
asiakkaalleni’. Hyviä esimerkkejä löytyy monopolien haastajista. Google on
vallannut nopeasti kännykkämarkkinan ekosysteemillään ja avoimen lähdekoodin Android -käyttöjärjestelmällään. Android-puhelinten markkinaosuus
on 80 prosenttia ilman, että Google valmistaisi yhtään kännykkää. Suurimman osan Googlen sovelluskaupan sovelluksista tekevät muut yritykset.
Siirtyminen tuoteajattelusta palveluajatteluun on iso muutos. Tuoteyritys
keskittyy myymään mahdollisimman monta tuotetta mahdollisimman korkeaan hintaan. Myynnin jälkeen asiakas on kiinnostava lähinnä siksi, että
saadaan myytyä huoltoa tai uusia tuotteita. Palveluajattelussa tuotteita myydään osana asiakkaan arvonmuodostusta ymmärtäen, että asiakas ei osta
omistamisen ilosta. Asiakas tarvitsee ratkaisuja, ei tavaroita.
Jakamistalous tarjoaa kuluttajille fiksumpia vaihtoehtoja ja Uber-ilmiö toteuttaa palveluajattelun logiikkaa menestyksellä rikkoen vanhoja rakenteita.
Lentoyhtiöt eivät tarvitse moottoreita, vaan kykyä lentää. Niinpä Rolls-Royce tekee yhä lentokonemoottoreita, mutta myy lentotunteja. Rolls-Roycella
ja lentoyhtiöllä on yhteinen intressi pitää moottorien käyttöaste korkeana.
Rolls-Roycen palveluliiketoimintamallin ydin on ennakoiva analytiikka, jonka
avulla se osaa ennakoida huoltotarpeen ja tehdä huollon ajoissa silloin, kun
lentokone on sopivalla lentokentällä. Analytiikka on avainasemassa, kun ennakoivaa huoltoa tuotteistetaan ja hinnoitellaan. Perinteisen rengaskauppiaan
liiketoiminta on myydä asiakkaalle jatkuvasti uusia renkaita. Rengasmyyjän
tulosta mitataan sillä, miten monta rengasta saa myytyä. Michelin otti ensimmäisenä palveluliiketoimintansa lähtökohdaksi asiakkaan ydintarpeen tarjoamalla renkaat palveluna. Asiakkaalla on aina turvalliset renkaat, ja Michelinin
bisnes paranee, jos renkaat ovat kestäviä eikä niitä tarvitse jatkuvasti uusia.
Luontokin kiittää kun tuotteiden elinkaari pitenee ja raaka-aineita säästyy.

Suomi nousuun tietointensiivisillä palveluilla!

Kun tuoteyritys siirtyy palvelubisnekseen, kaikki sen toiminnassa muuttuu: tuotteiden sijaan kehitetään, myydään ja toimitetaan palveluja. Hinnoittelu muuttuu, samoin prosessit ja tietojärjestelmät, tarvittava osaaminen
ja organisaation kulttuuri. Palveluyrityksessä työn sankaritkin ovat erilaisia
kuin tuoteyrityksessä. Palveluajattelussa korostuu auttaminen, yhdessä tekeminen, win-win-ajattelu. Palveluajattelussa asiakas, asiakkaan asiakkaat ja
kumppanit muodostavat arvoverkoston, joka luo arvoa yhdessä. Sen sijaan,
että yrittäisi ostaa alihankkijoiltaan mahdollisimman halvalla, veturiyritys
rakentaa tasa-arvoisempaa toimintamallia. Ekosysteemin veturiyritys rakentaa kumppaneilleen mahdollisuuden menestyä ja menestyy itsekin. Asiakas
kiittää ostamalla ja maksamalla samalla ekosysteemin palkat, voitot ja verot.

SUOMEN HYVINVOINNIN MOOTTORI PITÄÄ PÄIVITTÄÄ JA YRITYSTEN
KILPAILUETU UUDISTAA
Sodanjälkeisellä Suomella on ollut kaksi hyvinvoinnin lähdettä: korkean syntyvyyden vuoksi lisää työvoimaa on tullut työmarkkinoille, ja toiseksi tuottavuus on lisääntynyt automatisoinnin avulla. Molemmat hyvinvoinnin moottorit ovat hyytyneet. Ikääntymisen myötä työvoimaa poistuu työmarkkinoilta
nopeammin kuin uutta tulee. Tehokkuuden kasvu on pienentynyt, koska helpot rutiinien automatisointitehtävät on jo tehty.
Valoa on kuitenkin näkyvissä: parantuneen työhyvinvoinnin ansiosta eläkkeelle jäädään myöhemmin ja maahanmuuton myötä työvoima alkaa taas
lisääntyä. Tuottavuuden kehittämiseenkin on löytynyt uusia työkaluja, kun
tekoäly ja robotiikka tuovat kokonaan uusia mahdollisuuksia tehostaa toimintaa. Hallitus haluaa parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä laskemalla työn hintaa. Toinen suunta kilpailukyvyn nostamiseksi olisi nostaa
tuotteiden ja palvelujen arvoa, niiden hyötyä asiakkaalle. Ajatus on yksinkertainen: entä jos asiakkaat eivät ostaisikaan tuotetta siksi, että se on halpa,
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vaan siksi, että se on ominaisuuksiensa vuoksi parempi. Vaikka se ehkä olisikin kilpailijan tuotetta kalliimpi, se olisi ylivoimaisuutensa vuoksi hintansa
arvoinen. Applen puhelimet eivät syrjäyttäneet nokialaisia siksi, että ne olisivat olleet halvempia, ne olivat kalliimpia, mutta silti haluttuja.
Tietointensiiviset palvelut ja palveluajattelu on yksi ratkaisu yritysten kilpailuedun ja -kyvyn parantamiseksi. Myös auringonlaskun toimialoiksi tuomitut voivat löytää auringonnousun palveluajattelulla.

Paperi- ja metsäteollisuus on yksi Suomen kivijaloista. Sellunkeitto ja
paperinteko ovat bulkkiliiketoimintaa, jossa täsmälleen samasta tuotteesta
kilpaillaan hinnalla. Syytetään että ’vahvat lobbarit ovat rakentaneet metsätoimialan tukirohmuksi, joka maksattaa energialaskunsa muilla’. Terve
liiketoiminta on sellainen, joka pärjää omillaan eikä tarvitse veronmaksajien apua. Tukimiljardit helpottavat suomalaisen metsäteollisuuden mahdollisuuksia kilpailla ulkomaisten bulkkiyritysten kanssa, mutta miljardit ovat
samalla pois huomisen innovaatioilta, joilla rakentaa tulevaisuutta eikä pönkitetä kyvyttömyyttä.
Puusta voi tehdä muutakin kuin sellua, ja sellusta voi tehdä muutakin
kuin paperia. Metsäteollisuuden saama energiatuki on tukea eiliseen, se ei
nopeuta rakennemuutosta. Tuki tulisi siirtää uuden liiketoiminnan luontiin:
miten metsäteollisuus voisi olla osana kestävää kiertotaloutta, miten selluloosaa voitaisiin käyttää lääkkeisiin tai margariiniin, muoveihin ja maaleihin tai miten puun jalostusastetta voitaisiin nostaa tekemällä puutaloja
tai designhuonekaluja? Palveluajattelussa puu-, paperi- ja selluväki alkavat
ideoida asiakkaidensa ja kumppaniensa kanssa, miten metsää ja sen erilaisia
jalostusasteita voitaisiin hyödyntää uusilla tavoilla asiakkaan ja asiakkaan
asiakkaiden avuksi, iloksi ja hyödyksi.
World Economic Forum arvioi vuonna 2015, että Suomen kilpailukyky on
sijalla neljä Sveitsin, Singaporen ja USA:n jälkeen. Samaisen WEF:n mukaan
Suomen innovaatiojärjestelmä on maailman paras ja koulukin on edelleen
maailman huippua vaikka emme enää olekaan Pisa-listan #1. Verovaroin on
rakennettu kilpailukykyinen Suomi, jossa yritysten on hyvä toimia. Tasa-arvoinen luottamusyhteiskunta ja hyvin toimiva, älykäs infrastruktuuri antavat
mahdollisuuden kehittää systeemisiä ratkaisuja, joista muut maat voivat vain
uneksia.
Suomalainen verotus ilman veroilmoitusta on oiva esimerkki ratkaisusta,
joka perustuu luottamusyhteiskuntaan ja älykkääseen infrastruktuuriin. Suurin osa verotuksen tarvitsemista tiedoista saadaan suoraan työnantajilta ja
rahalaitoksilta ja kansalaisen tarvitsee vain täydentää viranomaisen laatima
veroehdotus. Vastaava ei onnistuisi välimeren maissa, joissa verojenkierto on
kansallisurheilua eikä esimerkiksi USA:ssa, jossa valtio koetaan kansalaisen
viholliseksi. USA:n aseenkanto-oikeudella haluttiin alunperin suojautua valtiota vastaan.
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Maailmalla ihastellaan suomalaista innovaatiojärjestelmää, jossa korostuu mutkaton yliopistojen ja yritysten yhteistyö. Täsmäprojekteihin viritettyä
innovaatiojärjestelmäämme on nyttemmin täydennetty rahoitusinstrumenteilla, jotka tekevät mahdolliseksi myös erilaisten innovaatioalustojen tukemisen. Ei tueta enää vain ja ainoastaan hankkeita, joissa jo etukäteen tasan
tarkkaan tiedetään, mitä tuotetta ollaan kehittämässä ja miten monta työpaikkaa syntyy. Nyt investoidaan myös innovaatioalustoihin, jotka rakentavat
kyvykkyyksiä, jotka puolestaan luovat innovaatioita.
Hyvä esimerkki on kuuden suurimman kaupungin 6aika-ohjelma, joka investoi Euroopan aluekehitysrahaston rahoilla alustoihin ja luottaa, että uutta
liiketoimintaa saadaan aikaan innovaatioalustaa hyödyntävän ekosysteemin
avulla. Yksi 6aika-ohjelman hanke on Datasta oivalluksia ja bisnestä, joka
yhdistää data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua uusiksi palveluiksi ja uudeksi
liiketoiminnaksi. Data-analytiikka auttaa löytämään oivalluksia, joita hyödyntämällä kehitetään parempia toimintamalleja ja luodaan uusia palveluja,
työpaikkoja ja hyvinvointia.

TIETOINTENSIIVISTEN PALVELUJEN SANKAREITA
KEMPPI - BETONIKÄRRYISTÄ HITSAUKSEN SOFTAYRITYKSEKSI
Lahtelainen hitsauslaitteita valmistava perheyritys Kemppi Oy on erinomainen esimerkki yrityksestä, joka on oivaltanut palveluajattelun ja auttaa asiakkaitaan menestymään. Veljekset Kemppi Oy aloitti vuonna 1949 valmistaen
betoni- ja maitokärryjä, saunankiukaita ja hitsausmuuntajia. Nyt se suunnittelee, valmistaa ja myy hitsauslaitteita, -ohjelmistoja ja -ratkaisuja sekä tarjoaa alan palveluja ja konsultointia.
Matkalla kohti palveluajattelua ensimmäinen oivallus oli, että asiakkaat
eivät tarvitse hitsauslaitteita sinänsä, vaan laadukasta hitsausta. Kemppi al-
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koi myydä opastusta hitsauksen laadun parantamiseksi. Kempin universaalit
hitsausohjeistot ovat yhteensopivia kaikkien hitsauslaitemerkkien kanssa ja
kenen tahansa käytettävissä. Kemppi kerää hitsauslaitteidensa avulla dataa
hitsauslaitteiden ja hitsauksen tuloksesta ja sen laadusta ja pystyy nyt tarjoamaan asiakkaille tarkkaa tietoa siitä, millaista hitsausaumaa on syntynyt,
miten paljon ja millaisilla kaasuseoksilla.
Tieto kerätään pilvipalveluun, joka on Kempin Welding Management -palvelun ytimessä. Tieto hitsaussauman laadusta on ensiarvoisen tärkeää asi-

akkaille ja asiakkaan asiakkaille, vaikkapa ydinvoimalan tekijälle silloin kun
Säteilyturvakeskus tulee tarkastamaan suojakuvun hitsauksen laatua. Kemppi auttaa asiakkaitaan myös analytiikkapalvelullaan, joka perustuu Kempin
keräämään dataan. Kemppi hyödyntää palvelumuotoilua ja -palveluajattelua
luodessaan palveluliiketoimintaa ajattelemalla tuotteitaan palvelualustana,
jolla tuottaa hyötyjä osana asiakkaan prosesseja. Kemppi on hyödyntänyt
digitalisoinnin mahdollisuuksia ja palveluajattelua osana liiketoimintaansa
ja sen kehittämistä ja sillä on palkkalistoilla myös 50 ohjelmistopalvelujen
kehittäjää. Kemppi varautuu kilpailun avautumiseen avaamalla hitsauksen
hallintajärjestelmänsä rajapintoja. Kun tulevaisuudessa saman järjestelmän
kautta voidaan hallita minkä tahansa valmistajan laitteita, Kemppi ei ole
enää riippuvainen vain omien laitteidensa menestymisestä, vaan menestyy
silloin, kun hitsaustoimiala menestyy.

CARGOTEC RAKENTAA ÄLYKKÄITÄ SATAMIA
Cargotec rakentaa uutta liiketoimintaa, joka perustuu analytiikkaan ja palveluajatteluun. Cargotec toimittaa automaattisatamia ympäri maailmaa ja on
siirtymässä laitetoimittajasta järjestelmätoimittajaksi. Älykkäällä toimintatavalla toiminta virtaviivaistuu, energiaa säästyy ja tehokkuus lisääntyy monella tasolla.
Cargotecin laitteet keräävät dataa, jota käytetään laitteiden kunnon seurantaan ja toiminnan optimointiin. Data-analytiikkaan perustuva ennakoiva
huolto parantaa käyttöastetta. Dataa ja sen analysointia käytetään myös liiketoiminnan ohjaukseen. Cargotec tietää mitä satamassa lastataan ja puretaan ja laivausdatan avulla se auttaa asiakkaitaan optimoimaan koko sataman toimintaa. Cargotec haluaa rakentaa integroidun palvelukokonaisuuden
yhdessä satamaoperaattorien ja sataman ekosysteemin kanssa tavoitteena
optimoitu logistiikkaketju valmistajalta asiakkaalle.
Carcotecin kilpailuetu on älykäs toiminta, jonka ytimessä on data, sen
analysointi ja hyödyntäminen osana omaa toimintaa ja ennen kaikkea osana
asiakkaiden liiketoimintaa. Cargotec tekee edelleen hienoja konepajatuotteita, mutta liikevaihto tulee yhä enemmän palveluista. Siirtyminen tuotteista palveluliiketoimintaan ei ole yksinkertaista. Menestymisen resepti on eri
osa-alueiden ihmisten yhteistyö koneista tietotekniikkaan ja liiketoimintaan.
’Purkakaa siilot ja tehkää yhdessä’ on Cargotecin kehitysjohtaja Pekka Yli-Ollin neuvo menestysreseptiksi. Oman väen lisäksi asiakkaat ja kumppanit tu-
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lee rohkaista avaamaan rajapintoja ja rakentaa yhteistyötä yhteisen arvon
luomiseksi, yhteinen asiakas keskiössä. Datan jakaminen on keskiössä fiksun
toiminnan kehittämiseksi mutta yhteistyökulttuurin rakentaminen on pitkä
polku. Mitä aikaisemmin aloittaa sitä, pidemmälle kehittämisessä ehtii – perillä ei ole koskaan.

VAISALA, SUOMEN ENSIMMÄINEN HIGHT-TECH -YRITYS
Vilho Väisälä perusti Vaisalan vuonna 1946. Sen tuote oli Väisälän kehittämä
radioluotain, joka mittasi ilmakehän lämpötilaa, ilman painetta ja kosteutta.
Nyt Vaisala on johtava radioluotainten valmistaja. Se valmistaa ja myy säähavaintoinstrumentteja ja palveluja asiakkaille, joille sää on elintärkeä: meteorologit, merenkulkijat, ilmailuviranomaiset, puolustusvoimat, uusiutuvan
energian toimijat.
Vaisala on hyödyntänyt mittausosaamistaan laajentamalla toimintansa
ympäristöliiketoimintaan. Mittalaitteisiin perustuva ympäristöliiketoiminta auttaa rakentajia, lääketeollisuutta, auto- ja elektroniikkateollisuutta ja
muita toimialoja niiden omissa prosesseissaan. Vaisalan slogan on ’sään ja
ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen’. Vaisala valmistaa ja myy
säähavaintoteknologian lisäksi ohjelmistoja, joiden avulla asiakas voi kytkeä
Vaisalan tuotteet sujuvaksi osaksi asiakkaan omia prosesseja. Lehdistötiedote (28.10.2016) kertoo 19 miljoonan dollarin säähavaintojärjestelmän kaupasta
Bahaman ilmatieteen laitoksen kanssa: ”Vaisala voi monipuolisella kokemuksellaan tukea Bahaman ilmatieteenlaitosta havainnoimaan ja ennustamaan
vallitsevia ja tulevia sääolosuhteita luotettavammin ja oikea-aikaisemmin.
Täsmällisempi sääennuste auttaa pelastamaan ihmishenkiä ja minimoimaan
omaisuusvahingot vaikeiden sääolosuhteiden vallitessa Bahamalla.”
Vaisala on hyvä esimerkki tietointensiivisten palvelujen uranuurtajasta,
joka on jo alusta asti ollut kansainvälinen. Ensimmäisen radioluotaimen osti
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MIT, Massachussetts Institute of Technology. Vaisalan teknologiaa oli myös
maaliskuussa 2016 laukaistussa Schiaparelli Exo-Mars -luotaimessa. Laskeutuminen 19.10.2016 epäonnistui ja luotain Vaisalan instrumentteineen murskaantui. Avaruuden valloitus jää vielä seuraavaan kertaan.

VAINUN MARKKINOINTIPALVELU AMERIKKAA VALLOITTAMASSA
Vuonna 2013 perustettu Vainu on oiva esimerkki analytiikan ja palvelumuotoilun yhdistämisestä uudeksi liiketoiminnaksi. Vainu auttaa asiakkaitaan löytä-

mään tehokkaasti markkinointi- ja myyntiliidejä. Vainu seuraa verkossa, mitä
yrityksissä tapahtuu keräten tietoa organisaatiomuutoksista ja henkilönimityksistä. Se yhdistää verkosta löytyvän avoimen tiedon omaansa ja kokoaa
tuloksena tehokkaan palvelun asiakkailleen. Palvelu tuottaa oleellista tietoa
Vainun asiakkaiden markkinasta ja tarjoaa entistä parempia myyntikohteita
myyjille. Vainu pystyy tarjoamaan asiakkailleen relevanttia segmentointia,
joka perustuu perinteisen asiakasluokittelun sijaan asiakkaiden käyttäytymiseen: esimerkiksi liikkuvaa kuvaa hyödyntävät kasvuyritykset, yritykset, jotka
ovat investoinneet rekrytoimalla palvelumuotoilijoita tai yritykset, jotka pitävät yhteiskuntavastuuta tärkeänä. Vainu aloitti kolmen kaveruksen start-up:na ja sillä on nyt kolme vuotta myöhemmin 70 työntekijää ja toimintaa seitsemässä maassa, myös markkinoinnin mekassa, USA:ssa.

HELTTI KÄÄNTÄÄ SOTEN YLÖSALAISIN
Sosiaali- ja terveystoimessa tulee siirtyä oireiden hoitamisesta ihmisen hoitamiseen. Lyhytnäköisestä ja kalliista reaktiivisesta sairaanhoidosta on siirryttävä proaktiiviseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Suurin vastuu
omasta hyvinvoinnista tulisi olla jokaisella itsellään. Miten toiminnan mullistus tehdään? Miten digitalisaatiosta saadaan kaikki hyöty irti?
Heltti on vuonna 2014 perustettu työterveysyhtiö ja antaa suuntaa tulevasta sote-ajattelusta. Heltin slogan on ’maksa terveydestä’. Heltin asiakkaana olevat yritykset maksavat kiinteä summan, jolla Heltti pitää huolta
työntekijöiden terveydestä. Heltin liiketoimintamalli ja kannattavuus perustuu siihen, että työntekijät pysyvät terveinä ja työkykyisinä. Niinpä Heltin
toiminnassa korostuu ennaltaehkäisy ja työhyvinvoinnin edistäminen. Heltin asiakkaina ovat yritykset, joiden työntekijät tekevät luovaa aivotyötä ja
joille tietotekniikka on tuttua. Heltti on ottanut digitaaliset palvelut osaksi
toimintaansa ja 65 prosenttia terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvistä asioista
hoituu verkossa, ilman käyntiä paikan päällä. Heltissä tärkein työntekijä ei
olekaan lääkäri vaan hoitaja. Lääkäri tulee mukaan kuvaan kun tarvitaan.
Heltin toiminnassa kaikkien osapuolten tavoitteet ovat yhteneväiset: työntekijää kiinnostaa hyvä, terve elämä, työnantajaa työntekijöiden työkyky ja Helttiä
kiinnostaa pitää työntekijät eli Heltin ’jäsenet’ terveinä. Heltti ei miellä olevansa
’b2b’ -liiketoiminnassa vaan ’h2h’, ihmiseltä ihmiselle. Heltin toimintamalli tulee
viedä osaksi uutta Suomi-sotea ja toteuttaa tämän päivän kylälääkäri- tai väestövastuu palveluajattelun avulla digitalisaatiota hyödyntämällä.

Suomi nousuun tietointensiivisillä palveluilla!

KORUJA JA KALEVALA-KORUJA
Kalevalalaiset naiset perustivat Kalevala Korun vuonna 1937 ja se on yksi suomalaisista ikoneista. Kalevala Koru on yhdistänyt kansallisesta identiteetistä ponnistavan perinteen sekä palvelumuotoilun, jonka tuloksena koru on
paitsi esteettinen elämys niin myös hyödyllinen apuväline. Kalevala Koru on
kehittänyt yhdessä Biisafen kanssa Buddy-älykorusarjan, joka auttaa käyttäjäänsä. Korussa olevan painikkeen avulla voi jakaa sijaintinsa tai lähettää
hätäviestin. Kehitteillä oleva koru seuraa käyttäjänsä aktiivisuutta ja tukee
hyvinvointia auttamalla terveellisempään, liikkuvaan elämäntapaan.
Suunto, Polar, Koru ja monet muut suomalaiset yritykset ovat hyviä esimerkkejä yrityksistä, jotka kehittävät tietointensiivisiä palveluja ihmisten
hyvinvointiin. Suomella on erinomainen terveydenhoidon infrastruktuuri
datavarantoineen, jonka varaan rakentaa uusia palveluja ja toimintamalleja
suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Samalla terveysteknologiasta
rakentuu uusi suomalainen vientimenestys.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUOMI, TEHTÄVÄ 100-VUOTIAALLE
Tasa-arvoinen Suomi on vauraampi Suomi: Yrityksen tehtävä osakeyhtiölain mukaan on tuottaa omistajilleen voittoa. Se on loppujen lopuksi erinomainen tavoite ja ohjenuora kestävän kehityksen yritykselle. Yritys, jonka tavoite on tuottaa
voittoa, ei ulosmittaa kaikkea heti, vaan keskittyy tuottamaan voittoa myös ensi
vuonna ja seuraavana, nykyisille ja tuleville omistajilleen. Pörssikurssin kehityskin
heijastelee uskoa yrityksen tulevaisuuteen, diskontattuja tuottoja. Yritys ei ole itsenäinen saareke vaan osa yhteiskuntaa. Yritys ei voi voida hyvin jos yhteiskunta ei
voi hyvin. Niinpä menestyvä yritys vastaa paitsi omasta liiketoiminnastaan niin se
myös huolehtii vastuustaan osana yhteiskuntaa.
Yhteiskunta huolehtii verovaroin toimintaedellytyksistä, rakennetusta ja älykkäästä infrastruktuurista sekä yhteiskuntarauhasta, jotka ovat kestävän yhteiskun-
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nan peruspilareita. Kestävä yhteiskunta pitää huolta heikoimmista ja rakentaa hyvinvointia. Päinvastoin kuin usein väitetään, heikoimmista huolehtiminen on myös
taloudellisesti kannattavaa. Yhteiskunta, jossa on pienet tuloerot on tuottavampi
kuin se, jossa erot ovat suuret (OECD, 2014). Maailman talousfoorumin (WEF, 2017)
mukaan taloudellinen eriarvoistuminen ja sosiaalisen vastakkainasettelun kasvu
ovat keskeinen riski maailmantaloudelle seuraavan vuosikymmenen aikana.
OECD:n mukaan keskeinen syy tuloerojen kasvuun ja eriarvoistumiseen ja
sen myötä talouden hiipumiseen on se, että köyhät eivät kouluttaudu, hen-

kistä pääomaa tuhlataan. OECD ehdottaa myös korkeampia veroja rikkaille ja
köyhimmän 40 prosentin aseman kohentamista. Koulutuksesta leikkaamisen
sijaan hallituksen tulisi varmistaa, että jokaisella on mahdollisuus kouluttautua ja päivittää koulutustaan läpi elämän. Maiden harrastama yrityskalastelu verokilpailulla on tuhoisa trendi, joka rapauttaa maiden infrastruktuurin.
Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen ja Etlan tutkimuksen mukaan (2017)
yritysten veroaste on puolittunut viimeisen 30 vuoden aikana. Pohjoismaissa
yritysten veroaste on alle EU:n ja OECD:n keskiarvon. Suomi on ollut viimeiset
20 vuotta läntisiä kilpailijoitaan edullisempi maa ulkomaisille yrityksille investoida, mutta silti mitään investointiryntäystä ei ole tapahtunut.
Elinkeinoelämä on onnistunut paremmin lobbauksessa kuin itse liiketoiminnassa. Haitallisesta verokilpailusta ja yritysten harrastamasta veronkierrosta tulee päästä eroon kansainvälisellä yhteistyöllä ja sopimuksilla, läpinäkyvyydellä ja julkisuudella. Jos yrityksen harjoittamassa verosuunnittelussa
ei ole mitään arveluttavaa, sitä on turha piilotella.
Institute of Business Value (IBV) arvioi 2010, että maailman bruttokansantuotteesta menee hukkaan 28 prosenttia, 15 biljoonaa dollaria (1 000 miljardia) vuodessa. Hukka näkyy esimerkiksi siinä, että yli puolet tuotetusta
ruuasta ei pääse ikinä ruokapöytään asti. Tuosta hukasta neljä biljoonaa voitaisiin poistaa älykkäämmällä toiminnalla, joka perustuu systeemiseen ajatteluun, ’system-of-systems’. System-of-systems -ajattelu auttaa poistamaan
tyhjäkäyntiä, jätettä ja hukkaa järjestelmissä ja eri järjestelmien välillä.
Suurin tehostamispotentiaali on terveydenhoidossa, yli 40 prosenttia.
Miten temppu tehdään? Perinteisesti organisaatiot optimoivat toimintaansa oman organisaation sisällä. Systeemien systeemi -ajattelussa optimointi ulotetaan koko arvoketjuun ja myös muihin systeemeihin. Esimerkiksi
ruokahuollossa toiminnan panoksista 60 prosenttia tulee muista systeemeistä, joten vain 40 prosenttia edustaa ruokahuollon sisäistä tehostamispotentiaalia. Avainkeino systeemien systeemin optimoinnille on tulla ulos
siiloista ja tehdä yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa. Yhteensopivat prosessit ja tietojärjestelmät auttavat poistamaan prosesseista osia,
jotka eivät tuo lisäarvoa tai suorastaan tuhoavat sitä. Eri systeemien integrointi tehottomuuden poistamiseksi vaatii kykyä integroida ei vain yrityksiä osana omaa arvoverkostoa, vaan arvoverkostojen joukkoja yli toimialojen. Integrointi edellyttää standardointia, yhteisiä tietomalleja ja avoimia
rajapintoja.
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Suomella on erinomainen mahdollisuus olla systeemien systeemin optimoija. Avoimet rajapinnat ja standardit sekä kyky integroida prosesseja ja
järjestelmiä ovat oleellista, kun kehitetään systeemistä maailmaa. Suomalaiset ovat tottuneet suoraviivaiseen toimintaan, organisaatiot ovat matalia.
Meillä on myös näyttöjä systeemisestä kehittämisestä, loistavana esimerkkinä verotuksen uudistus digitalisaation keinoin.
Kyvykkyys rakentaa systeemisiä ratkaisua voisi olla seuraava suomalainen menestystarina. Digitaalisten, tietointensiivisten palvelujen rakentamiseen tarvitaan erilaisia ammattilaisia: analytiikko, koodari, palvelumuotoilija, substanssiosaaja. Tarvitaan moniosaajia, jotka osaavat tiimityön.
Luovuus asuu moniosaajatiimeissä. System-of-systems -optimoinnissa
korostuu abstrahointitaidot yhdistettynä yhteistyötaitoihin. Tarvitaan käsitemallintajia, ontologian osaajia, jotta systeemien välille saadaan yhteiset käsitteet ja rajapinnat sekä ’APItalisteja’, jotka rakentavat noiden rajapintojen avulla uusia, siiloja ylittäviä sovelluksia. Tarvitaan systeemitason
’asemakaava-arkkitehtejä’

ja

standardoijia

rakentamaan

siltoja

yli

toimialojen.
Mukaan työhön tarvitaan organisaatioita, ylikansallisia toimijoita ja innokkaita ihmisiä. Protektionismin sijaan tarvitaan avoimuutta ja yhteistyötä.
Ekosysteemien rakentajat ja avoimen maailman toimijat menestyvät. Suljetut
organisaatiot ja toimintamallit häviävät, ovien sulkeminen ja eilisen toiminnan tekohengitys vain pitkittävät uudistamista. Digitalisaation tuoma murros
ja luova tuho järisyttävät tuttuja rakenteita, tulee voittajia ja häviäjiä. Pieni
ihminen jää helposti jalkoihin. Murroksessa on tärkeää, että yhteiskunta on
hereillä, edistää kestävää kehitystä ja huolehtii heikoimmistaan. Kestävässä
yhteiskunnassa on kaikkien hyvä elää – presidentti Niinistön sanoin ’sinä voit
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hyvin kun kukaan ei voi pahoin’.

LÄHTEITÄ:
Verkostotalous: https://hbr.org/2008/04/reverse-engineering-googles-innovation-machine
Google maailman johtava kännykkäyritys: http://thenextweb.com/mobile/2016/06/27/google-reportedly-designing-manufacturing-android-phone-year/
Analytiikka: https://en.wikipedia.org/wiki/Prescriptive_analytics
WEF, Suomen kilpailukyky: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf
6aika -ohjelman Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke: https://coss.fi/projektit/dob/
WEF, eriarvoistuminen uhkaa maailmantaloutta: http://www.hs.fi/talous/art2000005041443.html
Yritysverotus, VATT & Etla: http://www.hs.fi/talous/art-2000005040915.html
OECD, 2016 suuret tuloerot pienentävät taloutta: http://www.oecd.org/els/
soc/Focus-Inequality-and-Growth-2014.pdf,
http://www.talouselama.fi/uutiset/oecd-tuloerojen-kasvu-hidastaa-merkittavasti-talouskasvua-nain-paljon-se-leikkasi-suomesta-3468014
Systeemien systeemi: https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?infotype=PM&subtype=XB&appname=GBSE_GB_TI_USEN&htmlfid=GBE03278USEN&attachment=GBE03278USEN.PDF

YRITYKSIÄ:
Kemppi: http://www.kemppi.com/en-US/
Vainu: http://www.vainu.io/fi/
Vaisala: http://www.vaisala.fi/fi/Pages/default.aspx
Cargotec: http://www.cargotec.com/fi-fi/cargotec/Sivut/default.aspx
Heltti: http://heltti.fi/
Kalevala koru: http://www.kalevalakoru.fi/fi/verkkokauppa/alykorut
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Tiiviisti
• Data-analytiikan avulla löydetään vastauksia kysymyksiin, joita ei edes osattu
kysyä.
• Palveluajattelussa verbi ei ole ’myy’ vaan
’auta’.
• Suomalaiset ovat rakentaneet kilpailukykyisen maan, erinomaisen paikan yrityksille yrittää. Yritysjohtajien pitäisi tehdä
oma osuutensa.
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• Suomi on vauraampi kuin koskaan. Suomen pitäisi panostaa hyvinvoinnin ylösajoon eikä alasajoon leikkaamalla lyhytnäköisesti opetuksesta ja tutkimuksesta
• Luovaa tuhoa ei pidä karsastaa - eilispäivän liiketoiminnan tekohengitystä kyllä.

• Nyt se on todistettu: ahneus ei olekaan
hyve. Tuloerojen kasvattaminen on pahasta
paitsi eettisesti niin myös kansantaloudellisesti.
• Palveluajattelu ja systeeminen kehittäminen auttavat rakentamaan kestävää yhteiskuntaa.

MEGAONGELMISSA
PIILEE SUURIN
KASVUMAHDOLLISUUS
MIKKO KOSONEN

”

Globaalien ekologisten ja sosiaalisten
ongelmien ratkaiseminen avaa
arvaamattoman suuria kasvupolkuja.
ICT on keskeinen työkalu
ratkaisujen rakentamisessa.

Uusia kasvutilaisuuksia etsivä pääsee hyvään alkuun, kun lukee aamun lehden ja katsoo televisiosta iltauutiset. Suurimmat mahdollisuudet pomppaavat silmiin suurimmilla otsikoilla. Poliittisten päättäjien huolestuneet ilmeet
kertovat usein tilaisuuden olemassaolosta. Mitä enemmän näemme itkua ja
hammastenkiristystä, sitä varmempia voimme olla, että jotain on tehtävä.
Ilmastonmuutos on yksi näistä ikävistä mahdollisuuksista. Muun muassa Yhdysvaltain, Kiinan ja EU:n päättäjät ovat jo ratifioineet Pariisiin ilmastosopimuksen. Se ei takaa ilmastonmuutoksen pysäyttämistä, mutta se antaa joka
tapauksessa vauhtia isoille pyörille.
Ekologisiin kysymyksiin liittyvät asenteet ovat muuttuneet nopeasti sekä
meillä että muualla. Kun muutama vuosi sitten puhui tiukoista ilmastotavoitteista, kuului Suomessakin kommentteja viherunelmoinnista. Elinkeinoelämä näki ekologisten ongelmien ratkaisuissa enemmän kustannuksia kuin
mahdollisuuksia. Poliittiset päättäjät pelkäsivät investointien siirtymistä
Suomesta muualle. Kilpailukyvyn menettäminen oli aito huoli.
Nyt huoli onkin vaihtunut uudeksi. Yhä useammat yritysjohtajat ja poliitikot ovat oivaltaneet, että ekologisten ongelmien vähättely voi johtaa mittaamattomiin ongelmiin. Samalla on oivallettu, että huono kilpailukyky voi
tarkoittaa myös, että Suomi ja suomalaisyritykset eivät pysty auttamaan globaalien, suurten ongelmien ratkaisemisessa.
Huoli uudenlaisen kilpailukyvyn puuttumisesta on kansainvälinen. Esimerkiksi maailman suurin valtiollinen sijoittaja Norjan öljyrahasto myi vuonna
2015 vuoden sijoituksensa 73 yhtiössä, koska yritykset eivät täyttäneet rahaston ekologisia ja sosiaalisia standardeja. Rahaston mukaan useimmat olivat
hiiltä käyttäviä energiayhtiöitä sekä kaivos-, rakennus- tai sementtiyhtiöitä.
Yhä useampi vanhoihin ajatusmalleihin juuttunut pörssiyritys voi huomata,
että sijoittajat eivät luota niiden kilpailukyvyn riittävän uusien haasteiden
ratkaisemiseen.

JULKISELLA SEKTORILLA TÄRKEÄ ROOLI KEHITYKSESSÄ
Pariisin ilmastosopimus on valaiseva esimerkki siitä, että valtio ja muut julkiset organisaatiot voivat vaikuttaa merkittävällä tavalla uusien markkinoiden
syntymiseen. Tässä asiassa Suomessa on vallinnut turhankin puhdasoppinen
näkemys, jonka mukaan valtio keskittyy vain liiketoiminnan edellytysten rakentamiseen ja yritykset tekevät valintoja.
Julkisella sektorilla ja yrityksillä on toki omat tonttinsa. Tonttien raja ei
kuitenkaan välttämättä ole joka paikassa niin selvä kuin jokin aika sitten aja-
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teltiin. Jopa Yhdysvalloissa julkinen sektori tekee valintoja, luo markkinoita
ja myös suojaa kotimaisia markkinoita ulkomaiselta kilpailulta yllättävänkin
paljon. Sussexin yliopiston professori Mariana Mazzucato on muistuttanut,
että esimerkiksi iPhonen keskeisimmät älykkäät ominaisuudet ovat peräisin
valtiolta. Tällä hän viittaa muun muassa internetiin, gpsään, kosketusnäyttöön ja äänentunnistusohjelma Siriin.
Näkemykset ovat muuttuneet myös Suomessa. Kymmenen vuotta sitten
tuskin olisi voinut kuvitella, että yritysjohtajat perustavat ”Munkkiniemen
Klubin”, joka etsii uusia askeleita ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kannustaa maan hallitusta kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden luomiseen.
Nyt tällainen klubi on todellisuutta.
Munkkiniemen klubista kehittyi myöhemmin CLC, eli Climate Leadership
Council, johon kuului perustamishetkellä keväällä 2014 yhdeksän perustajayritystä. Nykyään toiminnassa on jo 31 yritystä. CLC vaikutti vahvasti muun
muassa pääkaupunkiseudun Smart & Clean -projektin syntymiseen.
Julkisella sektorilla voi olla luonteva rooli murrostilanteissa uuden ekosysteemin luomisessa. Tällaisissa tilanteissa julkiset toimijat voivat olla yrityksille keskeisiä kumppaneita, jotka tukevat elinkeinorakenteen uudistumista.
Valtion lisäksi myös kaupungit voivat olla yhä merkittävämpiä toimijoita
verkostoissa. Kaupunkien verkostot voivat olla joissain asioissa jopa valtioita
merkittävämpiä.
Tämä on oivallettu erittäin hyvin muun muassa pääkaupunkiseudulla, missä
keskeiset kunnat ovat vahvasti mukana Helsinki Metropolitan Smart and Clean
Foundationin toiminnassa. Säätiön tarkoitus on toimia maailmanluokan testialustana, joka vauhdittaa puhtaiden ja älykkäiden ratkaisujen käyttöönottamista kaupungistuvassa yhteiskunnassa. Tavoite on luoda suomalaisyrityksille
edelläkävijämarkkinat, jotka houkuttelevat myös kansainvälisiä investointeja.
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Säätiön viisi keskeistä toiminta-aluetta ovat älyliikenne, hajautettu energiantuotanto, puhdas vesi- ja jätehuolto, yhdyskuntarakentaminen sekä uudet
kuluttajaratkaisut, mikä tarkoittaa muun muassa jakamistaloutta.
Säätiön rahoittajina ovat kunnat, Sitra ja elinkeinoelämä, jotka ovat kukin
sijoittaneet yhden kolmanneksen pääomasta. Takana on näkemys, että yksikään toimija ei voi rakentaa samanlaisia markkinoita yksin, vaan tarvitaan hyvää yhteistyötä yksityisten ja julkisten toimijoiden kesken.

TERVEYSTEKNOLOGIALLA VALTAVAT MAHDOLLISUUDET
Tarve tehokkaampaan ja parempaan terveydenhuoltoon on toinen globaali
haaste, jossa Suomella on itseään suuremmat mahdollisuudet.
Eri maat ja maanosat ovat terveydenhuollon suhteen erilaisessa tilanteessa, mutta perustrendit ovat samankaltaiset. Kustannuspaineiden takia
tarvitaan tehokkaampia toimintatapoja, oli terveydenhuollon järjestämismalli mikä tahansa. Samoin kaikkialla tarvitaan entistä laadukkaampia
ratkaisuja, joiden avulla voidaan tehdä esimerkiksi aiempaa tarkempia
analyysejä potilaan sairauksista tai tehdä yhä täsmällisempiä hoitotoimenpiteitä.
Suomalaisen terveysteknologian vienti kasvoikin vuonna 2015 jälleen uuteen ennätykseen eli 1,92 miljardiin euroon. Terveysteknologiayritysten liiton
Fihtan mukaan alan kauppatase oli lähes 900 miljoonaa ylijäämäinen. Alan
vienti on viisinkertaistunut 20 vuoden aikana ja kauppataseen ylijäämä kymmenkertaistunut.
Hyvä kehitys tuskin pysähtyy tähän, sillä alan teknologiset askeleet ovat
nopeita. Nyt olisi tärkeää myös hyödyntää noita askeleita järkevästi ja monipuolisesti. Tässäkin julkisella sektorilla on keskeinen rooli samaan tapaan
kuin puhtaan teknologian hyödyntämisessä. Tätä kirjoitettaessa avainasemassa on Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Sote, joka on maan
suurin yksittäinen kasvumahdollisuus.
Uudistuksella on mahdollista avata yrityksille 20 miljardin kotimarkkinat,
joilla yritykset voivat kilpailla innovatiivisilla ratkaisuilla. Niin suuret kotimarkkinat ovat pienen Suomen yrityksille ennennäkemätön pohja ponnistaa
kansainvälisille jättimarkkinoille.
Innovatiivisilla markkinoilla syntyvä osaaminen vetää maahan myös kansainvälisiä toimijoita. Tästä hyvä esimerkki on se, että kansainvälinen tietotekniikkajätti IBM päätti perustaa Suomeen osaamis- ja innovaatiokeskuksen
kehittämään terveydenhoidon digitaalisia ratkaisuja.

SUURI MURROS VASTA ALUSSA
Terveysteknologian mahdollisuuksiin on tartuttava juuri nyt, koska näköpiirissä on alan suuri murros. Tämä näkyy muun muassa suomalaisessa
startup-tapahtumassa Slushissa, missä esillä olleista yrityksistä suuri osa
toimii tavalla tai toisella terveydenhuollon piirissä.
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Murros tulee todennäköisesti muuttamaan konservatiivisen terveydenhuoltoalan toimintatavat perusteellisesti lähivuosina. Terveydenhuolto on
kaikkialla maailmassa hyvin lääkärikeskeistä niin, että terveydenhuoltopalvelua kaipaava ihminen menee ensimmäiseksi lääkärille, joka arvioi jatkoaskelten tarpeet. Näin siitä huolimatta, että monissa tapauksissa lääkäri ei olisi
oikea ensikontakti, vaan oikealle polulle voisi ohjata mahdollisesti hoitaja tai
vaikkapa alan verkkopalvelu.
Suomessakin on jo avattu useita eHealth-palveluita, joiden kautta asiakas
pääsee lääkärille muun muassa videopalvelun kautta. Tällaiset palvelut säästävät huomattavasti etenkin potilaan aikaa, mutta myös terveydenhuollon
voimavaroja. Lisäksi ne lisäävät alueellista tasa-arvoa siksi, että palvelut ovat
saavutettavissa kaikkialta, jos potilaalla vain on toimivat sähköiset yhteydet.
Merkittävää helpotusta tulee myös etäseurantaratkaisuista, joiden avulla ihmisen terveydentilaa voidaan seurata tämän ollessa kotona. Esimerkiksi
sydämen rytmihäiriöitä epäilevä ihminen on perinteisesti jouduttu ottamaan
sairaalaan tarkkailuun, koska rytmihäiriöitä ei voi tunnistaa jälkeenpäin. Nyt
ihmiselle voidaan kiinnittää sykemittarin kaltainen laite, joka lähettää mobiiliyhteyden kautta dataa lääkärille, joka tekee tarvittavat johtopäätökset. Sekä
potilaan että terveyenhuoltojärjestelmän voimavaroja säästyy merkittävästi.
Lähitulevaisuudessa on täysin mahdollista, että suuri osa potilaista saa tarvitsemansa diagnoosin luotettavalla tavalla verkkopalvelusta tai itsediagnostiikan avulla. Maailmalla julkaistaan vuosittain noin 700 000 lääketieteellistä
tutkimusta tai artikkelia. Jos lääkäri lukisi joka päivä kaksi artikkelia, tutustuisi
hän yhteen promilleen vuoden uutuuksista.
Yksikään ihminen ei siis voi käydä läpi edes pientä osaa uudesta tiedosta.
Mutta tietokone voi. Älylääkäripalvelut tulevat todennäköisesti lisääntymään
huikealla voimalla tulevaisuudessa. Ne voivat muuttaa lääkärin ja potilaan
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perinteisiä roolimalleja. Terveydenhuollon asiakkaista tulee entistä omatoimisempia ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat keskittyä tärkeimpiin
asioihin, joissa heidän osaamistaan todella tarvitaan.
Sote-uudistus avaa mahdollisuuden edistää tällaisia uudenlaisia toimintamalleja, joista syntyy myös vientikelpoisia tuotteita.

TEKNOLOGIA MAHDOLLISTAA UUDET LIIKETOIMINTAMALLIT
Terveydenhuollon kehittäminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen ovat
esimerkkejä siitä, miten teknologia voi tukea ison haasteen voittamisessa.

Suomelle onkin tärkeä kehittää myös yhä syvempää ICT-osaamista, koska
se mahdollistaa muutoksen kaikilla muilla toimialoilla. Ilman digitalisaation
vaatimaa osaamista jäämme väistämättä kilpailijoiden taakse. Tähän Suomi
tähtäsikin muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön asettamalla ICT 2015
-työryhmällä.
Terveydenhuolto ja ympäristöteknologia ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten teknologia voi muuttaa radikaalisti toimintatapoja. Sama tapahtuu lähivuosina jotakuinkin kaikilla toimialoilla julkista sektoria myöten.
Uusien toimintamallien löytäminen onkin kolmas merkittävä kasvumahdollisuus. Vastaavasti niiden löytämättä jättäminen on suuri uhka, sillä joku
muu niitä kuitenkin löytää.
Uudet toimintamallit ovat talouskasvun perusta, sillä kasvun keskeisiä
komponentteja ovat työn määrä ja tuottavuuden kasvu. Suomessa molempien kasvu on hiipunut ja juuri siksi talous polkee paikallaan. Uudet toimintamallit mahdollistavat tuottavuuden lisääntymisen, mikä puolestaan on siis
kasvun keskeinen edellytys.
Asiaa voi tarkastella myös luovan tuhon kautta. Suuri osa taloustutkijoista
pitää luovaa tuhoa kasvun suurimpana selittäjänä. Luovaa tuhoa tapahtuu,
kun tuottavammat ideat syrjäyttävät vähemmän tuottavat. Suomen tuska
johtuu siitä, että me olemme kokeneet enemmän tuhoa kuin luovaa.
Suomessa tuottavuuden huono kehitys johtuu etupäässä siitä, että korkean teknologian tuotteiden osuus tavaraviennistä on pudonnut jyrkästi.
Suomalaisten startup-yritysten joukossa on lupaavaa pöhinää, joka antaa kuvan hyvästä vauhdista. Suuri kysymys on kuitenkin, millaisella matkalla
suuret ja keskisuuret yritykset ovat uusien liiketoimintamallien kehittämisessä. On todellinen uhka, että liian monet yritykset ovat edelleen digitalisaation ensimmäisessä vaiheessa, jossa tehostettiin hallintoprosesseja tai
teollisia prosesseja.
Pidemmälle menevässä kiertotaloudessa liiketoimintamallit menevät uusiksi niin, että valmistavat yritykset tähtäävät kestäviin ratkaisuihin, joihin
liittyy paljon palvelua. Esimerkiksi ranskalainen rengasvalmistaja Michelin ei
myy enää pelkästään renkaita. Se suunnittelee renkaita uudelleen käytettävistä kuiduista ja seuraa renkaan kulumista sensoreiden avulla. Yhtiö myy
renkaita leasing-sopimuksella ja veloittaa niiden käytöstä palveluna.
Yrityksissä pitäisikin olla kokonaisvaltaisia muutosohjelmia, joilla vauhditettaisiin uusien liiketoimintamallien syntyä. Pienehköillä yrityksillä ei vält-
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tämättä ole kyllin monipuolisia resursseja tuollaisiin muutosohjelmiin. Tämä
voi heiluttaa muun muassa kokonaista suomalaista alihankintaklusteria. Siksi tulisi pohtia, pystyykö esimerkiksi julkinen sektori synnyttämään jonkinlaisen resurssipankin tällaisten yritysten sparraamiseksi. Tällaista osaamista
tarvitaan todennäköisesti nykyistä enemmän myös yritysten hallituksissa.

VANHAT RAKENTEET HIDASTAVAT MUUTOSTA
Ay-liike ei ole ainoa muutoksen jarruttaja, sillä vanhat rakenteet hidastavat
uusien toimintamallien käyttöönottamista kaikkialla. Muutos on aina uhka
jollekin. Muutos koettelee organisaatioiden valta-asemia. Muutos testaa lainsäädännön rajoja. Se testaa ajattelumallejamme ja johtamistapojamme.
Monet rakenteet ovat syntyneet sadan vuoden aikana palvelemaan teollista yhteiskuntaa. Siksi ne eivät välttämättä tue parhaalla tavalla digitaalisten
toimintamallien kehittymistä.
Vanhalla vallalla on aina vahvimmat edunajajat niin yhteiskunnassa kuin
yrityksissäkin. Syntymättömiä ideoita eivät rakenteet puolusta.
Uuden kasvun löytäminen haastaa myös yhteiskunnan tukirakenteet. Ajattelemme liian helposti taloutta horisontaalisesti niin, että se kasvaa tai taantuu. Nousee ylös tai laskee. Edessä on kuitenkin murros, jossa talouskasvu
voi olla erilaista kuin ennen, vaikka mittaammekin sitä vanhoilla tavoilla.
Uusi kasvu ei välttämättä synnytä työtä samalla tavoin kuin ennen. Palkkaerot kasvavat väistämättä, kun skaalautuvaa liiketoimintaa kehittävät voivat
ansaita jättimäisiä summia. Perheelle elannon tuottavaa työtä ei välttämättä
synny samalla tavoin kuin teollisessa yhteiskunnassa. Siksi Suomenkin täytyy kehittää innovatiivisia kokeiluja, jotka kannustavat tekemään työtä myös
pienemmällä palkalla niin, että elanto on kuitenkin turvattu. Se on mittava
yhteiskunnallinen haaste lähivuosina.

MIKKO KOSONEN

On myös mahdollista, että digitalisaatio synnyttää hyvinvointia ilman,
että bkt:llä mitattavaa kasvua syntyy lainkaan. Tähän voi johtaa niin sanottu
teknologinen deflaatio, jonka vaikutuksesta digipalveluiden kustannukset ja
hinnat putoavat nopeasti. Tämä tarkoittaisi, että hyvinvointia syntyy ilman
perinteistä talouskasvua samalla tavoin kuin uusia digitaalisia palveluita
syntyy ilman luonnonvarojen kulutuksen kasvua.
Uuden kasvun löytämiseen liittyy siis sekä haasteita että vaikeasti ennakoitavia kehityskulkuja. Toisaalta myös mahdollisuudet ovat suuria ja niitä
on kaikkialla. Kaupungit muuttuvat älykkäiksi, kun sensoreita löytyy kohta

rakennusten seinistä ja kadun kulmista. Teknologia muuttaa liikennettä todennäköisesti enemmän kuin yksikään liikennekaari. Kaupan rakenteet uudistuvat. Uudet materiaalit mahdollistavat ratkaisuja, joita emme osaa kuvitellekaan. Mahdollisuuksia on enemmän kuin nämä sivut riittävät kertomaan.
Suomi ei missään nimessä voi jäädä toivomaan, että iso paha suhdannekuoppa menisi ohi ja kasvu lähtisi automaattisesti liikkeelle. Nyt tarvitaan
uudenlaisia ratkaisuja megatrendien hyödyntämisessä ja suurten ongelmien
ratkaisemisessa. Kasvuun on tartuttava omin käsin.
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Tiiviisti
• Suurissa, globaaleissa ongelmissa piilee
myös suuri kasvumahdollisuus.
• ICT mahdollistaa noiden ongelmien ratkaisun uudella tavalla.
• Digitalisaatio on yleiskäyttöinen ratkaisuväline, joka muuttaa kaikkia toimialoja
niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.
• Muutos avaa mahdollisuuksia kaikilla
aloilla, mutta samalla syntyy suuria haasteita.
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• Suurimmat haasteet ovat aloilla, jotka
ovat olleet suojassa kilpailulta ja omaksuneet hitaasti uusia toimintatapoja.

• Vanhat rakenteet vaikeuttavat muutoksia kaikkialla. Hidasteet on kuitenkin
ylitettävä.
• Muutoksen tuomiin sosiaalisiin
ongelmiin on suhtauduttava vakavasti.
Ratkaisuja löytyy.
• Kasvumahdollisuuksia on rajattomasti.
Niihin on tartuttava itse, kukaan ei tee sitä
puolestamme.

NEUVOSTOLIITOSTA
LINUXIIN
TOMI PIENIMÄKI

”

Avoimet järjestelmät ovat osoittaneet
historiassa voimansa niille, jotka ovat
halunneet rajoittaa avoimuutta.
Tämä pätee myös yritysmaailmassa.

AVOIN MAAILMA EI OLE TULLUT JÄÄDÄKSEEN VAAN VOITTAAKSEEN
Historian vuosituhansina maailmassa on ollut lukematon määrä suljettuun
kontrollointiin perustuvia hallintomalleja Rooman valtakunnasta Neuvostoliittoon. Toistaiseksi ne ovat lähes kaikki tuhoutuneet, pitkälti siksi, että
ihmisluonne pyrkii itsenäisyyteen, vapauteen ja avoimuuteen. Yritysmaailmassa globaalit jättiyhtiöt ovat pyrkineet kontrolloimaan markkinoita rakentamalla suljettuja järjestelmiä ja ansaintalogiikoita. Toki yrityksen tehtävä
onkin tehdä voittoa, mutta voittoa voi tehdä myös muuten kuin pyrkimällä
kontrolloivaan asemaan.
Täysin avoin maailma, jossa kaikki assetit ovat vapaasti kaikkien käytössä
lienee utopiaa, mutta avoin maailma vastaavasti mahdollistaa täysin uudenlaisia ansaintalogiikoita siinä toimiville yrityksille. Käytännön esimerkkinä
vaikka avoin lähdekoodi. Google on pitkälti avoimen lähdekoodin avulla valloittanut mobiilin maailman halliten niiden käyttöjärjestelmiä suvereenisti ja
tehden tuloksensa sen päällä olevilla palveluilla. Vastaavasti erilaiset avoimet innovointialustat ovat joukkoistaneet innovointia ja sitä kautta mahdollistaneet yrityksille hyödyntää tuotekehityksessään laajempaa joukkoa aivokapasiteettia kuin vain omaa pientä tiimiään.
Avoimet sovellusalustat ja rajapinnat sovellusten välillä taas ovat mahdollistaneet sen, että pienetkin toimijat voivat kehittää yksittäisiä sovelluksia
kuluttajien käyttämille alustoille. Tästä syystä esimerkiksi mobiilisovellusten
määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti.

AVOIN LÄHDEKOODI VAATII UUDEN ANSAINTAMALLIN
Aikanaan Locken ja Voltairen pohjustamaan ajatteluun perustuen itsenäisyys,
vapaus ja avoimuus ovat arvoja, joita suurin osa sinänsä lähtökohtaisesti
kannattaa ja pitää hyvinä. Käytännössä kuitenkin vallassa olevalla taholla on
usein pyrkimys kontrolloimiseen ja oman valta-asemansa hyödyntämiseen.
Joskus hyvät tarkoitusperät ajan saatossa muuntuvat ja oman saavutetun
aseman puolustaminen ajaa ohi.
Yhteiskunnallisessa kontekstissa se tarkoittaa tyypillisesti vallankäyttöä
ja yritysmaailmassa ansainnan maksimointia. Yritysmaailmassa ääriesimerkki suljetusta ja kontrolloidusta tilanteesta on monopoli. Vaikka monopoleja
aina parjataankin, harvempi yritys varmaankaan kieltäytyisi monopoliasemasta, jos sellaista tarjottaisiin. Siinä mielessä monopolin kaltaiseen asemaan päässeiden suuriääninen kritisointi on jossain määrin tekopyhää.
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Jonkinlaisena suljetun monopolin vastakohtana voitaneen pitää täysin
avointa maailmaa, jossa kaikki teknologia, ohjelmistot, data ja innovaatiot
ovat vapaasti kaikkien saatavilla. Koska kuitenkin yrityksen elinkelpoisuuden
säilyttämiseksi sen on tehtävä voittoa pystyäkseen kehittämään toimintaansa, yrityksellä on oltava jonkinlainen ansaintalogiikka. Näin ollen täysin avoin
maailma, jossa kaikki assetit ovat vapaasti kaikkien käytössä lienee utopiaa.
Kommunismissa kokeiltiin tunnetuin seurauksin tämän kaltaista mallia (tosin
ei avoimuuteen perustuvaa).
Voisiko olla maailmaa, jossa esimerkiksi kaikki lähdekoodi olisi avointa?
Periaatteessa kai kyllä, mutta sillä edellytyksellä, että yrityksillä olisi lähdekoodin sijaan jokin toinen ansaintamalli. Tosin voi olla, että yritysten into
kehittää mitään uutta hiipuisi.
Lääketeollisuudessa kamppaillaan säännöllisesti vastaavan ajatuksen
kanssa esim. HIV-lääkkeissä. On tietysti kaunis ajatus, että HIV-kopiolääkkeitä jaettaisiin ilmaiseksi tai hyvin edullisesti, mutta pitkällä jänteellä se melko
tehokkaasti tuhoaa lääkeyhtiöiden motivaation kehittää lääkkeitä.
Softakoodin maailmassa tilanne on siinä mielessä erilainen, että koodia pystyy kirjoittamaan kuka tahansa koodaustaitoinen eikä se edellytä
raskaita viranomaishyväksyntäprosesseja, joten alalle tulon entry barrier
on lähes nolla, toisin kuin lääketeollisuudessa, jossa uuden lääkkeen markkinoille tuonti saattaa maksaa miljardeja. Ohjelmistokehitysmaailmassa
onkin lukuisia yhteisöjä, joissa ohjelmistokehittäjät kontribuoivat vastikkeetta yhteiseen koodipankkiin. Lääketeollisuudessa on vähemmän virtuaaliyhteisöjä, joissa kemistit virittelevät toisten tuotosten pohjalta omia
lääkekeitoksiaan. Tämän kaltainen toiminta rajoittuu ehkä teekkareiden
vappuviikkoa edeltäviin keitoksiin, mutta siitä ei ole liiketoiminnaksi (ja
taitaahan se olla laitontakin).
Ohjelmistopuolella on kuitenkin lukuisia vakavasti otettavia kokeiluja, jotka perustuvat yhteisöön ja avoimeen lähdekoodiin, kuten Linux ja Mozilla.
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Näissäkin tapauksissa yrityksellä täytyy olla jokin ansaintalogiikka. Tyypillisesti ansainlogiikka näyttäisi perustuvan joko asiantuntijuuden myymiseen
tai avoimen lähdekoodin päällä oleviin kaupallisiin palveluihin. Näistä erityisesti jälkimmäinen on osoittautunut joissakin tapauksissa erityisen tuottoisaksi liiketoiminnaksi. Tästä paras esimerkki lienee Google, joka on vallannut
mobiilimarkkinan hyvin lyhyessä ajassa käytännössä tyhjästä.

Isot, tyypillisesti amerikkalaista alkuperää olevat, ohjelmistoyhtiöt ovat lähestulkoon reaalisessa monopoliasemassa monilla sektoreilla. Tästä on seurannut ajoittain hyvinkin arroganttia käyttäytymistä, mitä muun muassa EU
on koettanut erinäisin sanktiotoimin hillitä. Asiakkaista harvempi on erityisen tyytyväinen, mutta koska muitakaan todellisia vaihtoehtoja ei oikein ole
tarjolla, joutuu asiakas heidän palveluitaan käyttämään. Vaikea uskoa, että
tämä voisi pitkällä aikajänteellä olla voittajastrategia. Uskon käyvän niin, että
ennemmin tai myöhemmin tyytymätön asiakas äänestää jaloillaan, tässä tapauksessa todennäköisesti heti, kun todellisia vaihtoehtoja ilmestyy markkinoille. Tietokantapuolella markkinoita dominoineiden suljettujen toimijoiden markkinaosuutta on syönyt SQL ja toimisto-ohjelmistoissa Google.

AVOIMET ARKKITEHTUURIT SUOSIVAT KETTERIÄ
Avoimen lähdekoodin ohella avoimen maailman ilmentymiä ovat avoimet
arkkitehtuurit ja avoimet rajapinnat eri järjestelmien välillä. Tämä on tehostanut sekä yritysten sisäistä että niiden välistä toimintaa. Yritykset voivat
rakentaa avoimiin rajapintoihin pohjautuvia arkkitehtuureja ilman, että ne
joutuvat yhden toimittajan prorietary järjestelmien ja rajapintojen vangiksi.
Tiedonsiirto helpottuu ja kynnys madaltuu myös aiempaa pienemmille toimijoille päästä toimittamaan ohjelmistoratkaisuja, jotka ovat olleet aiemmin
niiden saavuttamattomissa. Tästä hyötyvät kaikki asiakkaat kilpailun ja uusien innovatiivisten ratkaisujen lisääntyessä.
Käytännössä tämä näkyy muun muassa siinä, että yritysten kankeiden taustajärjestelmien päälle on voitu rakentaa kuluttaja- ja käyttäjäystävällisiä käyttöliittymiä ilman, että koko raskasta taustajärjestelmää on
tarvinnut uusia.
Pankkisektori on perinteisesti ollut hyvin suljettu – ja toki syystäkin, jotta
tietoturva on pystytty takaamaan. Jatkossa on mielenkiintoista nähdä, mitä
muutoksia PSD2-maksupalveludirektiivi tuo mukanaan. Direktiivin myötä
pankit siis avaavat/joutuvat avaamaan omia järjestelmärajapintojaan muille
toimijoille. Odotettavissa lienee isoja muutoksia pankkisektorin toimintaan
ja erityisesti kuluttajapalveluihin. Käytännössä direktiivi tarkoittaa, että pankit joutuvat antamaan tili- ja maksudatan kolmansille osapuolille.
Voisi olettaa tämän johtavan siihen, että syntyy (ja on jo syntynyt) rahoitusalan startupeja, jotka luovat ketteryydellään aivan uudenlaisia palveluja
ja käyttöliittymiä. En pitäisi mitenkään kaukaa haettuna, että syntyy muuta-

Neuvostoliitosta Linuxiin

ma toimija, jotka valtaavat mobiilipankkikäyttöliittymämarkkinan, ja kuluttajat siirtyvät käyttämään päivittäisissä pankkiasioissa näiden toimijoiden
sovelluksia. Perinteiset pankit päätyvät pyörittämään taustajärjestelmiä
etääntyen kuluttajasta vähän vastaavasti kuin päivittäispankkiasioinnin siirryttyä konttoreista nettiin. Toki vastaavasti direktiivi tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia perinteisille pankeillekin, kunhan ne vaan ovat riittävän
ripeitä tarttumaan niihin.

JOUKKOISTAMINEN INNOSTAA
Viimeisen parin vuoden aikana joukkoistaminen on lisääntynyt voimakkaasti yhteiskunnan eri osa-alueilla, ja joukkorahoitus alkaa olla jo arkipäivää
monissa aloittavissa yrityksissä. Mitä erilaisempia hankkeita on rahoitettu joukkorahoituskampanjoin, vaikka toki osa kampanjoista on perustunut
enemmänkin innokkaaseen fanitukseen kuin mihinkään varsinaiseen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.
Vastaavasti innovoinnin joukkoistaminen on kasvanut voimakkaasti joukkorahoitusilmiön vanavedessä. Isoille yrityksille joukkorahoitus ei pääsääntöisesti tuntuisi olevan toimiva konsepti, vaan niiden on yksinkertaisempaa
hakea rahaa perinteisin keinoin. Innovointiin taas joukkoistaminen on saanut tuulta alle myös isoissa yrityksissä. Tämä kertonee siitä, että innovointi
on ratkaisematon haaste monissa isoissa yrityksissä.
Tuntuisi olevan laajempikin yhteiskunnallinen ilmiö, että pienet yritykset
ja erityisesti startupit ovat isoja yrityksiä vetovoimaisempia parhaita aivoja
rekrytoitaessa. Kysymys ei siis voi olla siitä, kuka maksaa eniten, vaan siitä,
kenellä on tarjota mielenkiintoisimmat hommat ja haasteet. Joka vuosi paisuva Slush on elävä esimerkki start-up -genren vahvasta kasvusta. Slushissa
alkaa olla jo hieman koomista, että siellä pyöriessä vastaan tulee jokaisen
itseään kunnioittavan ison pörssiyhtiön johtoryhmä siistissä jonossa – toki
kuitenkin puvut päällä, mikä erottaa heidät varsinaisista huppareissa kulke-
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vista startup-osallistujista.
Viimeisen vuoden aikana myös erilaiset hackathon-tapahtumat ovat lisääntyneet eksponentiaalisesti. Jopa eri valtionyhtiöt ovat järjestäneet hackathoneja innovoidakseen palveluitaan startupien avulla.

TIEDON AVOIMUUS ON MONIPIIPPUINEN KYSYMYS
Järjestelmien ja rajapintojen avoimuuden eduista vallitsee muutamia soraääniä lukuun ottamatta harmoninen yksimielisyys. Tietosisällön avoimuus taas
on huomattavasti monimutkaisempi kysymys.
Kuluttaja joutuu tasapainoilemaan yksityisyyden suojan ja avoimen tiedon jakamisen tuoman arjen helpottamisen välillä. Erinäiset nettipalvelut
helpottavat elämäämme – kunhan vain annamme niille pääsyn kaikenlaiseen
henkilökohtaiseen dataan ruokatottumuksistamme lempiautonväriin ja kaikkeen siltä väliltä. Vaikka yksityisyyden suojasta paljon puhutaankin ja luonnollisesti se on tärkeä aihe, niin siitä huolimatta suurin osa ihmisistä klikkaa
läpilukematta Googlen lähes viikottaiseksi käyneet tietosuoja- ja käyttäjäehtomuutokset.
Voin rehellisesti omalta osaltani sanoa, että en ole niitä lukenut. Toisaalta en ole kokenut siitä olevan haittaa vaikka Google tietääkin minun käyvän
säännöllisesti Onnibussilla Hervannassa. Siitä on minulle suorastaan hyötyä,
kun puhelin tietää ehdottaa jo pyytämättä milloin pitäisi pysäkille lähteä.
Ohi ovat ne ajat, kun pääministerille tulee faxilla tietoa pyytämättä ja
yllätyksenä.
Somen aikana suuri osa ihmisistä jakaa melko vapaasti tekemisiään internetissä pyytämättä, mutta ei yllätyksenä. Viidakon tähtöset ja muut someklikkauksista elantonsa saavat ehkä jopa enemmän kuin välttämättä
haluaisin tietääkään. Sinänsä mielenkiintoista, että toisaalta kaiken tämän
turhan tiedon määrä on niin suuri, että Hottisten ja Viidakon tähtösten toiveen vastaisesti monet asiat jäävät yleisön huomiotta hukkuen turhan tiedon
viidakkoon. Toisaalta taas ilman suurempaa logiikkaa Twitter ja sosiaalinen
media eskaloi säännöllisesti yksittäisiä twiittejä globaaleiksi ilmiöiksi, jotka
helposti tuhoavat twiitin lähettäjän elämän reilulla 100 merkillä.
Yksityisyyden arvottamisesta puhuttaessa olen usein käyttänyt esimerkkiä
auton avaimesta toisessa kädessä ja kännykästä toisessa kädessä. Olen usein
kysynyt, kumman yleisö olisi valmis antamaan viikoksi lainaan. Poikkeuksetta
vastaus on auto eikä kännykkä, vaikka niiden arvossa on helposti satakertainen hintaero auton hyväksi. Kännykkää voitaneen pitää itse kunkin henkilökohtaisimpana laitteena eikä sitä mielellään luovuteta toiselle. Eli avoimuudellakin on rajansa.
Kuten monessa muussakin asiassa, niin myös avoimuuteen pyrittäessä,
kaikki lähtee organisaation tai yhteisön arvoista ja kulttuurista. On vaikea
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nähdä yhtälöä, jossa avoimuuteen perustuvaa liiketoimintaa tekevän yrityksen kulttuuri olisi hyvin suljettu. Avoin kulttuuri on evoluution tulos ja vaatii
opettelua kaikilta osapuolilta. Avoin ja vapaa kulttuuri antaa yksilölle paljon,
mutta on vastaavasti myös vaativa toimintaympäristö ja edellyttää yksilöltä
enemmän oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta kun perinteisempi organisaatiomalli.
Valta ja vastuu kulkevat tässäkin käsi kädessä. Niin yrityksen kuin yksilön
on oltava valmis kestämään myös kritiikkiä. Avoin ja rakentavan kritiikin salliva kulttuuri on kehittymisen edellytys ja vahva voimavara eikä ole estettä,
miksi sitä ei voi alkaa ajaa niin julkisissa organisaatioissa kuin savupiipputeollisuudessa. On ihan puppua väittää, että avoin kulttuuri voi toimia vain
trendikkäissä IT-firmoissa. Kekkosta mukaillen: “kaikki syyt, jotka estävät
meitä olemasta avoimia, ovat tekosyitä”.
Entropia on fysikaalinen suure, joka ilmaisee hajaantumisen määrän systeemissä. Termodynamiikan toisen pääsäännön mukaan eristetyn systeemin
entropia kasvaa tai pysyy entisellään, mikäli ei tehdä työtä eristetyn systeemin kasassa pitämiseksi. Houkuttelisi väittää, että avoimuus noudattaa
termodynamiikan toista pääsääntöä eli avoimuus lisääntyy, jos ei tehdä tietoisesti työtä sen leviämisen estämiseksi. Ihmisellä on luonnollinen tarve
pyrkiä vapauteen ja autonomiaan. Historiallisesti erilaiset yritykset rajoittaa
tätä pyrkimystä ovat poikkeuksetta epäonnistuneet. Uskon vahvasti, että
tämä pätee myös yritysmaailmaan eli avoimuus niin kulttuurin, rajapintojen,
standardien kuin innovoinninkin suhteen ei ole tullut vain jäädäkseen vaan
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voittaakseen.

Avoin maailma on ajattelutapa, joka perustuu jakamiseen, yhteistyöhön.
Yhdessä tekemällä saadaan aikaan enemmän kuin yksin. Yhdessä oppii nopeammin. Artikkeli avaa avoimen maailman osa-alueita ja esittelee sen esimerkkejä ja menestysreseptejä.
1. Avoin lähdekoodi - kustannustehokkaita ratkaisuja ekosysteemin ytimeksi
• Esimerkkinä Linux, joka pyörittää internetiä, Android on kännykkäjohtaja
ilman, että Google tekee yhtään puhelinta.
2. Avoin arkkitehtuuri ja rajapinnat takaavat yhteensopivat prosessit
ja järjestelmät
• Pois teknologia- ja toimittajaloukuista kustannustehokkaisiin ratkaisuihin
• Suomi-Sote uuteen nousuun yhteensopivilla ratkaisuilla, veroeuroilla
enemmän (esimerkkinä uudenlaisesta rajapinta-ajattelusta Una ja Apotti).
3. Standardit luovat markkinan — avoimet standardit luovat avoimen
markkinan
• Väkevin esimerkki on internet, joka perustuu muutamaan yhteiseen,
avoimeen standardiin. Seuraavaksi tarvitaan avoin IoT -standardi.
4. Avoin data ja mydata
• Uusia toimintamalleja ja palveluja kaikille toimialoille. Avoin data
-ajattelusta liikkeelle lähteneessä mydatassa on valtava hyötypotentiaali
sotessa ja itsehoidossa. Liiketoimintaesimerkkeinä Suomen Luottotieto Oy
ja Vainu.
5. Avoin innovaatio – lisää aivoja ja käsipareja innovoimaan lisäarvoa
• Mahdollisimman ison kakunpalan sijaan tavoitteena onkin isompi kakku
— yhdessä ekosysteemin kanssa. Esimerkkinä rajoja-avaava hackatontoiminta, jolla yritykset kiihdyttävät innovaatiotoimintaansa (IndustryHack).
6. Avoin kulttuuri, niin yhteiskunnassa kuin työpaikoilla
Kansallisen hankinta- ja innovaatiostrategian tulee suosia avoimuutta
suljetun sijaan. Hyvänä esimerkkinä 6aika-ohjelma, joka luo uudenlaista
yhteisen innovoinnin toimintatapaa.

TIETO- JA
VIESTINTÄTEKNOLOGIA,
TUOTTAVUUS
JA ”LUOVA
TUHO”
MIKA MALIRANTA

”

Tieto- ja viestintäteknologia
tarjoaa mahdollisuuden
kansantalouden tuottavuuden
kasvulle. Vaikutuksen nopeus
ja voimakkuus riippuvat
paljon siitä, kuinka joustavasti
talouden rakenteet murrokseen
sopeutuvat.

Talouskasvun tarpeellisuus tulee esille varsinkin silloin, kun sitä ei ole. Historiassa talouskasvu on tuonut mukanaan valtavasti uusia kulutusmahdollisuuksia, vapaa-aikaa, terveyttä ja ihmisille entistä enemmän mahdollisuuksia toteuttaa niitä asioita, joita pitävät elämässään tärkeänä. Eikä tässä ole
edes talouskasvun kaikki hedelmät.
Kirjassaan ”The Moral Consequences of Economic Growth” Benjamin Friedman (2005) osoittaa laajaan taloushistorialliseen tarkasteluun tukeutuen, että
ihmisluonnon parhaat puolet tulevat parhaiten esille silloin, kun talouskasvu
tuo yhteiskuntaan uutta jaettavaa. Suotuisan talouskehityksen aikana suvaitsevaisuus, reiluus ja sitoutuminen demokratian periaatteisiin tyypillisesti
vahvistuvat yhteiskunnassa. Nuo asiat ovat puolestaan uhanalaisia silloin,
kun talouskasvun hidastuminen pitkittyy. Talouskasvun lähteistä on siis syytä
pitää huolta.

TALOUS KASVAA TUOTTAVUUDEN KYYDISSÄ
Talouskasvun lähtökohta ovat algebraltaan yksinkertainen:
(1) talouskasvu = työpanoksen määrän kasvu + työn tuottavuuden kasvu.
Pitkällä aikavälillä työpanos ei voi määräämättömästi kasvaa. Työpanoksen
kasvua hillitsee myös se, että työn tarjonnalla on taipumus vähentyä yleisen vaurastumisen myötä. Talouskasvun kannalta tärkein tekijä on siis työn
tuottavuuden kasvu, eli se, että työtuntia kohden saadaan aikaan yhä suurempi tuotos. Talouden kasvuteoria on siis olennaiselta osin työn tuottavuuden tekijöiden selvittämistä.
Joko neoklassiseen kasvuteoriaan (Hulten 2001) tai indeksiteoriaan (Balk
2010) nojautuen työn tuottavuuden kasvun osatekijät voidaan laskennallisesti määritellä kolmeen päätekijään (ks. Hyytinen ja Maliranta 2016):
(2) työn tuottavuuden kasvu = työtuntien laadun muutoksen vaikutus +
pääomankannan määrän kasvun vaikutus + kokonaistuottavuuden kasvun
vaikutus
Yhtälön oikean puoleisen osan ensimmäisessä tekijässä on kyse siitä, että
mitä laadukkaampi työtunti on, sitä enemmän sitä kohti syntyy tuotosta. Työtunnin laatu voi parantua esimerkiksi koulutuksen tai kokemuksen ansiosta.
Toinen tekijä puolestaan kertoo, että työtuntia kohti syntyy sitä enemmän
tuotosta, mitä enemmän on käytössä pääomaa työtuntia kohti. Tässä on syytä huomata, että pääoman määrän lisääntyminen voi tässä olla myös laadullista: esimerkiksi tehokkaammalla tietokoneella saa tunnissa enemmän
tuotosta aikaa kuin tehottomalla.
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Kasvulaskenta tarjoaa keinon mitata työntuntien laadunmuutoksen sekä
pääomakannan määrän kasvun vaikutuksen numeerisesti. Se osa työn tuottavuuden kasvusta, jota ei voida laskea työtuntien laadun muutoksen tai pääoman määrän kasvun ansioksi, on määritelmällisesti kokonaistuottavuuden
kasvun vaikutusta. Kokonaistuottavuus on siis tämän laskennan jäännöstermi.
Kokonaistuottavuudelle saadaan taloudellinen tulkinta, jos Solowin (1956)
ja Swanin (1956) esittämän ns. neoklassisen kasvuteorian perusoletukset ovat
voimassa. Niitä ovat oletukset siitä, että tuote- sekä tuotannontekijämarkkinoilla vallitsee täydellinen kilpailu ja että yritykset maksimoivat voittoaan.
Jos oletukset ovat voimassa, kokonaistuottavuuden kasvu kertoo teknologisesta kehityksestä.
Teknologisen kehityksen ansiosta työtunnilla saadaan aikaisempaa suurempi tuotos aikaan myös silloin, kun osaaminen eikä pääoman määrä ei ole
kasvanut. Teknologisen kehityksen voidaan ajatella ikään kuin täydentävän
työtuntia osaamisesta tai pääoman määrästä riippumatta. On syytä huomata,
että tässä teknologian määritelmä on hyvin lavea; siihen kuuluu muun muassa työn organisoinnin ja johtamiskäytäntöjen vaikutus (Bloom, Sadun ja Van
Reenen 2016).

TEKNOLOGIA EI SYNNY ITSESTÄÄN
Neoklassisen kasvuteorian ongelmana on, että se ei tarjoa selitystä teknologisen
kehityksen synnylle. Tässä teoriassa teknologisen kehityksen ajatellaan tulevan
mallin ulkopuolelta (eksogeenisesti), ikään kuin ”mannana taivaalta”. Neoklassisen kasvuteorian mallimaailmassa yritykset eivät harjoita tutkimus- ja kehitystoimintaa. Teorian mukaan niillä ei ole siihen resursseja, koska täydellisen kilpailun
oloissa kaikki tulot menevät työpanoksen ja pääomapanoksen korvauksiin eikä
ylimääräisiä voittoja ole. Eikä yrityksillä ole myöskään kannustimia siihen, koska yritykset ovat keskenään samanlaisia eikä kukaan koskaan pääse nauttimaan
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poikkeuksellisista voitoista.
Eksogeenisen kasvuteorian puutteita on täydennetty niin sanotulla endogeenisilla kasvuteorioilla. Näissä teorioissa tarkastellaan mekanismeja, jonka seurauksena teknologia kehittyy ja talous voi kasvaa loputtomasti. Ensimmäisissä malleissa keskityttiin tiedon tahattomaan leviämiseen yritysten välillä (Romer 1986).
Myöhemmissä malleissa tarkastelun kohteeksi otettiin yritysten innovaatiotoiminta (Aghion ja Howitt 1992). Niissä innovaatiotoiminnan kiihokkeena

ovat ne ylimääräiset voitot, jotka innovaatiossa onnistuva yritys saa itselleen.
Niin sanotussa schumpeteriläisessä kasvuteoriassa onnistunut innovaatio
vie voittoja muilta yrityksiltä (ks. Aghion, Akcigit ja Howitt 2013). Eli innovaatioilla aikaansaatu uudenlaisen tuotannon ja työpaikkojen luonti johtaa vanhaan teknologiaan pohjautuvan tuotannon ja siihen liittyvien työpaikkojen
”tuhoon”. Luova tuho on vakiintunut käsite nykyaikaisessa kasvuteoriassa.
Termi on kuitenkin siinä mielessä harhaanjohtava, että teorian mukaan luonti aiheuttaa tuhoa eikä päinvastoin.
Scumpeteriläisen kasvuteorian mukaan teknologiseen kehitykseen siis
kuuluu se, että taloudessa samaan aikaan syntyy uusia työpaikkoja ja tuhoutuu vanhoja. ”Luova tuho” ei siis tarkkaan ottaen ole teknologisen kehityksen
ja talouskasvun lähde vaan kasvun mekanismi. Toisaalta luovan tuhon häiriintyminen voi johtaa talouden tuottavuutta vahvistavan yritys- ja työpaikkarakenteiden muutoksen hidastumiseen ja sitä kautta myös talouskasvun
hidastumiseen.
Schumpeteriläisen kasvuteorian perusteella luovan tuhon voi odottaa
olevan erityisen voimakasta silloin, kun taloudessa tapahtuu niin sanottua
yleiskäyttöistä teknologiaa koskeva murros. Yleiskäyttöisellä teknologialla
tarkoitetaan sellaista teknologiaa, joka tarjoaa merkittäviä tuottavuusparannusmahdollisuuksia monilla aloilla (Bresnahan ja Trajtenberg 1995). Tästä voi
syntyä ”schumpeteriläisiä aaltoja” (Helpman ja Trajtenberg 1998; Aghion ja
Howitt 2009).
Yleiskäyttöisen teknologian murroksessa monien yritysten kannustimet
innovoida lisääntyvät. Yritykset palkkaavat innovaattoreita kehittämään
uusia tuotteita ja tuotantotapoja. Kuten edellä todettiin, teknologia on
hyvin laaja käsite. Innovaatio on puolestaan paljon laajempi käsite kuin
keksintö ja innovaattori on paljon laajempi ryhmä kuin t&k-henkilökunta. Innovaattoreihin luetaan monenlaisia suunnitteluun ja kehittämiseen
keskittyviä ammatteja. Bagger ym. (2016) esittävät listan tähän luottavista
ammateista.
Jotkut yritykset onnistuvat parantamaan tuottavuuttaan. Yritysten väliset tuottavuuserot kasvavat (McAfee ja Brynjolfsson 2008). Samaan aikaan
työpaikkojen luonti ja tuho sekä tuottavuuden kasvu kiihtyvät. Kaikkein voimakkaimpia nämä muutokset voidaan odottaa olevan niillä toimialoilla, joita
murros koskee kaikkein syvimmin (Maliranta 2014).
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YRITYKSET OVAT ERILAISIA
Aikaisemmin esillä ollut neoklassinen kasvuteoria pohjautuu niin sanottuun
edustavan yrityksen malliin, eli kaikkien yritysten ajatellaan olevan keskenään
samanlaisia. Schumpeteriläinen kasvuteoria sen sijaan korostaa yritysten
heterogeenisuutta ja tuottavuuskasvun yritysdynamiikkaa. Sen sijaan, että
tuottavuutta mitattaisiin kasvulaskennalla, eli kaavalla (2), tarkastelun kohteeksi on luonteva ottaa toimialan tuottavuuskasvun yritystason tekijät. Välineeksi tähän sopii tuottavuuskasvun mikrotason hajotelmat sekä yritystason
aineistot.
Toimialan (tai koko kansantalouden) tuottavuuden kasvu voidaan jakaa
seuraavalla tavalla:
(3) toimialan työn tuottavuuden kasvu = yritysten työn tuottavuuden kasvu
+ toimialan työn tuottavuutta vahvistava yritys- ja työpaikkarakenteiden
muutos (eli ”luovan tuhon” vaikutus)
Toimialan työn tuottavuudella tarkoitetaan summa-aggregaattien avulla laskettua työn tuottavuutta, eli toimiala-aineistojen avulla laskettavasta
tunnusluvusta. Kyse on samasta tunnusluvusta, jonka yhtälö esitettiin kaavalla (2).
Kirjallisuudessa on käytetty jonkin verran toisistaan poikkeavia hajotelmamenetelmiä. Balk (2016) käsittelee erilaisten menetelmien heikkouksia ja
vahvuuksia perusteellisesti. Seuraavassa kuvataan Balkin suosiman hajotelman idea. Hyytinen ja Maliranta (2016) esittelevät hajotelmassa mitattavia
mekanismeja graafista kuviota hyväksikäyttäen. Kauhanen ja Maliranta (2012)
sekä Hyytinen ja Maliranta (2013) puolestaan tarjoavat hajotelman formaalin
esityksen.
Hajotelmassa toimialan keskimääräisen tuottavuuden kasvu jaetaan siis
kahteen päätekijään: 1) yritysten tuottavuuden kasvuun ja 2) yritys- ja työpaikkarakenteiden muutoksen vaikutukseen.
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Yritysten tuottavuuden kasvu mitataan toimialan jatkavien yritysten tuottavuuskasvun keskiarvolla. Jatkavilla yrityksillä tarkoitetaan tässä niitä yrityksiä, jotka esiintyivät sekä edellisenä (vuonna t-1) että kyseinä vuonna
(vuonna t). Kyse on siis niistä yrityksistä, joilla määritelmän mukaan voi edes
olla tuottavuuden kasvua kahden vuoden välillä. Yritysten tuottavuuskasvu
lasketaan indeksiteorian periaatteita noudattaen painotettua keskiarvoa
käyttäen: suuren yrityksen tuottavuuden muutos saa suuremman painon
kuin pienen. Tarkemmin sanottuna painona käytetään yrityksen edellisen ja

kyseisen vuoden panososuuden keskiarvoa. Työn tuottavuuden hajotelmassa painoina voidaan käyttää tehtyjä työtunteja.
Toisin kuin usein luullaan, toimialan keskimääräisen tuottavuuden kasvu
on eri asia kuin toimialan yritysten tuottavuuskasvun keskiarvo. Niiden erotus on yritys- ja työpaikkarakenteiden muutoksen, eli ns. ”luovan tuhon” vaikutus.
Luovan tuhon vaikutus voidaan jakaa kolmeen tekijään:
1) Uusien yritysten vaikutus; se on positiivinen, jos uusien yritysten
tuottavuuden taso on keskimäärin korkeampia kuin jatkavien (vanhojen)
yritysten tuottavuuden taso.
2) Poistuvien yritysten vaikutus; se on positiivinen, jos poistuvien yritysten
tuottavuuden taso on keskimäärin alempi kuin jatkavilla yrityksillä.
3)

Jatkavien

yritysten

välillä

tapahtuvan

työpanoksen

uudelleen

kohdentumisen vaikutus (ns. ”osuussiirtymävaikutus”); se on positiivinen,
jos korkean tuottavuuden yritykset kasvattavat työpanososuutta matalan
tuottavuuden yritysten kustannuksella.

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA SEKÄ LUOVA TUHO
Tieto- ja viestintäteknologian murros on synnyttänyt digitaalisen vallankumouksen. Se on tarjonnut valtavia mahdollisuuksia monille yrityksille
monilla aloilla. Samalla se kuitenkin on synnyttänyt ”digitaalisia kuiluja”
yritysten välille; toiset yritykset ovat onnistuneet hyödyntämään digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet muita paremmin (McAfee ja Brynjolfsson 2008). Tämän seurauksena yritysten väliset tuottavuuserot voi odottaa
kasvavan.
Jos luova tuho toimii, sekä uusien tuottavien työpaikkojen syntyminen että
heikosti tuottavien työpaikkojen tuhoutuminen kiihtyvät. Menestyksellisen
teknologian löytäneet yritykset saavuttavat muita korkeamman tuottavuuden tason. Ne voivat kasvattaa voittojaan palkkaamalla lisää työvoimaa ja
näin skaalaama tuotantoaan korkeammalle tasolle. Samaan aikaan heikommalla teknologialla ja matalammalla tuottavuuden tasolla toimivat yritykset
voivat yrittää korjata kannattavuuttaan saneeramalla, eli usein käytännössä
vähentämällä väkeä. Kaikkein heikoimman tuottavuuden yritykset lopettavat
toimintansa kokonaan, eli poistuvat markkinoilta.
Schumpeteriläinen kasvuteoria neuvoo kiinnittämään huomiota innovaatioiden määrään, työpaikkojen uusiutumiseen sekä yritys- ja työpaikkaraken-
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teiden muutoksen, eli luovan tuhon, kautta syntyvään tuottavuuden kasvuun.
Seuraavassa tarkastelemme näitä asioita Suomen yrityssektorin toimialoilla:
- Innovaatioiden kehitystä tutkaillaan innovaattorien osuudella. Inno		 vaattorilla tarkoitetaan tässä suunnittelu- ja tutkimustehtävissä olevia
		 henkilöitä (Bagger ym. 2016).
- Työpaikkojen uudistumisen indikaattorina käytetään työpaikkojen
		 ylimääräistä uudistumista (excess job reallocation) (Ilmakunnas ja Mali
		ranta 2011).
- Luovan tuhon tuottavuusvaikutusta mitataan yritystason tuottavuusha
		jotelman osuussiirtymäkomponentilla.
Tarkastelemme erikseen teollisuuden ja yksityisten palvelujen toimialoja.
Molemmilta sektoreilta nostetaan tarkasteluun tieto- ja viestintäteknologian
näkökulmasta keskeinen ala. Teollisuudessa tällaisena voidaan pitää tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistusta, jota tästä
lähtien kutsutaan lyhyemmin tietotekniikan valmistukseksi (toimiala ”26” TOL
2008 -luokituksessa). Palveluista tarkastellaan erikseen informaatio- ja viestintäalaa (toimialat ”58”-”63” TOL 2008 -luokituksessa).
Kuviosta 1 nähdään, että sekä tietotekniikan valmistuksessa että informaatio- ja viestintäalalla innovaattorien osuus koko henkilökunnasta on nykyisin erittäin suuri. Tietotekniikan valmistuksessa osuus oli sangen suuri (20
prosenttia) jo 1990-luvulla. Informaatio- ja viestintäalalla osuus on kasvanut
voimakkaasti erityisesti 2000-luvulla. Molemmat havainnot ovat sopusoinnussa schumpeteriläisen kasvuteorian kanssa, jonka mukaan teknologinen
murros kiihdyttää yritysten innovaatiotoimintaa. Havainnot viittaavat kuitenkin siihen, että schumpeteriläinen aalto nousi tietotekniikan valmistuksessa
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aikaisemmin kuin informaatio- ja viestintäalalla.

Kuva 1. Innovaattorien osuus koko henkilökunnasta, %
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Lähde: Tutkimuksen Maliranta, Määttänen ja Pajarinen (2016) tausta-aineisto
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Kuviossa 2 tarkastellaan työpaikkojen uudistumista toimipaikkatasolla
käyttämällä indikaattorina työpaikkojen ylimääräistä vaihtuvuutta. Sen laskemiseksi pitää ensiksi laskea työpaikkojen syntymis- ja tuhoutumisasteet.
Työpaikkojen syntymisaste lasketaan seuraavasti. Tunnistetaan toimialan
kaikki toimipaikat, joissa on kyseisenä vuonna enemmän henkilökuntaa kuin
edellisenä vuonna, eli joissa on tapahtunut työpaikkojen lisäystä. Tämän
jälkeen lasketaan nämä kaikki lisäykset yhteen. Lopuksi tämä luku jaetaan
toimialan kokonaistyöllisyydellä, jolloin saadaan työpaikkojen syntymisaste.
Työpaikkojen tuhoutumisaste lasketaan analogisella tavalla. Ensiksi tunnistetaan toimialan kaikki ne toimipaikat, jossa henkilökunta on vähentynyt
edelliseen vuoteen verrattuna. Sen jälkeen nämä vähennykset lasketaan yhteen ja jaetaan toimialan kokonaistyöllisyydellä, jolloin saadaan työpaikkojen tuhoutumisaste.
Tämän jälkeen voidaan laskea työpaikkojen ylimääräinen vaihtuvuusaste
seuraavalla kaavalla:
(4) työpaikkojen ylimääräinen vaihtuvuus aste = työpaikkojen syntymisaste
+ työpaikkojen tuhoutumisate -työpaikkojen nettomuutosasteen itseisarvo
Määritelmän mukaan työpaikkojen nettomuutosaste on työpaikkojen syntymis- ja tuhoutumisasteen erotus. Tässä mittarissa on siis poistettu työpaikkojen nettomuutoksesta aiheutunut työpaikkojen syntyminen tai häviäminen. Tästä syystä se on paras indikaattori mittaamaan työpanoksen
uudelleen kohdentumista yritysten toimipaikkojen välillä. Mittarin tarkkuuden ja luotettavuuden parantamiseksi näissä laskelmissa on eliminoitu uusista ja poistuvista toimipaikoista aiheutuvat vaihtuvuus.
Kuviosta 2 nähdään, että tietotekniikan valmistuksessa työpaikkojen ylimääräinen vaihtuvuus oli 1990-luvulla keskimäärin korkeampaa kuin koko
teollisuudessa, mutta vuoden 2005 jälkeen tilanne oli kääntynyt päinvastaiseksi. Sen sijaan informaatio- ja viestintäalalla työpaikkojen vaihtuvuus
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oli 1990-luvulla vähäisempää kuin koko palvelusektorilla, mutta tilanne on
kääntynyt 2000-luvulla päin vastaiseksi. Nämä havainnot ovat linjassa jo
aikaisemmin tehdyn havainnon kanssa, että schumpeteriläinen aalto nousi
tietotekniikan valmistuksessa aikaisemmin kuin informaatio- ja viestintäalalla. Näiden tulosten perusteella tietotekniikan valmistuksen aalto on jo jopa
laskussa.

Kuva 2. Työpaikkojen ylimääräinen vaihtuvuus
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Kuviossa 3 tarkastellaan luovan tuhon tuottavuusvaikutusta käyttämällä
indikaattorina aikaisemmin kuvatun tuottavuushajotelman osuussiirtymäkomponenttia, joka mittaa jatkavien yritysten välillä tapahtuvaa tuottavuutta
vahvistavaa työpaikkarakenteiden muutosta. Se on positiivinen silloin, kun
korkean tuottavuuden yritysten työpanosuus kasvaa matalan tuottavuuden
yritysten kustannuksella, eli kun toimialalla tapahtuu työvoiman uudelleen
kohdentumista heikosti tuottavista korkean tuottavuuden yrityksiin.
Kuviosta nähdään, että luovalla tuholla on ollut melko merkittävä vaikutus
koko teollisuuden ja pieni positiivinen vaikutus koko palvelusektorin tuottavuuden kasvuun vuosina 1995-2014. Sen sijaan tietotekniikan valmistuksessa
luovan tuhon merkitys on ollut suorastaan valtava: vajaan kahden vuosikymmenen aikana työvoiman uudelleen kohdentuminen toimialan yritysten välillä on kohottanut toimialan tuottavuutta noin 50 prosentilla. Havainto on
linjassa schumpeteriläisen kasvuteorian kanssa, jonka mukaan nopean teknologisen kehityksen oloissa yritysdynamiikan rooli tuottavuuskasvun mekanismina korostuu. Kuvasta 3 nähdään myös, että informaatio- ja viestintäalalla luova tuho on ollut merkittävämpää kuin koko palvelusektorilla, mutta
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paljon vähäisempää kuin tietotekniikan valmistuksessa.

Kuva 3. ”Luovan tuhon” vaikutus toimialan työn tuottavuuden kehitykseen,
vuosi 1995 = 1.
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Lähde: Tutkimuksen Maliranta (2016) tausta-aineisto
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Tiiviisti
• Talouskasvun kannalta työn tuottavuuden kasvu on työn määrän kasvua tärkeämpi komponentti.
• Teknologinen kehitys lisää työtuntien
arvoa osaamisesta tai pääoman määrästä
riippumatta
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• Onnistunut innovaatio vie voittoja muilta yrityksiltä ja johtaa vanhan teknologian
työpaikkojen tuhoon.

TULEVAISUUDEN
AMMATIT
DIGITAALISESSA
SUOMESSA
PEKKA TIAINEN

”

Työaikajärjestelmiä on
kehitettävä vastaamaan
teknologian ja työelämän
muutosta. Paikallisella
sopimisella voidaan lisätä
joustavuutta. Samalla pitäisi
turvata työntekijän edut.

Työelämän muutoksen keskeinen ajuri on tietotaloutta edistävä, muutoksen
mahdollistava teknologia ja siinä keskeisesti digitalisaatio sekä globaali rakennemuutos useiden tekijöiden yhteisvaikutuksena.
Tässä esityksessä tarkastellaan ensin digitalisaatiota yhteydessä muihin
tulevaisuuden muutoksiin ja sen vaikutusta työllisyyden kannalta eri skenaarioissa. Tässä ei oteta sellaista kantaa, että työpaikat kokonaisuutenaan varmasti alenevat tai varmasti eivät alene tai lisääntyvät, vaan otetaan tutkiva
ote ajatuksena sen arviointi, mikä tähän vaikuttaa.
Tarkoitus on nostaa esiin kysymyksiä ja haastaa keskusteluun ymmärryksemme lisäämiseksi. Kysymys työajoista ja niiden organisoinnista nousee
keskiöön.

TYÖLLISYYDEN SKENAARIOT JA HISTORIA
Tarkastelen tätä muutaman työllisyysluvun kautta.
Toisessa työllisyyskehitys on nouseva ja lisääntyisi 200 000 vuosina 20152030. Silloin työllisyysaste olisi 75 prosenttia vuonna 2030 ja 65-74-vuotiaista
olisi työssä 12,5 prosenttia eli kaksi prosenttiyksikköä nykyistä enemmän.
Tällainen skenaario toteutuisi esimerkiksi siten, että vuosina 2015-2019
työllisyyden lisäys olisi 60 000 hallituksen tavoitteleman 110 000 sijasta, mutta vuonna 2023 seuraavan hallituskauden päättyessä tämä työllisyystavoite
olisi saavutettu ja työllisyysaste ylittäisi tavoitellun 72 prosenttia. Seuraaville
seitsemälle vuodelle jäisi vielä kurottavaa.
Nämä luvut tarkoittaisivat, että vuoden 2008 ja vuoden 1989 työllisyyden
taso saavutettaisiin vuonna 2022 14 vuotta vuoden 2008 edellisen huipun jälkeen. Tehtyjen työtuntien määrässä oltaisiin edelleen kaukana vuoden 1989
tasosta, koska keskimääräinen työaika on silloista lyhempi keskeisimmin lisääntyneen osa-aikatyön vuoksi.
Kehitystä voidaan peilata runsaan neljännesvuosisadan, yhden uuden sukupolven syntymisen mittaiseen, historiaan kahdella tavalla. Toinen on se,
että 1990-luvun laman puolen miljoonan työpaikan menetyksestä toivuttiin
vuoteen 2008 mennessä 15 vuodessa. Työtuntien määrä kansantaloudessa
jäi kuitenkin 10 prosenttia alemmaksi ja työllisyysaste tuntuvasti alemmaksi,
koska muuttoliike oli nostanut työikäisen väestön lukumäärää. Sitten tuli finanssikriisistä alkanut pitkäaikainen takapakki työllisyydessä.
Toinen näkökulma on peilata kehitystä tavoitteisiin. EU:n vuoden 2000 Lissabonin strategian työllisyystavoitteet jäivät tavoittamattomiin vuonna 2010
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finanssikriisilaman takia. EU:n vuosikymmenen 2010-2020 työllisyystavoitteista ollaan jäämässä kauaksi.

ENTÄ TULEVAISUUS VUOTEEN 2030 JA KAUEMMAS?
Digitalisaatio on keskeinen osa teknologista muutosta, joka ei ole irrallaan
muusta kehityksestä kuten:
• Muutos globalisaatiossa ja globaaleissa arvoketjuissa ja rakennemuutoksessa, kun maailman kaupan kasvu on vuodesta 2012 hitaampaa (IMF) kuin
aiempiin vuosikymmeninä.
• Ympäristöaiheet ja niiden ja työllisyyskysymysten välinen yhteys.
• Epätasapainot työn kysynnän ja tarjonnassa ja niihin liittyen maahanmuutto.
• Kasvun tekijät kun aineelliset resurssit ovat rajalliset, ja työvoimaan on
maailman mitassa runsaasti, osaamisen ja kokonaistuottavuuden ja resurssien paremman käytön merkitys korostuu.

HITAAMMAN TYÖLLISYYSKASVUN MAHDOLLISUUS JA TYÖPAIKKOJEN
HÄVIÄMINEN: KORVAUTUVATKO NE?
On arvioita, joissa 30 prosenttia nykyisistä työpaikoista olisi häviämässä digitalisaation ja teknologisen kehityksen myötä. Nykyisestä työllisten luvusta
se tarkoittaisi 730 000 työpaikan häviämistä 15 vuodessa eli noin 50 000 työpaikkaa vuodessa. Sitä voi verrata maaseutuelinkeinojen työpaikkojen vähenemiseen vuodesta 1960 puolen vuosisadan aikana.
Teollisuudesta taas on vähentynyt työpaikkoja 200 000 eli joka kolmas
vuosina 1980-2015 35 vuoden aikana. Sodan jälkeisten vuosina 1946-1950 syntyneiden suurten ikäluokkien poistuminen työelämästä on useissa sadoissa
tuhansissa. Työllisyyden rakennemuutoksen ja eläkkeelle siirtyneen työvoiman tilalle on silti tullut uusia työpaikkoja ja uutta työvoimaa ja 1990-luvulta
alkaen nuorten ohella maahanmuuttajia.
50 000 työpaikan poistuminen vuodessa on paljon, jos katsotaan teollisuutta
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tai palvelualoja kokonaisuutenaan tai mitä tahansa toimialoja. Kumminkin kun
tarkastellaan poistumaa työelämästä, se on suurempaa. Se korvataan osittain
samaan työhön rekrytoitavilla ja osittain uudella työllä. Uuden työvoiman kokonaistarve saadaan työllisyyden muutoksesta ja poistuman korvaamisesta. Koko
ajan tapahtuu myös ammattirakenne- ja yritystasolla työpaikkojen häviämistä
ja uusien työpaikkojen syntymistä. Kun tämä lisätään työelämästä poistumiseen, työpaikkoja häviää vuosittain erittäin paljon enemmän kuin tuo 50 000.

Jos työpaikkojen häviäminen kiihtyy teknologisen ja digitalisaatiokehityksen myötä ja uusia työpaikkoja syntyy vähemmän, työllisyys on laskevalla
uralla, vaikka eri suhdannevaiheissa välillä nousisi. Tämä olisi vähenevän
työllisyyden skenaario siinä, missä edellä kuvattiin nousevan työllisyyden
skenaariota.
Sikäli kuin keskimääräinen työaika työssä olevaa kohden pitenee työn kysynnän lisääntymisen skenaariossa, työllisyys lisääntyy työn kysynnän lisäystä vähemmän. Vastaavasti sikäli kuin keskimääräinen työaika lyhenee alenevan työn kysynnän skenaariossa, työllisyys ei vastaavasti alene kuin työn
kysyntä alenee, ja työllisyys voi siltikin nousta, vaikka työn kysyntä alenee.
Tästä seuraa, että jos työaika muuttuu erilaisen kehityksen myötä, työllisyyden muutosta voidaan tasata ja työllisyysastetta myös nostaa työn kansantalouden mittakaavassa tehtyinä työtunteina mitatusta kehityksestä riippumatta.
Työajan ei tarvitse muuttua samalla tavalla kaikilla, koska työn kysynnässä on alakohtaisia eroja. Jos heikon työn kysynnän skenaariossa lyhyempää työaikaa tekevien osuus riittävästi kasvaa, työllisyysaste voidaan nostaa
korkeaksi. Vastaavasti jos paremmin työn kysynnän skenaariossa lyhempää
työaikaa tekevien osuus supistuu, työvoiman riittävyys ja saatavuus tulee
hoidettua tätä kautta. Onnistuminen siinä, että lyhempää työaikaa tekevien
osuus muuttuu, edellyttää että otetaan huomioon työntekijöiden tarpeet eri
elämäntilanteissa ja halukkuus tehdä erilaista työaikaa.

KESKIMÄÄRÄISTÄ TYÖAIKAA ON LYHENNETTÄVÄ
Kun tuotanto kasvaa nopeammin kuin työn tuottavuus työtuntia kohden,
työn kysyntä nousee. Jos näin tapahtuu kasvavan työn kysynnän toimialoilla ja ammateissa, mutta taas toisilla työpaikkoja häviää teknologisen muutoksen takia, työn kysyntä kokonaisuutenaan laskee. Jotta näin ei tapahtuisi,
olisi oltava riittävästi aloja ja ammatteja, joissa tuotannon kasvu ylittää työn
tuottavuuden nousun työtuntia kohden.
Jotta näin tapahtuisi, tulisi syntyä uutta työtä häviävän työn vastapainoksi
riittävästi siten, että tehdään uusia asioita. Vahvoja perusteita on sille, että
näin ei tapahdu, jolloin hyvä työllisyyskehitys edellyttää, että työaika keskimäärin edelleen lyhenee. Kiinnostava kysymys on, missä määrin syntyy myös
uutta työtä, koska se ratkaisee työn kysynnän hidastumisen vauhdin tai sen,
että työn kysyntä ei vähenisikään.
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Epäonnistuminen tai onnistuminen uuden työn aikaansaamisessa on kriittinen kysymys, joka edellyttää keskeisen huomion: mistä ja miten syntyvät
uudet korvaavat työpaikat rakennemuutoksessa.
Tällä teknologiseen kehitykseen perustuvan rakennemuutosnäkökulman
ja häviävien ja korvaavien työpaikkojen kysymyksen rinnalla on toinen kysymys. Niissä osissa maailmaa, missä työikäinen väestö kasvaa, työllisyys voi
nousta väestön kasvuun liittyen. Työllisyysaste voi silti laskea eli kasvavasta väestöstä alempi osuus on työssä. Globaalitasolla ei ole uskottavaa, että
huomioon ottaen jo nykyisenkin alityöllisyyden, tuotanto voisi ympäristö- ja
muistakaan syistä kasvaa niin paljon, että korkea työllisyys olisi saavutettavissa kahdeksan tunnin työaikamallilla. Tarvitaan malli, joissa työaika on
laajamittaisesti lyhempi.
Yksittäisessä maassa kuten Suomessa tuotanto voi kasvaa työn tuottavuutta nopeammin myös sitä kautta, että maa kohentaa suhteellista asemaansa löytämällä ne tuotannon osa-alueet joissa menestyy. Sen ei tarvitse
tarkoittaa hyötymistä muiden kustannuksella tai vahingoksi, jos asema kansainvälisessä työnjaossa on menestyksen perusta.
Työn hinnalla verrattuna muihin on merkitystä, mutta alhaiseen työn hintaan perustuvan malli ei onnistu siksi, että maailma on täynnä maita, joissa
on työvoiman liikatarjonta suhteessa kysyntään ja siksi vielä alempi työn hinta. Siksi suhteellinen etu voi perustua osaamiseen ja teknologiseen menestykseen ja laajemmin kokonaistuottavuuteen, hyviin työpaikkoihin työntekijän kannalta, turvalliseen toimintaympäristöön, edistyneisyyteen kestävän
kehityksen aiheissa ja muuhun tällaiseen tekijöihin. Tapa kehittää ja hyödyntää digitalisaatiota on yksi avaintekijöistä tässä.
Johtopäätös tähänastisesta on, että digitalisaatio ja robotisaatio ilman
muuta hävittävät nykyisiä työpaikkoja merkittävästi. Se ei silti automaattisesti
merkitse työn kysynnän vastaavaa laskua, koska syntyy uutta työtä. Jos taas ei
synny uutta työtä teknologisen kehityksen myötä tarpeeksi, mikä on erittäin
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mahdollista, menestys ja sitä kautta työn kysynnän hitaampi aleneminen tai
parempi kehitys edellyttää parempaa onnistumista kasvun muissa tekijöissä.
Teknologinen muutos ja globaali rakennemuutos vievät työpaikkoja kaiken kaikkiaan enemmän kuin syntyy uusia. Lisäksi työn tuottavuus tehtyä
työtuntia kohden kasvaa tuotantoa nopeammin. Siksi työn kysyntä tehtyinä
työtunteina laskee. Siksi ainoa keino ylläpitää ja nostaa työllisyyttä on keskimäärin lyhempi työaika.

Työaikojen osittainen erilaistuminen on keino ottaa huomioon työn kysynnän vaihtelua. Sen tekee mahdolliseksi, kun otetaan huomioon erilaisia
työaikatarpeita työllistäjän ja tekijän näkökulmasta. Silloin se ei tarkoita
epäyhdenvertaisuutta, jossa osa tekee aina lyhyttä työaikaa, vaan työaika voi
olla erilainen elämänkaaren eri vaiheissa. Se on laaja teema.
Ydin on siinä, että työaikajärjestelmät on rakennettu siten, että ne ottavat
huomioon työn kysynnän kehityksen vaihtoehdot. On erittäin tärkeää tutkia ja kuvata työpaikkojen häviäminen. Samalla on tärkeä tutkia ja selvittää
mahdollisuudet korvaaviin ja uusiin työpaikkoihin. Sen ohella olennainen
kysymys on, onnistuuko siirtyminen häviävistä työpaikoista uusiin työpaikkoihin.
Ei kannata ennustaa, mitä varmasti tapahtuu, kun ei tiedetä. Sen sijaan
kannattaa pohtia, mitä mahdollisesti tapahtuu. Tämän rinnalla on tarpeen
varautua siihen, jos menee hyvin eri tavoin työn kokonaiskysynnän tai rakenteelliselta kannalta tai jos toteutuu jotain hyvin yllättävää positiivisessa mielessä. Kaikista tärkeintä on kuitenkin valmistautua negatiiviseen kehitykseen,
joka voi synnyttää pahoja vaikeuksia, jotka on hoidettava.
Syntyipä uusia työpaikkoja riittävästi tai ei, olennainen seuraus digitalisaatiosta, muusta teknologisesta muutoksesta ja globaalista rakennemuutoksesta, on ammattirakenteen muutos. Samalla kaikissa ammateissa muuttuu tehtävärakenne sekä työn sisältö ja välineet, joilla työtä tehdään. Samoin
muuttuvat koulutustarpeet. Kaikella tällä on vaikutuksia palkkarakenteisiin.

TUOTTAVUUS JA TYÖLLISYYS DIGITALISAATION EDETESSÄ
Talouden kasvun tekijöiden näkökulmasta digitalisaatio merkitsee, että tuotannollisia resursseja, pääomaa ja luonnonvaroja, voidaan käyttää vähemmän paremman käytön ansiosta, ja myös ihmistyötä tarvitaan vähemmän.
Ihmistyö, pääoma ja luonnonvarat, jotka ovat tuotannon tekijöitä, muodostavat kokonaispanoksen, jolle tuotos saadaan aikaan. Kun panosten tarve
vähenee, tuotos kokonaispanosta kohden nousee. Sama asia voidaan ilmaista käsitteellisesti, että tuotannontekijöiden yhdistetty tuottavuus, yhteinen
tuottavuus, kokonaistuottavuus, nousee.
Taloustieteen historiallisessa katsannossa kyse on residuaalista, jonka
Robert Solow nosti esille 1950-luvun lopulla, mutta samalla asialla on pidempi historia. Kyse on siitä, että tuotannon kasvu on enemmän kuin tuotannontekijöiden summa kasvu. Se johtuu tuottavuuden paranemisesta.
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Kun digitalisaation ansiosta tiedon käyttömahdollisuudet huikeasti paranevat, se avaa laajat mahdollisuudet kokonaistuottavuuden lisäykselle ja
sitä kautta talouskasvulle resurssien määrää lisäämättä tai niiden käyttöä
vähentämällä.
Se merkitsee työn tuottavuuden, pääoman tuottavuuden ja luonnonvaratuottavuuden nousua. Kukin niistä on osittaistuottavuuskäsite, jossa tuotanto jaetaan yhdellä tuotannontekijällä kerrallaan. Kun tuotanto jaetaan
tuotannontekijöiden yhdistelmällä, kokonaispanoksella, näistä osittaistuottavuuksista saadaan kokonaistuottavuus, joka nousee.
Ympäristön kannalta tämä merkitsee, että sama tuotanto saadaan aikaan
pienemmin luontoresurssein, jolloin ekotehokkuus nousee. Havaitaan, että
ekotehokkuus on tältä osin luonnonvaratuottavuuden käänteisluku. Ympäristövaikutukset ovat laajempi käsite kuin luonnonvarojen käyttö, joka siten
on ekotehokkuuden tärkeä osatekijä, ei koko ekotehokkuuden mittari.
Vastaavalla tavalla pääoman käyttö voi parantua ja sama tuotanto saadaan aikaan pienemmällä pääoman määrällä. Vastaavasti sama tuotanto
saadaan aikaan pienemmällä työn määrällä. Tämä merkitsee työn määrän
vähenemistä. Kuitenkaan tämä ei ole kuin osatotuus.
Toiselta puolen digitalisaatio ja tiedon parempi käyttö avaavat mahdollisuuksia uudelle työllisyydelle. Tämä merkitsee voimakasta rakennemuutosta, joka muuttaa ammattirakennetta. Kyse ei ole siitä, että informaatioteknologian muutos hävittää merkittävän osan työpaikkoja eikä mitään tulisi
tilalle. Digitalisaatio ja uusi kehitys synnyttää paljon uusia työpaikkoja, kuten usein kuvataan, mutta kyse ei ole vain siitä, vaan työpaikkoja samalla
häviää.

LUOVA TUHO EI OLE RIITTÄVÄ KÄSITE
Rakennemuutosta havainnollistetaan yleisesti luovan tuhon käsitteellä. Teknologisen ja globaalin rakennemuutoksen seurauksena tämä rakennemuutos
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on mittavaa. Se ei ole kuitenkaan suoraviivaista vaan on nopeamman ja hitaamman rakennemuutoksen jaksoja ja muutokset voivat tapahtua äkillisinä
ja hitaampina.
Olennaista on, syntyykö työpaikkoja enemmän kuin häviää, koska se ratkaisee kokonaistyöllisyyden kehityksen. Tavoite on, että työllisyys paranisi.
Jos tuotanto kasvaa hitaammin kuin työn tuottavuus, työllisyys vähenee, ja
korkea työllisyys saavutetaan vain lyhentämällä työaikoja.

Koska osassa ammatteja on kasvavaa kysyntää ja niukkuutta työvoimasta,
työajan keskimääräinen lyhentyminen voi tapahtua siten, että suurempi osa
väestöä tekee lyhempää työaikaa. Jos työn kysyntä sitten kasvaakin, lyhyet
työajat voivat pidentyä ja sen kautta keskimääräinen työaika kansantaloudessa voi pidentyä, vaikka koko työaika ei pitenisi.
Toinen vaikeus liittyy siihen, siirtyykö häviävästä työstä vapautuva työvoima uusiin työpaikkoihin. Osittain työpaikkojen häviäminen kohdistuu
ikääntyviin ihmisiin, ja syntyy pitkäaikainen työttömyys ja osan siitä ehkäisee
eläköityminen. Aktiivisen työvoimapolitiikan ja koulutuksen idea on ratkaista
työpaikkojen häviämisestä seuraavaa ongelmaa parantamalla työn kysynnän
ja tarjonnan vastaavuutta siten, että siirtymä uuden työllisyyden piiriin onnistuu eikä synny vaikeita työttömyysongelmia.
Siltä osin kuin työn kokonaiskysyntä jää riittämättömäksi, kysynnän ja tarjonnan vastaavuuden parantaminen ratkaisee osan ongelmaa, mutta kysyntävaje jää. Kysyntää vahvistava talous- ja rahapolitiikka ovat tässä tärkeitä
teemoja tutkia ja keskustella, mutta on tarpeen pureutua myös tuotantoprosessin perusteisiin.
Keskeinen kysymys on, että kun pääomaa ja luontoresursseja käytetään
paremmin ja niiden osalta tuottavuus nousee ja sitä kautta kokonaistuottavuus, se antaa tilaa paremmalle työllisyydelle. Se näkyy työllistävämpänä
kasvuna, mutta samalla siten, että työn tuottavuus kasvaa hitaammin. Se
ei kuitenkaan tarkoita, että kokonaistuottavuus kasvaisi hitaammin, kun sen
osatekijöinä pääoman ja luonnonvaratuottavuus kasvavat nopeammin.
Tämä tarkoittaa, että työtilanteeseen tulee enemmän työssä oppimista,
aikaa luovuuteen, uuden oppimista ja muita asioita, jotka kehittävät työtä ja
työn tuloksellisuutta sekä kykyä muuntaa työtä kehityksen tarpeiden ja iän
vaatimusten myötä.
Tietotekniikkaan ja digitalisaatioon liittyy työkulttuurin muutos, jossa kehittyvät yhteinen tekeminen, verkostoituminen, innovatiivisuus, laadukkuus
ja parempi palvelu. Tällainen tekeminen vie aikaa ja seuraus on alempi työn
tuottavuus mitattuna työtuntia kohden.
Pois karsiminen merkitsee kuitenkin työn köyhdyttämistä ja alentaa työn
tosiasiallista tuottavuutta enemmän kuin työn näennäistehostaminen sitä
lisää. Digitalisaatio ja sen tuomat hyödyt resurssien parempaan käyttöön vapauttavat työtä ja työaikaa edistykselliseen tekemiseen, joka synnyttää uutta
samalla kun rutiinimainen kuluttava toistotyö korvataan robotisaatiolla. Se
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osa työelämää, ja ne maat, jotka pystyvät tämän hyödyntämään, ovat tulevaisuuden menestyjiä.
Digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet toisaalta lisäävät tuottavuutta ja
vähentävät työpanoksen tarvetta suurissa yksiköissä. Kehitys tuo välineitä
yksityisten ihmisten ja pienimuotoisen toiminnan laajaan käyttöön ja antaa
lisää mahdollisuuksia myös kannattavaan toimintaan. Siitä on paljon esimerkkejä entuudestaankin sekä mekaanisissa laitteissa kuten myös tietoteknologiassa. Tämän kaltainen kehitys tulee jatkumaan tulevaisuudessa.

PAPERI SÄILYTTÄÄ ASEMAANSA
Digitalisaatio tuo uusia haasteita kuten tietoturvallisuus, laitteiden vaatimat
kustannukset, tiedon sälytysvarmuus ja mahdollisesti terveydellisiä kysymyksiä. Samalla se synnyttää osaltaan uusia työpaikkoja näille tehtäväalueille.
Digitaalisesta sähköisestä tietoteknologiasta riippumattomat mekaaniset teknologiat, paperi ja muut perinteisemmät teknologiat ja materiaalit
tulevat säilyttämään asemaansa, vaikka niiden osuus teknologioissa pienenee tietoalojen kasvun perustuessa merkittävässä määrin tietotekniikan
hyödyntämiseen.
Vaikka paperin osuus tiedon välityksessä vähenee, sen rooli säilyy merkittävänä kirjallisuudessa eikä kaikkea kirjallisuutta ja arkistomateriaalia ole digitalisoitavissa. Käytännössä myöskään kaikkea ei ole luettavissa koneelta vaan
materiaalia printataan. Printattua materiaalia voi olla helpompi lukea ja siihen
voi tehdä merkintöjä. Laadukas kirjallisuus ja keskeiset tutkimukset ja raportit on käytännöllistä olla paperiversioina ja painettuina. Tärkeissä aineistoissa
paperiarkistointi on myös varmuustekijä sen varalle että tietojärjestelmissä
tulee häiriöitä vaikka pitkienkin aikojen kuluessa. Esimerkiksi arkistoja ei pidä
hävittää digiltalisaatiohuumassa jos ei ymmärretä niiden merkitystä.
Digitalisaatio avaa uusia mittavia mahdollisuuksia. Samalla kuten missä
tahansa on huolehdittava ettei tule ylilyöntejä. Innostuksessa varoituksen
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sana on myös paikallaan.

DIGITALISAATION VAIKUTUS AMMATTIRAKENTEESEEN
Työn hinta vaikuttaa siihen, millaista tuotantoa keskittyy mihinkin osaan
maailmaa ja eri maihin. Hintaa ei voida kuitenkaan tarkastella pelkästään
työtuntia kohden. Olennaista on tuotteen laatu ja osaaminen. Menestyksen
ratkaisee se, miten eri tuotannontekijät toimivat yhdessä ja synnyttävät ko-

konaistuottavuutta. Ratkaisevaa on myös toimintaympäristö kuten infrastruktuuri, julkisen koneiston toimivuus ja yhteiskunnalliset palvelut.
Kun ennakoidaan tulevaisuuden työmarkkinoita, on tarpeen tarkastella
työn kysyntää ja tarjontaa. Kysynnän tarkastelu tapahtuu kasvun, tuottavuuden ja teknologian, työllisyyden sekä toimialarakenteen näkökulmasta ottaen huomioon edellä selvitetty. Työvoiman tarjonnan tarkastelu perustuu
väestökehityksen ja työvoimaan osallistumiseen.
Molempia on tarpeen käsitellä koulutuksen, ammatin ja osaamisen perusteella sekä työssä vaadittavien ominaisuuksien pohjalta. Lisäksi on muita tärkeitä seikkoja kuten kysynnän ja tarjonnan vaihtelut, työaikarakenteet,
työsuhteiden luonne ja alueellinen näkökulma.
Väestökehityksessä tulevat otettaviksi huomioon ikärakenne ja sukupuoli kuten myös sellaisia kysymyksiä kuin maahanmuuttajat ja kansainvälinen
liikkuvuus. Digitalisaatio vaikuttaa useisiin näihin tekijöihin ja tätä kautta
ammattirakenteisiin.
Kaikkia kiinnostavat myös digitalisaation konkreettiset vaikutukset eri
ammattiryhmien kannalta. Ammatteja katoaa ja samalla syntyy uusia ja loputkin muuttuvat. Näistä kehityssuunnista on ennakoinnin perusteella syntynyt tietty kuva, joka uuden tiedon myötä muovautuu. Tarvitaan tapahtuneen
kehityksen käsittelyä ja sen arviointia, miten tuleva kehitys on aiemman jatkumoa ja miten se mahdollisesti poikkeaa nykytiedon perusteella. Vaikeinta
on huomata se, mistä ei voida mitään tietää edes heikkojen signaalien perusteella.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT TILASTOLLISET LASKELMAT JA
LAADULLINEN ARVIOINTI
Menetelmällisesti kehittynyt tilastollinen tiedon tuotanto antaa mahdollisuuksia tulevaisuutta koskeviin laskelmiin. Sen ohella on aihealueita, joita ei
voida tällä tavoin tarkastella, vaan tarvitaan täydentävää tietoa ja arviointia.
Toimialarakenteen näkökulmasta pääkehitys on ollut alkutuotannon
osuuden supistuminen. Jalostustoimiala on kasvanut teollistumisen alkuajoista alkaen, mutta etenkin teollisen jalostamisen työllisyys on kääntynyt
viime vuosikymmeninä laskuun.
Vastaavasti tietoalojen ja henkilöpalvelualojen työllisyys on kasvanut.
Osalla aloja on ollut voimakasta vaihtelua. Pidemmän ajan kehityksen tarkastelussa on tarpeen löytää kehityssuunnat näiden nousujen ja laskujen yli.
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Edellä kuvattu kertoo kehityksestä yleispiirteittäin. Eri pääsektoreiden sisällä
on hyvin erilaista kehitystä.
Kun siirrytään ammattirakenteen käsittelyyn, tarkastellaan kutakin toimialaa. Eri alojen ammattikehityksen yhteisvaikutuksena syntyy ammattirakenteen kehitys koko talouden kuten Suomen tasolla. Vastaavaa tarkastelua
tehdään aluetasolla ja eri maissa ja laajemmillakin alueilla.
Ammattirakenteen perusteella käsitellään koulutusrakenne. Tämäkään ei
vielä riitä, koska on eri osaamisalueita sekä tieto- että taito-osaamisen puolella ja palveluosaamisessa. Kussakin ammatissa tarvitaan erilaista osaamista. Ammatti muodostuu siitä, mihin osaaminen erityisesti painottuu, vaikka
muutakin osaamista tarvitaan.
Tämä on tärkeää, koska ajan myötä eri ammateissa työn sisältö muuttuu.
Siitä seuraa, että työn kuva eri ammateissa muuttuu ajan myötä, ja sen lisäksi
voi syntyä uusia ammatteja jotka erkaantuvat aiemmista, kun painotetaan
jotain uuden tyyppistä tekemistä. Uusia ammatteja voi syntyä erilaiseen tekemiseen myös muutoinkin.
Eri toimialojen erilainen kehitys muuttaa ammattirakennetta, joka muuttuu myös eri toimialojen sisällä. Tämä lisäksi eri ammateissa työn sisältö
muuttuu. Uusia ammatteja syntyy ja entisiä kuolee. Lisäksi syntyy erilaista
moniosaamista, jossa tehdään eri ammattien töitä eri vuoden aikoina tai
muunlaisen ajallisen vaihtelun mukaan tai samanaikaisesti tai lähes samanaikaisesti.
Tämä dynamiikka on erityisen tärkeä tarkasteltava, kun tulee jotain uutta
kuten digitalisaatio, joka läpäisee kaiken tekemisen ja muuttaa työn kuvaa
ja tekemisen tapaa ja ammattirakennetta kaikissa yllä kuvatuissa suhteissa.
Asia vaikuttaa monimutkaiselta, koska on monta muuttujaa ja tarve tarkastella monen ulottuvuuden kautta. Kaikkea ei voida käsitellä tilastollisesti.
Siltikään keinot tulevaisuuden arviointiin eivät lopu. Olennaista on, että tarkastelussa edetään asia kerrallaan. Kun muodostuu kokonaiskuva, voidaan
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taas palata alkuperäisiin arvioihin ja tarpeeseen niitä kenties muuttaa.
Asian avaamiseksi tarvitaan muutamia käsitteitä ja kehitys ammattialoittain. Keskeinen käsite on uuden työvoiman tarve toimialan, ammattien ja
koulutuksen mukaan. Siinä otetaan huomioon työllisyyden muutos sekä
poistuma työelämästä eläkkeelle.
Kehityksen voi pelkistetysti kuvata, kun ammatti ajetaan suorittavaan
työhön, tietotyöhön ja palvelutyöhön. Tietotyötä tehdään kaikilla aloilla ja

ammateissa, mutta se keskittyy tietoaloille, joista keskeinen on liike-elämää
palveleva toiminta. Se on kasvanut osaksi yritysten ja julkisen sektorin ostopalveluiden takia sekä siksi että tietoa käsitellään eri tavoin kasvavassa määrin. Näillä aloilla korkeakoulutuksen osuus on suuri ja se osaltaan kasvattaa
korkeakoulutuksen osuutta.
Digitalisaatio on vahvasti mukana tietoaloilla sekä tietojen käsittelyteknologian takia että siksi, että tietoaloilla tapahtuu sisältösuunnittelu. Tietoalat
kasvavat edelleen tulevaisuudessa ja myös niiden työllisyys, vaikka digitalisaatio vie työpaikkoja myös näiltä aloilta. Näiden alojen tuotanto kasvaa
enemmän kuin tuottavuus, ja näiden alojen ammateissa on siksi lisäkysyntää.
Tämä ei silti ole ongelmatonta. Vaikka kasvu on ollut voimakasta vaihteluista huolimatta viimeisten neljännesvuosisadan ajan, siitä ei suoraan seuraa, että trendi jatkuisi samanlaisena. Toisaalta kasvu on osattu ennakoida,
mutta se on arvioitu alakanttiin. Kasvu on ollut vieläkin voimakkaampaa kuten myös työllisyyden lisäys.
Silti kehitys ei ole koskaan itsestäänselvyys. Kriittinen kysymys on, missä
määrin kasvu tapahtuu Suomessa. Monissa etenkin Aasian maissa on vastaavaa osaamista olennaisesti halvemmalla. Suomen kannalta vahvuus on, että
on paljon erityisosaamista Nokian jäljiltä ja osaaminen vetää myös puoleensa työpaikkoja.
Lisäksi tietoaloista osassa on erityisen voimakas vaihtelevuus sekä suhdanneherkkyyden että jatkuvan muutoksen takia. Ala on merkittävässä määrin jatkuvassa käymistilassa. Voidaan myös tehdä virhevalintoja ja epäonnistua. Kaikesta tästä huolimatta tietoalat ovat vahvistuva osa kansantaloutta ja
niille syntyy uusia ammatteja vaikka jotain voi myös hävitä.

SISÄLLÖT JA AMMATTIRAKENTEEN KEHITYSPIIRTEITÄ SEKÄ UUDEN
TYÖVOIMAN TARVE
1990-luvun ilmiö oli tietoteknologian nousu ja se jatkui 2000-luvulla. Silloin
keskeistä oli, että nousu tapahtui olennaisessa määrin sähkö- ja elektroniikkateollisuuden puhelin- ja muussa laitevalmistuksessa. Sisältöpuolen kehitys vahvistui vasta ajan myötä. Se on kasvanut liike-elämää palvelevan toiminnan osana.
Vähitellen on siirrytty uuteen vaiheeseen, joka vahvistaa sisältöpuolen
kehitystä ja heijastuu myös laitevalmisteluun. Digitalisaatio on voimistunut
ja tulee vahvistamaan asemaansa kotitalouksissa, erilaisissa palveluissa ja
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teollisten sekä muiden tuotannollisten prosessien ohjaamisessa ja liikenteen
ohjaamisessa.
Siten informaatioteknologian nousuvaiheen jälkeen on menossa sen käytön leviäminen läpi koko yhteiskunnan. Tämän vaikutukset ovat vasta alkutekijöissään. Kehitys muovaa ammattirakennetta, mutta samalla siten, että se
muovaa osaamistarpeita kaikissa ammateissa. Lukutaidon rinnalle on tullut
ja tulee digitaalinen osaaminen. Se nostaa tietoalojen merkitystä ammattirakenteessa.
Myös henkilöpalvelualojen työllisten määrä kasvaa. Käytän ilmaisua henkilöpalvelut, koska tietoalatkin luetaan palveluiksi, mutta tietopalveluiksi.
Palvelualat kasvavat siksi, että elintason nousu lisää palvelukysyntää välttämättömyystarpeiden osuuden vähentyessä. Toinen tekijä on vanhuspalveluiden tarpeen kasvu eikä vain perinteisissä teollisuusmaissa, vaan maailman
mittaisesti. Sen pitäisi avata palveluvienti- ja palveluosaamisen vientimahdollisuuksia ja sitä kautta tuoda työtä sen lisäksi, mitä kotimaisen kysynnän
tarpeen kasvattaminen tuo.
Kääntöpuolena työllisyyden kannalta on kustannusten karsiminen, mikä
kasvattaa omaishoidon käyttöä ja omatoimisuuteen painottamista. Vanhenevan väestön paraneva terveys lisää näitä mahdollisuuksia.
Palvelualojen tuottavuus nousee digitalisaation avulla. Se lisää palveluita
ja rajaa työllisyyden kasvua. Tuottavuuden nousua palveluissa oman toiminnan ja omaisten suorittaman palvelun ohella ovatkin merkittäviä kehityssuuntia, joita digitalisaatio kiihdyttää. Se muokkaa samalla ammattirakennetta.
Entä sitten suorittava työ erityisesti materiaalisessa tuotannossa alkutuotannossa ja jalostuksessa, johon sisältyvät teollisuus ja rakennustoiminta
sekä liikenteessä, joka luetaan palvelualoihin, kun käytetään luokittelua alkutuotantoon, jalostukseen ja palvelualoihin?
Olennainen piirre suorittavassa työssä kaikilla näillä aloilla on, että se pe-
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rustuu suuressa määrin perusammattiosaamiseen ja olennaisesti toisen asteen ammatilliseen koulutukseen, kun taas tietoaloilla painottuu enemmän
korkea koulutus. Toinen olennainen piirre on, että näillä aloilla on vanhempi
ikärakenne kuin tietoaloilla, koska teollisuuden työllisyys kasvoi aiemmin ja
tietoalojen erityisesti 1990-luvulta alkaen.
Tästä seuraa, että suorittavan työn ammateista eläköityminen on suurempaa kuin tietoaloilla ja henkilöpalveluissa ja henkilöpalveluissakin suurem-

paa kuin tietoaloilla. Aiemmin sodan jälkeiset suuret ikäluokat työllistyivät
paljolti keskuksiin teollisuuteen, rakentamiseen ja palveluihin. Tästä seurasi voimakas eläköityminen viime vuosina, mutta tämä eläköityminen on jo
tapahtunut. Kuitenkin 1950-luvun ikäluokat ovat myöskin suurempia kuin
nykyiset, ja eläköitymistä edelleen tapahtuu suorittavasta työstä enemmän
kuin muista ammateista. Tästä syntyy korvaavan työvoiman tarvetta, vaikka
työn kuva suuressa määrin muuttuukin korvattaessa. Siten työpaikka-avauksia tulee korvaamisen takia myös näillä aloilla sielläkin, missä työllisyys vähenee, koska korvaaminen avaa työpaikkoja.
Erityisesti lyhyttä, työssä tapahtuvaa koulutusta edellyttävä työ on vähentynyt teollisuudessa ja rakentamisessa. Toistotyötä on voitu automatisoida
ja nostolaitteet korvaavat siirtoja. Tämä on vähentänyt samalla työn fyysistä
kuormitusta. Sen kääntöpuolena on, että kaikillakin aloilla mielenterveyteen
liittyvä sairastavuus ja työkyvyttömyyseläköityminen on lisääntynyt.
Lyhyen oppimisjakson edellyttämän alemman palkkauksen suorittavan
työn väheneminen ei jatku aina vain koska tällaista työtä kuitenkin tarvitaan
monilla aloilla. Tästä on esimerkki puhtaanapito jossa toisaalta kuten kaikissa töissä osaamisvaatimukset nousevat.
Samaan aikaan suorittavan työn puolella erityisosaamista on tarvittu.
Tässä pohjana on toisen asteen ammatillinen koulutus. Siksi jalostustoiminnassa ja liikenteessä toisen asteen ammatillinen koulutus on keskeistä siinä
missä tietoalat ovat korkeakoulutuspainottuneempia. Rakennustoiminta jatkuu, vaikka vaihtelee, ja tämän alan ammattiosaamista tarvitaan tulevaisuudessakin.
Teollisuuden osalta kehitys on monimutkaisempi kysymys. Osalla teollisuusaloja työllisyys on noussut. Rakennemuutoksen myötä työllisyys on
kuitenkin vähentynyt etenkin metsäteollisuudessa ja elektroniikkateollisuudessa. Elintarvike- ja tekstiilialoilla työllisyys väheni erittäin rajusti 1990-luvun laman yhteydessä ja sen jälkeen, mutta viime vuosina vähennys on ollut
lievempää.
Muutosta on alkanut tapahtua siten, että metsäteollisuudessa rajun saneerausvaiheen jälkeen alamäki on taittunut alan myös uusiuduttua. Elektroniikka-aloilla taas on syntynyt uusia työpaikkoja hävinneiden tilalle,
vaikkakaan työttömyysongelma ei ole kokonaan korjaantunut. Kemian- ja
lääketeollisuudessa kehitys on ollut parempaa, ja osa teknologiateollisuutta
on säilyttänyt asemaansa, vaikka on saneerannut.
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Osa teollisuuden työllisyyden alamäestä 1980-luvun taitteen jälkeen on
ollut siirtymistä ostopalveluihin liike-elämää palvelevalta toiminnalta, ja ulkomailla omistettuihin yrityksiin on siirtynyt työpaikkoja. Ydinkysymys on,
pystyykö teollisuus vahvistumaan niin paljon uudelleen, että työllisyys alkaa
vahvistua. Vai käykö niin että vaikka tuotanto kasvaa, työllisyys ei kuitenkaan
pidemmällä aikavälillä lisäänny, vaan tuottavuuden noustessa vähenee? Silloin teollisuus synnyttää ostojen ja muiden kerrannaisvaikutusten kautta
työpaikkoja muille aloille.
Automatisaatio on tuottavuuden nousussa tällöin keskiössä. Verrattuna
perinteiseen automatisaatioon keskeistä tulee olemaan tietoteknologian ja
digitalisaation vaikutus, kun tuotantoprosesseja pystytään entistä enemmän
ohjaamaan tällä tavoin. Se lisää myös suorittavaan työhön taito-osaamisen
rinnalle tieto-osaamista ja samalla ammattirakenne muuttuu.
Alkutuotannossa on vastaavan kaltaisia kehityssuuntia kuin teollisessa tuotannossa. Merkitystä on sillä, että kun työpaikat ovat erittäin paljon
1960-luvun vaihteessa vähentyneet etenkin maa- ja metsätaloudessa, tämä
alenema on olennaisesti hidastunut. Lisäksi on myös uudenlaista tuotantoa,
joka tuo myös uusia työpaikkoja. Tämä liittyy laajemmin siihen, että maailman mittaisesti väestön kasvu ja luonnonvarojen rajallisuus sekä tarve rajoittaa ilmastomuutosta muuttaa luonnonvara-alojen asemaa. Se avaa mahdollisuuksia myös työpaikkojen lisääntymiselle, kun on myös uusia trendejä
kuten lähiruoan käyttö.
Samalla tietoteknologia tulee alkutuotantoonkin lisääntyvässä määrin.
Samaan aikaan kehittyy moniammattisuus, kun maatalouden hoitamisen
ohella voidaan tehdä tietotyöt ja siihen liitetään muun muassa matkailu- ja
virkistystoimintaa. Tietoteknologia avaa mahdollisuuksia ja vaikuttaa alueelliseen kehitykseen.
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AKTIIVINEN TYÖVOIMAPOLITIIKKA JA YHTEISKUNNAN
TASAPAINOTTAVAT TOIMET ERITYISEN TARPEELLISIA
Keskeinen kysymys on, miten digitalisaatio vaikuttaa työmarkkinoiden toimivuuteen, työn kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen ja työnvälitykseen ja
tämän edellyttämään tietoperustaan erityisesti tulevaisuuden ammattien
näkökulmasta.
Kun suuret muutokset vaikeuttavat työn kysynnän ja tarjonnan kohtaamista, digitalisaation myötä tietoa työpaikoista ja työn hakijoista on entistä

helpommin saatavilla, työpaikkojen täyttyminen paranee kaikkien eduksi ja
myös työllisyys saadaan tätä kautta korkeammaksi. Koulutus- ja oppimistarpeet tulevat otettaviksi huomioon.
Työaikakysymykset ja työn järjestämisen nousevat keskiöön. On esitetty
niitäkin näkemyksiä, että kun ajan ja paikan merkitys muuttuu, suorite ratkaisee palkan muodostuksen. Työaika sinällään menettäisi merkityksen. Tähän
liittyy toisaalta huoli pitkistä työajoista ja työn jatkuvasta sitovuudesta. Työajoilla on historiassa haluttu turvata työntekijän asemaa. Tämä perustelee
edelleen työaikasääntelyä, jolloin sääntelyn muodot nousevat keskiöön.
Oma vaikeutensa on siinä, että suorite ei ole läheskään aina mitattavissa tavalla, jolla palkka voidaan maksaa. Siksi työaikaa käytetään mittarina
tuottavuutta laskettaessa ja palkan maksussa. Sitä käytetään mittarina myös
siksi, että työhön sisältyy monipuolisuutta ja monenlaisuutta, joka ei ole mitattavissa työsuoritteina tai tuotoksena. Työaika on mittari, kun parempaakaan ei ole.
Miten työaikajärjestelmiä olisi kehitettävä vastaamaan teknologista ja
muuta työelämän muutosta? Miten ongelmakohtia voidaan ratkaista paikallisella sopimisella siten, että samalla huolehditaan turvasta työntekijän
kannalta? Lisäksi on otettava huomioon ansiotyön ulkopuolinen työ. Työllisyysaste voidaan nostaa korkeaksi, kun työaika joustaa. Työaikauudistus ei
synny hetkessä mutta on selvästi tarpeellinen valmisteltava asia. Se liittyy
olennaisesti myös siihen, miten työtä tehdään.

UUSI TEKNOLOGIA JA RAKENNEMUUTOS AVAIMIA PAREMPAAN
Uusi teknologia ja rakennemuutos antavat avaimia parempaan tulevaisuuteen, jos mahdollisuuksia ei hukata. Historia opettaa, että virheitä tehdään,
mutta monet niistä olisi voitu välttää. Pahat virheet voivat johtaa mahdollisuuksien hukkaamiseen. Niitä voidaan kuitenkin välttää demokraattisen
oikeusvaltion periaatteilla toimivassa yhteiskunnassa, jossa koko kansa otetaan huomioon ja rakennetaan visio kohden korkeaa työllisyyttä tarvittaessa
niin, että suurempi osa tekee lyhempää työaikaa. Se avaa mahdollisuudet
täystyöllisyyteen, kun luodaan uusia työpaikkoja häviävien tilalle.

Tulevaisuuden ammatit digitaalisessa Suomessa

Tiiviisti
• Digitalisaation myötä ammatteja katoaa
ja syntyy uusia ja loputkin muuttuvat
• Työajan lyhennys voi toimia ratkaisuna,
mikäli työn kysyntä laskee tuottavuuden
noustessa
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• Tulevaisuuden työllisyyttä ei voi varmuudella ennustaa, mutta voidaan kuvata
skenaarioita. Toimivassa demokratiassa
ihmiset ovat tulevaisuuden tekijöitä ja voivat päättää tulevaisuudestaan.

JULKINEN
SEKTORI DIGITAALISESSA
PALVELUTALOUDESSA

JULKISET
PALVELUT
ELINKEINORAKENTEEN
MUUTOKSESSA
”
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Digitaalisessa
palvelutaloudessa
julkinen sektori on keskeinen
osa johtavaa toimialaa ja
sitä koskevan kilpailun ja
rakennemuutoksen ytimessä.

JOHTAVA PÄÄTOIMIALA VAIHTUU
Teollisen vallankumouksen synnyttämän tuottavuuden kasvun yhteiskunnalliset vaikutukset näkyvät selvimmin elintason nousuna ja elinkeinorakenteen
muutoksina. Tärkeimpiä muutosajureita ovat suuret yleiskäyttöiset teknologiat, jotka muovaavat uudelleen työn ja tuotannon rakenteita.
Alkutuotanto eli lähinnä maa- ja metsätalous muodosti Suomessa suurimman päätoimialan 1900-luvun puoliväliin saakka. Tuolloin maatalous, teollisuus ja palvelut edustivat jokainen noin kolmannesta maan bruttokansantuotteesta. Maatalouden koneellistuminen vapautti työvoiman teollisuuteen
ja teollisuusautomaatio siirsi työn palveluihin. Digitalisointi on suuri, koko
yhteiskunnan läpäisevä yleiskäyttöinen teknologia, joka muuttaa erityisesti
teollisuuden ja palveluiden keskinäistä suhdetta.
Vallankumouksellista silmiemme edessä tapahtuvassa digitaalisessa murroksessa on kaikkien maiden tietokoneiden liittyminen yhteen ja tuotantovälineiden siirtyminen kansalaisten omistukseen. Päätelaiteautomaatiosta
eli verkossa itsenäisesti yhteen toimivista tietokoneista ja niiden aikaansaamasta tuotannosta on alettu käyttää nimitystä esineiden internet.
Tavaratuotannossa esineiden internet nostaa teollisuusautomaation uudelle tasolle ja hajauttaa kehittyvien tulostusvälineiden myötä osan tuotannosta kotitalouksiin. Palvelusektorilla esineiden internet automatisoi suuren
määrän erilaisia ihmisvoimin tuotettuja palveluja ja luo samalla kysyntää aivan uudenlaisille palveluille.
Digitaalisen murroksen vaikutukset tuntuvat kaikkein voimakkaimpina palvelusektorilla
siksi, että palvelut ovat yhteiskuntamme päätoimialoista työvaltaisin, tuottavuuden nousun
kasvattama ostovoima suuntautuu suurimmaksi osaksi palveluihin ja siksi että käytössämme on nyt ensimmäistä kertaa laajaan palveluautomaatioon tarvittava välineistö.
Yhteiskunnan digitalisoituminen johtaa uudenlaiseen palvelutalouteen, jossa teollisuuden bruttokansantuote- ja työvoimaosuus
edelleen supistuu ja teollisuus alkaa muistuttaa yhä enemmän maataloutta.
Teollisuusyhteiskunnassa sekä julkisten
että yksityisten palvelujen tehtävänä on ol-

Yksityisten ja julkisten palvelujen

bruttokansantuoteosuus 1950–2015.
Lähde: Tilastokeskus

Julkiset palvelut elinkeinorakenteen muutoksessa

Julkiset sosiaali-, terveys-, koulutuspalvelujen menot
suhteessa bruttokansantuotteeseen 1975–2015
Lähde: Tilastokeskus

lut tukea ja täydentää teolliseen tuotantoon
pohjautuvan hyvinvoinnin kasvua. Käynnissä
olevan rakennemuutoksen seurauksena palveluista tulee paitsi kokonsa myös vaikuttavuutensa puolesta yhteiskunnan johtava
päätoimiala, jolle syntyy suurin osa uuden
kasvun ja vaurauden lähteistä sekä uusista
työpaikoista. Samalla julkisten palvelujen
suhde johtavaan toimialaan muuttuu.
Digitaalisessa palvelutaloudessa julkinen
sektori on keskeinen osa johtavaa toimialaa
ja sitä koskevan kilpailun ja rakennemuutoksen ytimessä.

PALVELUJEN TEOLLISTUMINEN
Palvelujen digitalisointia on kutsuttu myös palvelujen teollistumiseksi. Palvelutarjonnan kehittymisellä pienimuotoisesta omatarvetuotannosta kaupalliseksi suurtuotannoksi on monia yhteisiä piirteitä fyysisen tavaratuotannon kehityksen kanssa.
Molempia säätelee ihmisen tarverakenne, elintason ja ostovoiman kehitys
sekä uusien tuotteiden ja tuotantotekniikoiden syntyminen. Omatarvetuotanto on pääasiallinen tuotantomalli silloin, kun kaupallinen tarjonta puuttuu tai
kuluttajan ostovoima ei salli kaupallisen tarjonnan hyväksikäyttöä. Omatarvetuotanto ei koske ainoastaan kuluttajia. Vain muutama vuosikymmen sitten oli
yleistä, että suomalaisillakin suuryrityksillä oli omat kuljetus-, mainos-, rakennus - ja ATK-osastonsa siksi, että kaupallisia palveluja ei ollut tarjolla.
Palvelujen syntyminen, kilpailu ja yritysten keskittyminen ydintoimintaansa ovat kuitenkin siirtäneet tällaiset tukitoiminnot niihin erikoistuneiden
palveluntuottajien hoidettaviksi.
Julkiset palvelut ovat suurimittaisia omatarvepalveluja. Ne syntyvät
ei-kaupallisina siellä, missä on tarpeen turvata kansalaisten hyvinvointia,
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eikä kaupallisia palveluja ole saatavilla. Suomessa yli puolet julkisyhteisöjen
menoista muodostuu tällä hetkellä sosiaali-, terveys ja koulutuspalveluista.
Sosiaalipalvelujen osuus on kasvanut erityisen voimakkaasti 2000-luvulla.
Yksityisten palvelujen syntymiseen vaikuttavat keskeisesti tuotto ja riski.
Monet julkisista palveluista kuten esimerkiksi kansalliseen turvallisuuteen

tai ydinvoiman tuottamiseen liittyvät, sisältävät riskejä, joiden vakuuttaminen ei ole mahdollista ja jotka jäävät korkean riskin vuoksi yksityisen elinkeinotoiminnan ulkopuolelle.
Riskin lisäksi yksityisten pääomien hakeutuminen palveluihin riippuu ratkaisevasti markkinoiden koosta, sääntelystä ja kilpailusta. Heikko asiakaspohja ja kysynnän kehitys esimerkiksi syrjäseuduilla voi estää tehokkaan
yksityisen palvelun syntymisen. Samoin voi vaikuttaa julkinen sääntely, monopoliasema ja julkisten palvelujen hinnoittelu. Uusi teknologia voi kuitenkin
muuttaa perusteellisesti toimialan kilpailuedellytyksiä. Juuri näin on nyt tapahtumassa monissa julkisen sektorin hallitsemissa palveluissa. Luova tuho
ulottuu myös julkisiin palveluihin.
Postilaitos tarjoaa mielenkiintoisen esimerkin julkisen ja yksityisen sektorin välisen kilpailutilanteen muutoksesta. Viidensadan vuoden ajan pääasiallisesti valtio-omisteiset postilaitokset ovat huolehtineet kirjeiden ja
lehtien jakelusta sekä pakettien kuljetuksesta. Koko maailmassa käynnissä
oleva postilaitosmurros johtuu postin perinteisten tehtävien katoamisesta ja
uudenlaisen kilpailun syntymisestä.
Digitaalinen tuotanto ja jakelu sekä siihen liittyvä verkkokauppa näivettävät kirje- ja lehtijakelun mutta kasvattavat pakettikuljetuksia. Voimakas yksityinen kilpailu on tullut postisektorille pakettijakelun kautta. Pakettikuljetusten kasvu, logistiikan tietointensiivisyys ja nähtävissä oleva tuottavuuden
kasvupotentiaali ovat houkutelleet alalle runsaasti yksityistä pääomaa. Vuosituhannen vaihteessa tapahtunut Saksan Postin ja pikakuljetusyhtiö DHL:n
osittainen yksityistäminen on vastaus toimintaympäristön muutokseen. Rakennemuutos on synnyttänyt noin 500 000 työntekijän yrityksen, joka toimii
yli 200 maassa.

YKSITYISEN PÄÄOMAN RYNTÄYS TERVEYDENHUOLTO-,
HOIVA- JA KOULUTUSPALVELUIHIN
Yksityisen pääoman kasvava kiinnostus terveydenhuolto-, hoiva-, ja koulutuspalveluihin näkyy alan investointien kehityksessä, start up-yritysten määrässä,
pörssilistautumisissa sekä yritysostoissa ja markkinan konsolidoitumisessa.
Suomessa on rekisteröity 11 200 terveydenhuolto- ja hoivapalveluja tarjoavaa yritystä ja niistä 40 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana. Tukholman Pörssiin on listautunut neljäkymmentä ja Helsingin Pörssiin yhdeksän
terveys- ja hoiva-alan yritystä.

Julkiset palvelut elinkeinorakenteen muutoksessa

Yritysten lukumäärä koulutus-, terveys- ja

sosisaalipalvelujen toimialoilla 2005-2015.
Lähde: Tilastokeskus

Suomalaisen arvonluonnin ja osaamisen
viennin kannalta huolestuttavaa on, että pääosa maan johtavista yksityisistä terveyspalveluja tuottavista yrityksistä on siirtynyt lyhyen
ajan sisällä ulkomaiseen omistukseen. Erityisen aktiivisia ostajia ovat olleet nopealiikkeiset, markkinoiden kehityksen eturintamassa
liikkuvat pääomasijoittajat, joiden toiminnassa kuvastuu vahva usko sekä markkinan kasvuun että alan toimintamallien muuttumiseen.
Julkisten palvelujen osuus kaikista sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluista kääntyi
selvään laskuun 1990-luvun alussa. Erityisen
voimakas muutos on ollut sosiaalipalveluis-

sa, joissa julkisen ja yksityisen palvelun osuudet lähestyvät toisiaan.
Terveys- ja hoivapalvelujen tavoin myös koulutuspalvelut ovat erittäin
tietointensiivisiä ja hyvin digitalisoitavissa samalla kun ne liikkuvat muun
muassa tietoturvasyistä vielä terveys- ja hyvinvointipalveluja sujuvammin yli
kansallisten rajojen. Digitaaliseen tuotantoon ja jakeluun liittyvä suuri tuottavuuserojen kasvu on jo nyt nostanut lahjakkuuksien etsinnän ja koulutuksen merkityksen uudelle tasolle. Sekä yliopistot että alemmat oppilaitokset
ovat olleet hitaita reagoimaan muutokseen, joka tulee väistämättä ravistelemaan niitä voimakkaasti. On todennäköistä, että myös koulutuspalveluihin syntyy eri tyyppisiä maailmanlaajuisia palvelualustoja ja tuotemerkkejä
haastamaan perinteisiä kansallisia koulutuspalveluja.

PALVELUALUSTAT JA AUTOMATISOITU ITSEPALVELU
Palvelujen kysyntä poikkeaa olennaisesti tavaroiden kysynnästä. Hyvän terveyden, mielihyvän ja henkisen kasvun kysyntä on käytännöllisesti katsoen
ääretön ja kuluttaa tavaratuotantoon verrattuna vähän luonnonvaroja. Palvelujen osuus kulutusmenoista kasvaa elintason noustessa. Digitaalisen ja-
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kelun osuus palveluissa on korkea. Digitalisointi tuo terveydenhuoltoon, hoivapalveluihin ja koulutukseen kattavat ja käyttäjäystävälliset palvelualustat
sekä automatisoidun itsepalvelun.
Palvelualustat ovat monipuolisia ekosysteemejä, joissa yhdistyy suuri
joukko erilaisia palvelusovelluksia, päätelaitteita ja tietoliikennepalveluja.

Palvelualustan menestyksessä ratkaisevaa ovat sen tarjoamien sovellusten hyödyllisyys ja käyttäjäystävällisyys. Palvelun tuottajan ja tuottavuuden
kannalta keskeistä on automatisoitu itsepalvelu, jossa sovellukset ohjaavat
algoritmien avulla itsenäisesti asiakkaan saamaa hyötyä ja käyttäytymistä.
Terveydenhuollossa tärkeimmiksi verkkopalveluiksi muodostuvat tutkimus ja
mittaus sekä diagnostiikka ja hoito-ohjeet, hoivapalvelussa valvonta ja neuvonta ja koulutuksessa tehtäväsisällöt, ohjaus ja arvostelu.
Terveyden ja hyvinvoinnin palvelualustat voivat syntyä hyvin monesta
suunnasta. Julkinen sektori ja yksityiset terveyspalvelujen tuottajat kehittävät palveluja perinteisessä roolissaan, lääketeollisuus, verkkokauppa sekä
tietoliikenne- ja päätelaitetoimittajat taas perinteisen roolinsa ulkopuolella.
Koulutuksen digitaaliset palvelualustat syntyvät sekä olemassa olevien
koulutusorganisaatioiden ja verkkotoimijoiden että uusien start up-yrittäjien voimin. Olennaista on, että palvelualustoja kehitetään alusta alkaen
kansalliset rajat ylittävään käyttöön ja alustojen maailmanlaajuinen kilpailu huomioon ottaen. Palvelukehitys rahoitetaan julkisin varoin, yksityisillä
investoinneilla, mainostuloilla ja asiakkaan palvelumaksuilla. On todennäköistä, että sosiaalisen median kehityksessä nähty voittaja vie kaiken-ilmiö etenee myös terveyden, hyvinvoinnin ja koulutuksen digitaalisissa
palveluissa. Kehitys asettaa julkiset palvelut aivan uudenlaisen kilpailutilanteen eteen.

HALLITSEVASTA PALVELUMONOPOLISTA
SUPISTUVAKSI PALVELUKILPAILIJAKSI
Digitaalisen tuotannon nopeus ja skaalautuvuus haastavat julkisen palvelun sen kummassakin pääroolissa sekä pelisääntöjen luojana että palvelun tuottajana. Sääntelyroolin
ja tuottajaroolin muutokset ovat kuitenkin
hyvin erilaisia. Uudet palvelut ja tavat tuottaa palveluja jakavat väistämättä uudelleen
myös terveydenhuolto-, hoiva ja koulutuspalvelujen markkinat samalla tavalla kuin teollinen massatuotanto ja teollisuusautomaatio
jakoivat uudelleen fyysisen tavaratuotannon
markkinaosuudet viime vuosisadalla.

Yksityisten koulutus-, terveys-, ja sosiaalipalvelujen
markkinaosuudet 1975-2015.
Lähde: Tilastokeskus

Julkiset palvelut elinkeinorakenteen muutoksessa

Julkisen palvelun tuottajaroolin kaventuminen johtuu monesta syystä. Kansainväliset kauppasopimukset ja kaupan esteiden purkaminen hajottavat sekä
yksityisiä että julkisia monopoleja. Palveluketjujen osien erottaminen toisistaan eri määräysvallan alle on yleisesti käytetty keino kilpailun lisäämiseen.
Suuri osa uusista kilpailusäännöistä tulee Suomeen EU-direktiivien kautta.
Elintason nousu ja yksityisten palvelujen syntyminen supistavat julkisen
palvelun markkinaosuuksia. Uudet yksityiset palvelut syntyvät ja kasvavat
ankarissa kansainvälisissä kilpailuolosuhteissa, joissa vain harvat kaikkein
innovatiivisimmat ja tehokkaimmat palveluntuottajat selviytyvät hengissä
ensimmäisistä elinvuosistaan.
Nopea monistettavuus tekee kuitenkin voittajista lyhyessä ajassa suuria ja
vahvoja. Voimavarojen kasvu lisää mahdollisuuksia uusien tuottavuusvälineiden käyttöönottoon ja yritysostoihin. Yritysostoilla raivataan kilpailijoita ja
varmistetaan lisää kasvuedellytyksiä. Uudet palveluntuottajat muodostavat
jyrkän kontrastin ja vakavan haasteen perinteiselle palvelutuotannolle.
Työn pirstoutuminen ja polarisoituminen vaikuttaa terveyspalvelujen kysyntään muun muassa ansiokehityksen ja työterveyshuollon kautta. Uuden
kasvun ja vaurauden lähteillä työskentelevät lahjakkaat ja hyvin koulutetut
henkilöt ovat taloudellisesti riippumattomia myös terveyspalvelujen suhteen
ja usein lisäksi hyvätasoisen työterveyshuollon piirissä. Työelämän murroksessa kärsimään joutuvat sitä vastoin turvautuvat entistä voimakkaammin
julkiseen terveys- ja hoivapalveluun.
Myös valmisteilla olevassa SOTE-uudistuksessa tavoitteeksi asetettu kuluttajan valinnanvapaus lisää kilpailua yksityisen ja julkisen palvelun välillä.
Kilpailuolosuhteissa ja kysynnässä tapahtuvat muutokset johtavat julkisten
terveys- ja hoivapalvelujen markkinaosuuden supistumiseen ja julkisen sektorin tuottajaroolin vaihtumiseen tilaajarooliksi. Tilaajarooli toimii kuitenkin
hyvin vain silloin, kun osaavia palvelutuottajia on tarjolla runsaasti. Pahimmillaan julkisista terveys- ja hoivapalveluista voi olosuhteiden pakosta muodostua terveydenhuollon leipäjonoja.
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KANSAINVÄLISEN KILPAILUN KOHTAAMINEN
2000-luvun Suomessa ei voi olla vahva terveys-, hoiva- ja koulutuspalveluissa olemalla vahva vain Suomessa. Digitaalisille alustoille rakentuvat maailmanlaajuiset palvelut ylittävät kansalliset rajat ja pakottavat kansalliset palvelut puolustautumaan.

Paikallisten palveluntuottajien on kyettävä kohtaamaan vahvin kansainvälinen kilpailu sekä kotimarkkinoillaan että niiden ulkopuolella. Kansainväliseen
kasvuun pakottaa Suomen kotimarkkinoiden pieni koko sekä terveys-, hoivaja koulutuspalvelujen kehittyminen suuriksi vientialoiksi maailmanmarkkinoilla. Osallistuminen kansainväliseen vaihdantaan ja kuihtuvien vientialojen korvaaminen vaatii myös Suomessa tietointensiivisten palvelujen viennin kasvua.
Luontevinta kansainvälisen kasvun tavoittelu olisi yksityisille terveys-, hoiva- ja koulutuspalvelujen tuottajille, mutta se on välttämätöntä kilpailusyistä
myös julkisille palveluille. Suomen ongelmana on yksityisten palvelujen vähäisyys ja julkisten palvelujen suuntautuminen yksinomaan kotimaahan.
Nopein väylä ratkaisujen hakemisessa ongelmaan on julkisten ja yksityisten voimavarojen yhdistäminen esimerkiksi yksityistämällä julkisia palveluja
tai muodostamalla yhteisyrityksiä julkisista ja yksityisistä palveluista. Koulutuspalvelujen viennissä yksityiset säätiöyliopistot pyrkivät kokoamaan yhteen sekä julkisen että yksityisen sektorin osaamisen ja voimavarat.
Kotimaassakin kansainvälisen kilpailun menestyksellinen kohtaaminen
terveys-, hoiva- ja koulutuspalveluissa vaatii suurta uusiutumiskykyä. Yliopistojen rooli muutosten toteuttamisessa on erityisen keskeinen. Niiden
on varustettava eri alojen johtavat asiantuntijat osaamisella ja työvälineillä, joilla muutokset saadaan aikaan. Omassa toiminnassaan yliopistojen on
omaksuttava nopeasti digitaalisen tuotannon ja jakelun parhaat käytännöt
ja näytettävä esimerkkiä muille aloille sekä käytäntöjen soveltamisessa että
tietointensiivisten palvelujen viennissä.
Tehtävä on erittäin vaativa ja voi onnistua vain, jos Suomen elinkeinopolitiikka tukee tietointensiivistä tuotantoa ja vientiä. Siksi on hyvin huolestuttavaa, että valtion elinkeinotuet painottuvat katoavan elinkeinotoiminnan
tukemiseen uuden kasvun kannustimien jäädessä vähäiselle huomiolle. Investoinnit tutkimukseen ja opetukseen ovat tärkein edellytys uuden kasvun
ja vaurauden lähteiden syntymiselle. Koulutuspanoksista leikkaaminen on
haitallista myös siksi, että digitaalisessa palvelutaloudessa koulutus itsessäänkin muodostuu suureksi vientialaksi.

SÄÄNTELYROOLIN KOROSTUMINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
Palvelujen tilaaja- ja tuottajaroolin lisäksi julkinen sektori kohtaa lähivuosina hyvin suuria muutospaineita myös sääntelyroolissaan. Tehtävän mittasuhteita voi verrata lainsäädännön ja yhteiskuntapolitiikan uudistamiseen
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siirryttäessä maatalousyhteiskunnasta teollisuusyhteiskuntaan viime vuosisadalla. Erotuksena on lähinnä se, että lainsäädäntö, sopimusyhteiskunta ja
kansainvälinen keskinäisriippuvuus ovat nyt paljon monimutkaisempia kuin
sata vuotta sitten.
Myös kansalaisten vaatimukset julkiselle hallinnolle ovat nyt paljon korkeammalla kuin edellisen suuren rakennemuutoksen aikana. Työelämän ja
elinkeinorakenteen murroksesta johtuva tyytymättömyys kohdistuu julkiseen hallintoon ja poliittiseen johtoon.
Suurin haaste liittyy yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseen ja yhteiskuntarauhan säilymiseen olosuhteissa, joissa erot kansalaisten
tuottavuudessa, ansiotasossa, terveydentilassa ja eliniän pituudessa kasvavat. Muutoksen hallinta vaatii uusia pelisääntöjä lähes kaikille yhteiskuntaelämän aloille työlainsäädännöstä verotukseen ja sosiaalipolitiikasta turvallisuuspolitiikkaan.
Tehtävän vaativuutta lisää se, että vain osa tarvittavasta poliittisesta päätöksenteosta voi tapahtua kansallisella tasolla. Valtioiden välisestä kilpailusta ja keskinäisriippuvuudesta seuraa, että ilmastopolitiikan tavoin esimerkiksi työaikaa ja verotusta voidaan muuttaa vain, jos muutokset toteutetaan
useissa maissa.
Suuri kaikkia maita koskeva työsarka liittyy myös kansantalouden tilinpidon
uudistamiseen. Nykyinen tilinpitojärjestelmämme antaa virheellisen kuvan hyödyketuotannon arvosta ja kansantalouden kasvusta. Teollisuusyhteiskunnan
tarpeisiin kehitetty tilinpito mittaa huonosti digitaalista tuotantoa ja jakelua.
Yleisistä tietoverkoista koostuva internet tarjoaa nyt kansalaisille ilmaiseksi suuren määrän muun muassa uutis-, tietoliikenne-, kartta-, terveys-,
sekä viihde- ja musiikkipalveluja, jotka kaksikymmentä vuotta sitten olivat
maksullisia. Ilmaisuuden vuoksi tilinpidon ulkopuolelle jää suuri osa sosiaalisesta mediasta, vertaistuotannosta, joukkoistamisesta ja kiertotaloudesta.
Kansantalouden tilinpidon uudistaminen on kiireellinen ja runsaasti tieteellistä tutkimustyötä vaativa tehtävä.
Uudistaessaan lainsäädäntöä ja yhteiskuntapolitiikkaa julkinen hallinto
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saa tukea monista digitaaliseen tuotantoon liittyvistä hyvistä uutisista. Tällaisia ovat tuottavuuden nousu, vaurauden lisääntyminen, työn keveneminen
ja mielekkäämpi työ, työajan lyheneminen, elinympäristön puhdistuminen ja
turvallisempi liikenne. Kehityksen ohjaamista kuitenkin vaikeuttaa ja varjostaa yhteiskunnan haavoittuvuuden ja muutosnopeuden lisääntyminen.

SÄÄNTELY MUUTOSNOPEUDEN KASVAESSA
Teollisen vallankumouksen edetessä uusien teknologioiden ja rakennemuutosten läpimenoajat ovat lyhentyneet. Digitalisointi läpäisee yhteiskuntamme
noin puolta nopeammin kuin sähköistys aikanaan. Kehitys johtuu monesta
tekijästä kuten tutkimuksen ja tiedon määrän kasvusta ja kumuloitumisesta
entisen päälle, tietotekniikan kellotaajuuden ja tietoliikenteen siirtonopeuksien kasvusta sekä laitteiden ja investointien koon supistumisesta.
Muutosnopeuden kasvu lisää vaaraa siitä, että kehityksen demokraattinen
sääntely jää jälkeen reaalimaailman muutoksesta ja sääntelyn puutteesta
johtuvat epäkohdat kärjistyvät. Tietoturva, tietoliikenne ja fyysinen liikenne
tarjoavat hyviä esimerkkejä käynnissä olevasta liikennesääntöjen laatimisen
ja sääntelyn puutteesta johtuvien ylilyöntien kilpajuoksusta.
Digitaalisen palvelutalouden haavoittuvuus vaatii nopealiikkeistä ohjausta yksittäisen kansalaisen tietosuojasta aina valtion turvallisuuspolitiikkaan
saakka. Muutosnopeuden kasvu merkitsee myös, että ajallinen etäisyys tuleviin teknologiamurroksiin on lyhyempi kuin takanamme oleviin edellisiin
suuriin teknologiamuutoksiin. Siksi nopea oppiminen koetusta murroksesta
on erityisen tärkeätä sopeutumisessa teollisen vallankumouksen jatkumiseen kiihtyvällä nopeudella.
Tilastoaineiston kokoamisesta on vastannut yliaktuaari
Jukka Hytönen Tilastokeskuksesta
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Tiiviisti
• Yhteiskunnan digitalisoituminen
johtaa uudenlaiseen palvelutalouteen,
jossa teollisuuden bruttokansantuoteja työvoimaosuus edelleen supistuu ja
teollisuus alkaa muistuttaa yhä enemmän
maataloutta.
• Käynnissä olevan rakennemuutoksen
seurauksena palveluista tulee paitsi kokonsa myös vaikuttavuutensa puolesta yhteiskunnan johtava päätoimiala, jolle syntyy suurin osa uuden kasvun ja vaurauden
lähteistä sekä uusista työpaikoista.
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• Digitalisointi tuo muun muassa terveydenhuoltoon, hoivapalveluihin ja koulutukseen kattavat ja käyttäjäystävälliset
palvelualustat sekä automatisoidun itsepalvelun.

• On todennäköistä, että sosiaalisen
median kehityksessä nähty voittaja vie
kaiken-ilmiö etenee myös terveyden,
hyvinvoinnin ja koulutuksen digitaalisissa
palveluissa. Kehitys asettaa julkiset
palvelut aivan uudenlaisen kilpailutilanteen eteen.
• Digitaalisen tuotannon nopeus ja skaalautuvuus haastavat julkisen palvelun sen
kummassakin pääroolissa sekä pelisääntöjen luojana että palvelun tuottajana.

DIGITALISAATIO
TERVEYDENHUOLLOSSA
PAUL LILLRANK

”

Digitalisaatio muuttaa
terveydenhuoltoa, mutta
potilaan kyvyttömyys
vertailla vaihtoehtoja
hidastaa aitojen
markkinoiden syntymistä.

Digitalisaatio on ryöpyttänyt monia toimialoja ja vääntänyt niiden liiketoimintamallit uuteen uskoon. On kuitenkin palvelutoimialoja, joilla digitalisaation vaikutus on toistaiseksi jäänyt konttoriautomaation tasolle. Näitä
ovat lakiasiain palvelut, johdon konsultointi ja terveydenhuolto.
Dokumentteja luodaan, lähetetään, työstetään ja arkistoidaan sähköisesti ja taulukkolaskennalla murskataan numeroita. Enemmän saa aikaan vähemmällä henkilöstöllä, mutta liiketoimintamallit ovat kuitenkin lähes samat
kuin mekaanisten kirjoituskoneiden ja lankapuhelimien aikaan.

HENKILÖKOHTAISET PALVELUT
Palvelut poikkeavat tavaroista sikäli, että palveluilla ei ole fyysistä olomuotoa, jonka voisi omistaa, myydä eteenpäin, vaihtaa tai varastaa. Palvelu on
prosessi, johon tuottaja ja asiakas lupaavat osallistua annettujen sääntöjen
puitteissa. Ne määräävät osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Tässä mielessä palveluja voi myydä vain lupauksina siitä, että jotain tehdään ja jotain
resursseja otetaan käyttöön.
Hitaasti digitalisoituvilla palvelussektoreilla on yhteisiä nimittäjiä.
Ensinnä ne ovat useimmiten asiakkaille pakkopullaa. Niitä ei käytetä samalla
mielihyvällä tai jännityksellä kuin vaikkapa matkustus- ja rahoituspalveluja.
Mitä paremmin menee sitä vähemmän niitä tarvitaan. Asiakassuhde syntyy
pakottavan ongelman edessä.
Liike-elämässä tiedetään, että se joka lakia käy ei kauppaa käy. Joitain luulotautisia lukuun ottamatta jokainen makaa mieluummin omassa kuin sairaalan sängyssä. Palveluja käytetään, koska on pakko. Koska pakkotilanteita
aina tulee, kysyntä on taattu. Pakon edessä asiakkaan neuvotteluasema on
heikko.
Toiseksi, lakiasiat, konsultointi ja terveydenhuolto ovat perinteisesti henkilökeskeisiä. Asiakkaan ja palvelutuottajan henkilökohtaisilla suhteilla on
merkitystä. Terveydenhuollossa on tunnettua, että erityisesti pitkäkestoisissa tapauksissa potilas-lääkärisuhteella on ratkaiseva merkitys. Henkilösuhteita on hankala digitalisoida.
Kolmanneksi, näitä palveluja tuotetaan pääsääntöisesti projekteina ja rutiiniprosesseilla (routine craft). Täsmällisesti ottaen projekti tarkoittaa hanketta, jota varten luodaan projektiorganisaatio tai verkosto, jossa on mukana
useamman kuin yhden juridisen henkilön tai budjettiyksikön edustajia yhteisen projektipäällikön alaisuudessa.
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Prosesseja on kolme pääasiallista tyyppiä. Teollinen standardiprosessi
toistaa työvaiheita täsmälleen samanlaisina. Tuote suunnitellaan ja linja asetetaan kerran, sitten toistetaan mahdollisimman virheettömästi. Perinteinen
tehdas on iso kopiokone, joka monistaa prototyyppiä.
Rutiiniprosessille on tyypillistä, että toistot ovat samankaltaisia mutta eivät identtisiä. Jokainen prosessi joudutaan suunnittelemaan erikseen kunkin
asiakkaan ja tilanteen mukaan. Jokainen palvelutapahtuma on yksilöllinen,
mutta tyypiteltävissä (similar but not identical). Rutiiniprosesseja ei kuitenkaan aloiteta tyhjästä. Palveltavat asiakkaat ja tehtävät asiat voidaan kokemuksen perusteella luokitella tyyppeihin. Jokaiseen on palvelukomponentteja, joita hiukan säädetään ja niistä kootaan sopiva setti. Rutiiniprosessissa on
aina jotain tuttua ja hieman jotain uutta; siinä on käsityötä (craft) erityisesti
suunnittelussa, toteutuksessa voi olla määrämuotoisia palikoita.
Jos suunnittelu edellyttää tuntemattoman tilanteen ymmärtämistä ja
haltuunottoa, kokeilua tai iterointia, puhutaan non-rutiinprosessista. Siinä
käsityön osuus kasvaa merkittävästi. Terveydenhuollossa on paljon hankalia
tapauksia, joissa oireet ovat moninaisia ja epämääräisiä (päänsärky, ripuli,
väsymys, masennus), ongelmalla ei ole yhtä tunnistettavissa olevaa alkusyytä, diagnoosi on hankala ja usein riittämätön, toimenpiteistä ei ole apua. Prosessi toistuu non-rutiinisena kerrasta toiseen. Usein siitä tulee projekti ilman
projektiorganisaatiota ja -päällikköä.
Nämä kolme seikkaa muodostavat toimintaympäristön, johon digitalisaatiota pitäisi soveltaa. Jos hyvä palvelu vaatii henkilökohtaisen suhteen ja tilannekohtaista harkintaa, sitä ei hevin luovuta algoritmille.

DISRUPTIIVINEN INNOVAATIO
Digitalisaatio tuo innovaatioita. Innovaatioista seuraa joskus suunnatonta
edistystä useimpien eduksi, joskus haittaa ja tappioita niille, jotka jäävät innovaation väärälle puolelle. iPhone ja Nokia riittänee havainnollistukseksi.
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Disruptiivisen innovaation käsite on tullut yleiseen tietoisuuteen Harvardin
professori Clayton Christensenin julkaisuista.
Disruptio tarkoittaa häiriötä. Useimmat innovaatiot ovat joillekin häirikköjä.
On harvinaista, että uusi teknologia olisi niin uutta ja ennenkuulumatonta, ettei se syrjäyttäisi mitään vanhaa. Parempi ja/tai halvempi tuote tunkee vanhat
pelaajat markkinoilta. Jos uuden innovaation hyöty on ilmeinen ja merkittävästi parempi kuin korvattavan tuotteen, disruptio sujuu vähällä vaivalla.

Matkapuhelimien yleistyessä ei monikaan jäänyt kaipaamaan bakeliittia
ja puhelinkioskeja. Telekommunikaatio kehitti niin paljon uutta arvoa, että
irtisanottu henkilöstö sai helposti uusia työpaikkoja. Antibiootit olivat niin
ilmeisen ylivoimaisia infektioiden hoidossa, että mitään kliinisiä kokeita ja
myyntilupamenettelyjä ei kaivattu. Moottorisaha on selvästi parempi kuin
pokasaha ja Kalashnikov on kiistatta tehokkaampi kuin torrakko, joten mikään kulttuurinen normi ei asetu poikkiteloin.
Konttoriautomaatio, kuten tekstinkäsittely, arkistointi, taloushallinnon
järjestelmät, sähköposti ja pdf-dokumentit ovat selkeästi hyödyllisiä, joten
harva on jäänyt kaipaamaan kirjoituskoneita, kalkeeripaperia, korjauslakkaa
ja paperiarkistoja.
On kuitenkin tilanteista, joissa disruption hyöty ei ole ilmeinen eikä ylivoimainen suhteessa vanhaan järjestykseen. Imperiumin vastaisku on tuima,
ja sinänsä lupaava keksintö voi ajautua sivuraiteille. Näin kävi esimerkiksi
hollantilaisen Leuwenhookin keksimälle mikroskoopille. Se ei saanut sijaa
1600-luvun medisiinassa, koska se, kuten monet muutkin alan innovaatiot
uhkasi lääkäriprofession arvovaltaa. Vasta kaksisataa vuotta myöhemmin
kehittyi käsitys mikrobeista tautien aiheuttajina ja mikroskooppi löysi paikkansa joka klinikassa. Saman kaltaisia kamppailuja uusien teknologioiden ja
niiden vastavoimista käydään jatkuvasti. Viime aikojen näkyvimpiä on ollut
Uber vastaan Taksiliitto.
Joudutaan siis kysymään, mitä uuden teknologian, tässä tapauksessa digitalisaation tulee tehdä tai auttaa tekemään, jotta sillä olisi ilmeistä hyötyä
ja selkeää vääntöä. Mikä on hyöty suhteessa haittaan? Ketkä voittavat, ketkä häviävät ja miten vahvoja ovat osapuolten neuvotteluasemat? Teknologia
asettuu käyttöön liiketoimintamallissa.

LIIKETOIMINTAMALLI
Tuotanto ja liiketoiminta ovat tarkoitushakuista toimintaa. Perustasolla ne
voidaan kuvata kahdella käsiteparilla. Sinulla on hallussasi joitain voimavaroja ja/tai kyvykkyyksiä (resurssit) ja haluat jotain (hyöty). Toiseksi, sikäli
kuin haluat ja pystyt, voit tehdä itse (tuotanto) tai ostaa kaverilta (kauppa).
Kun resursseja käytetään tuotantoon syntyy tarjontaa, kun halut johtavat
kaupantekoon syntyy kysyntää. Toisin sanoen, liiketoiminta on resurssiperustaisten transformaatioiden ja hyötyyn perustuvien transaktioiden yhdistelmä. Liiketoimintamalli kuvaa, miten nämä asiat järjestetään yrityksessä.
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Yleisin ja elegantein liiketoimintamallien kaava on Osterwalderin kehittämä Business Model Canvas (BMC). Sen keskeinen elementti on arvotarjoama
(value proposition): mitä tuottaja lupaa aikaansaada ja mitä arvoa sillä olisi
asiakkaalle?
Arvotarjoama oikealla puolella ovat kysynnän kolme elementtiä. Mikä on
asiakassegmentti, jolle arvotarjoama suunnataan? Miten segmenttiin kuuluvat asiakkaat tavoitetaan (kanavat)? Minkälaisia asiakassuhteita heidän
kanssaan luodaan?
Arvotarjoama vasemmalla puolella ovat tarjonnan kolme elementtiä. Mitä
resursseja on käytettävissä? Miten tuotanto järjestetään (prosessit)? Mitä
kumppaneita tarvitaan ja keiden kanssa verkostutaan?
BMC:n kellarissa on kaksi tekijää. Kustannusrakenne kertoo kiinteät ja
muuttuvat kustannukset. Ansaintamalli kertoo, miten rahastetaan.
Digitalisaation ja webbipalvelujen myötä juuri ansaintamallit ovat herättäneet huomiota. Perinteisessä tavaratuotannossa ansaintamalli on yksinkertainen: tee tavara niin halvalla kuin pystyt ja myy niin kalliilla kuin
voit. Kun asiakas itkee maksaessaan, mutta maksaa kumminkin, hinta on
kohdillaan.

MIHIN TULEE PALVELUN HINTALAPPU?
Koska palvelut ovat aineettomia prosesseja, joihin asiakas osallistuu, palveluissa ei ole selvää kohtaa, johon hintalappu liimataan. Palveluissa ansaintamalli perustuu käsitykseen laskutusperusteesta (proof of service). Se voi
olla pääsy johonkin tilaan (elokuvalippu, lentolippu), käyttöoikeus johonkin
resurssiin (vuokra-auto, vuokratyövoima), jäsenmaksu (luottokortin vuosimaksu) tai maksu erillisestä suoritteesta (taksimatka).
Webbipalveluissa sisällön jakelu tapahtuu sähköisesti ja aika-paikkariippumattomasti, joten ei ole paperilehteä, johon voisi painaa hinnan. Sisällön
tuottaja voi käyttää monenlaisia laskutusperusteita ja niiden yhdistelmiä.
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Se voi ottaa jäsenmaksun (sähköisen lehden tilaus), kertamaksun (Amazon
Kindle kirjakauppa), laskuttaa käyttöajan mukaan, antaa platformin ilmaiseksi ja sitten rahastaa lisukkeista (Pokemon GO), tai antaa käyttäjille kaiken
ilmaiseksi ja ottaa rahat mainostuloista. Ansaintamallin suunnittelu on keskeinen palvelustrateginen haaste.
BMC:n suuri etu on, että se on toisiinsa linkittyneiden elementtien järjestelmä. Jos yksi muuttuu, sillä on heijastusvaikutuksia muihin. Esimerkiksi

jos ryhdytään palvelemaan uutta segmenttiä, pitää miettiä uudestaan muun
muassa tarjoama, kanavat ja resurssit.
Digitalisaatio voi johtaa innovaatioihin, jos se vaikuttaa johonkin liiketoimintamallin elementtiin. Kun yksi muuttuu, muutkin joustavat. Jos kustannukset merkittävästi alenevat, voidaan tavoitella uusia asiakassegmenttejä,
joilla aikaisemmin ei ollut varaa. Digitaalinen media on disruptoinut perinteiset sanomalehdet erityisesti jakelukanavien (riippumattomuus paperista,
reaaliaikainen sisältö) ja ansaintamallien osalta. Mutta vaikutukset heijastuvat
ajan myötä myös varsinaisessa arvotarjoamassa. Sikäli kun peukutusten määrä vaikuttaa mainostuloihin, ruvetaan kirjoittamaan peukuttajille. Digitaalisen
median vaikutus politiikkaan on paljon puhuttu, mutta vähän tutkittu ilmiö.

TERVEYDENHUOLLON LIIKETOIMINTAMALLIT
Terveydenhuolto on iso toimiala. OECD-maissa se on keskimäärin 10 prosenttia bruttokansantuotteesta. Terveyspalvelujen teknologiakirjo on laaja.
Toisaalla on etäohjattuja leikkausrobotteja, toisaalla neuvontaa tupakoinnin
vaaroista. On henkiä pelastavaa sankarilääketiedettä ja ryydyttävää kremppojen kelaamista.
Terveydenhuollon tieteellis-teknologinen perusta on biomedisiina. Kuitenkin vain noin kolmannes kaikista tehdyistä toimenpiteistä perustuu tukevaan
tieteelliseen näyttöön. Parantava efekti voi syntyä itsestään taudin luonnollisen kulun seurauksena. On potilas-lääkärisuhteeseen perustuvia placebo
-vaikutuksia ja potilaan oman terveyskäyttäytymisen aikaansaamaa kohennusta terveydentilassa. Biomedisiininen järjestelmä näkee tehtäväkseen ongelmien syiden selvittämisen ja ratkaisemiseen.
Palvelujärjestelmän kannalta kuitenkin olennaisinta on, että potilas saa
avun tai lievityksen vaivaansa, oli tieteellinen perusta mikä hyvänsä. Tämä on
avannut suuret markkinat vaihtoehtolääketieteelle (Alternative and Complementary Medicine) ja uskomushoidoille.
Sosiaalipalvelut poikkeavat terveyspalveluista olennaisin osin.

Niiden

juuret ovat poliittisesti määritellyissä oikeuksissa. Markkinatalouden toistuvat disruptiot heittävät joitain ihmisiä syrjään. Vauraassa yhteiskunnassa
heitä ei kuitenkaan jätetä hyväntekeväisyyden armoille. Sen sijaan luodaan
oikeuksiin perustuva tulonjakojärjestelmä. Jos joltakulta puuttuu resursseja,
esimerkiksi ruokaa, vaatteita ja asunto, eikä hän niitä pysty omin neuvoin
hankkimaan, järjestelmä toimittaa ne hänelle.
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Terveysongelman ratkaisu tauti parantamalla on lähtökohtaisesti eri asia
kun puuttuvien resurssien jakaminen. Viime vuosikymmeninä sosiaalitoimeen on tullut muutakin kuin resurssien jakamista. Sosiaalityö pyrkii puuttumaan sosiaalisiin ongelmiin, kuten käytöshäiriöt. Niille ei kuitenkaan ole vahvaa käyttäytymistieteellistä perustaa. Ei vaan ole sellaista teoriaa ja siihen
perustuvaa teknologiaa, jolla syrjäytyneestä peräkammarin pojasta tehtäisiin
reipas nettoveronmaksaja. Niinpä sosiaalipalvelut eivät ole olleet erityisen
kiinnostuneita mittaamaan ja seuraamaan toimintansa vaikuttavuutta.
Tässä mielessä sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen ei ole ihan ongelmatonta. Toisaalta tämä, niin kuin monet muutkin rajat ovat keinotekoisia ja
sumenevat kun uusia perspektiiveitä tulee. Seuraavassa kuitenkin keskityn
terveydenhuoltoon.

TERVEYDENHUOLLON TYYPIT
Terveydenhuolto on niin laaja joukko erilaisia toimia, että yhden yhteisen
BMC:n rakentaminen tuottaa vain yleisen tason itsestäänselvyyksiä: arvotarjoama paranna tauti, segmentti sairas ihminen, jakelukanava terveyskeskus,
jne. Terveydenhuolto tulee segmentoida eri osiin.
Christensen, Grossman & Hwang ovat esittäneet tavan segmentoida terveydenhuolto kolmeen osaan.
Intuitiivinen medisiina on mitä perinteinen perhelääkäri yleensä teki. Terveysongelmaa ei pysty ihan selkeästi ja kiistattomasti diagnostisoimaan eikä
siihen ole yksiselitteistä parantavaa toimenpidettä. Olennainen tuotannon
tekijä on lääkärin intuitio, tuo hieman mystillinen taiteellinen tatsi, joka on
aina ollut hyvä kliinikon tunnusmerkki.
Intuitiivinen medisiina yleensä tuottaa hyviä palvelukokemuksia, joskaan
ei aina hyviä tuloksia. Sillä on kuitenkin vakava taloudellinen rajoite. Hyviä
medisiinareita ei kasva joka oksalla. Intuitio vaatii kokemusta ja aikaa potilaalle. Kun julkisesti rahoitetussa terveydenhuollossa jotain pitää riittää kai-
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kille, oven takana on jono ja yksittäisille potilaalle ei voi antaa kaikkea aikaa
ja huomiota.
Tilastollinen medisiina perustuu väestötasolla tehtyihin havaintoihin. Potilaan oireet voidaan tunnistaa ja luokitella. Ne syötetään algoritmiin (medical body of knowledge) joka kertyneen globaalin kokemuksen perusteella
tuottaa diagnoosin ja hoitosuunnitelman: tätä tämä on ja näin se hoidetaan.
Erilaisten kliinisten interventioiden ja lääkkeiden vaikutus testataan satun-

naistetuilla tuplasokkokokeilla (RCT). Näin saadaan yhä paremmin vaikuttavia hoitoja.
Ongelma kuitenkin on, että lähestymistapa on tilastollinen, joten paras
tieto on tilastollisista keskiarvoista ja tyyppitapauksista. Ihmisten joukossa
kuitenkin monet merkitsevät piirteet ovat jakaumia. Se onneton, joka sattuu
sijaitsemaan Gaussin käyrän jommassakummassa hännässä ei välttämättä
hyödy. Suoritteen ja vaikutuksen väliin jää merkittävä määrä riskiä ja epävarmuutta.
Kolmas segmentti on täsmälääketiede. Digitalisaation avulla tiede täsmentyy ja joistakin terveysongelmista voidaan tehdä täsmällinen diagnoosi, johon voidaan kohdistaa täsmällinen, määrämuotoinen toimenpide,
jonka vaikutus on luotettavasti ennakoitavissa. Tekonivel- ja kaihikirurgia
ovat tunnetuimmat esimerkit. Sadan harmaakaihipotilaan joukossa 80:llä
on täsmälleen sama ongelma, johon auttaa sama standarditoimenpide. Jäljellejäävän 20 potilaan joukossa 16 on kuvattavissa neljällä tyypillä. Lopuksi
jää neljä erityistapausta vaatien non-rutiiniprosessin ja tarkempaa tutkimusta, jossa intuitiolla on edelleen merkitystä.

TÄSMÄLÄÄKETIETEELLÄ ON VAIKUTUKSIA
Täsmälääketieteestä seuraa kaksi selkeää palvelutuotetta. Tekonivelien ja kaihien kaltaiset toimenpiteet voidaan rutinisoida ja osin standardoida. Toimenpiteet voidaan suorittaa määrämuotoisilla prosesseilla kirurgisissa tehtaissa,
kuten Tampereella toimiva Coxa, joka tekee vain tekoniveliä. Kun toimenpiteet
rutinisoituvat, ne voidaan hinnoitella paketeiksi. Täsmätoimenpiteissä suoritteen ja vaikutuksen välillä oleva riski ja epävarmuus vähenevät. Asiakkaat voivat vaatia laatua ja valita tuottajan vertailukelpoisen tiedon perusteella.
Toiseksi, jos toimenpide ei vaadi puudutusta, viiltoa tai jotain muuta vaikeaa ja vaarallista, voidaan kehittää itsepalvelua. Tee-se-itse -medisiina on
digitalisaation merkittävä läpimurto terveydenhuollossa. Älypuhelimiin voidaan ladata appeja ja yhdistää ne sensoreihin, jotka tuottavat potilaan tilaa
kuvaavaa dataa reaaliaikaisesti ja massiivisesti.
Lievemmissä tapauksissa potilas voi tehdä itse diagnoosinsa, määritellä seurattavat indikaattorit, ottaa itse lääkkeet ja säätää niitä algoritmin
kertomalla tavalla. Yleisempää on kuitenkin puoliautomaattinen palvelu,
jossa tavanomaisessa lääkärikontaktissa määritellään tilanne, konfiguroidaan hoito ja suunnitellaan seuranta. Sen jälkeen potilas on omillaan niin
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kauan kuin indikaattorit ovat kohdillaan. Järjestelmä hälyttää, jos lääkärin
käsisäätöä tarvitaan.
Täsmälääketieteen kolmas kehityslinja perustuu ihmisen genomin kartoitukseen. Viimeaikainen tutkimus genetiikan ja funktionaalisen lääketieteen
aloilla on osoittanut, että geenit eivät ole kohtalo. Yksilön geneettinen rakenne on vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Geenit siis ”kuuntelevat”
mitä ihminen suuhunsa laittaa, mille myrkyille hän altistuu ja miten paljon
hän kroppaansa rasittaa. Eri geneettiset profiilit reagoivat samoihin ympäristövaikutuksiin eri tavoin. Tämä selittää, miksi jotkut pysyvät hoikkina, vaikka mässäilisivät mitä, kun toiset lihovat vaikka eläisivät nälkäkuurilla. Tässä
mielessä geneettinen profilointi tarjoaa disruptiivisen innovaation. Jokainen
potilas on paitsi psyko-sosiaalinen, myös biologinen yksilö. Intuitiota voi täydentää täsmällisellä, yksilöllisellä diagnoosilla ja siitä seuraavilla henkilökohtaisilla hoitosuunnitelmilla. Niihin yleensä kuuluu elämäntapamuutoksia.

DIGITALISAATIO ISKEE LIIKETOIMINTAMALLIIN
Digitalisaatio voi aikaansaada merkittävää vipua, jos se kohdistuu liiketoimintamallin herkkään kohtaan. Edellisen perusteella voi sanoa, että
terveydenhuollon naminappuloita ovat ainakin potilas-lääkärisuhde,
diagnoosin täsmällisyys ja yksilöllisyys, hoidon ja lääkityksen paketointi itsepalveluksi ja reaaliaikaiseksi seurannaksi sekä hoidon vaikutusten
täsmällinen kirjaaminen.
Potilas-lääkärisuhde on terveyspalvelujen keskeinen tuotannon tekijä.
Suhde on lähtökohtaisesti asymmetrinen, koska lääkäri yleensä koulutuksensa perusteella tietää ja osaa enemmän ja kokemuksensa perusteella
osaa suhtautua rauhallisesti siinä missä potilas on hädissään.
Informaation asymmetrialla on ollut merkittäviä seurauksia terveydenhuollon rahoitukselle. Jos potilas ei tiedä eikä osaa, hän ei voi toimia rationaalisesti. Siksi vapaat markkinat eivät toimi. Lääkäri sekä päättää hoidois-

PAUL LILLRANK

ta, että suorittaa ne, itse tai omalla organisaatiollaan, ja laskuttaa kaikesta
tehdystä työstä, oli sillä vaikutusta tai ei.
Sikäli kun digitalisaatio voimaannuttaa potilaan ja tarjoaa hänelle, kuten
myös maksajalle (valtio tai vakuutusyhtiö) vahvemman neuvotteluaseman,
terveydenhuollon rahoitusrakenne menee uusiksi. Tämä kehityskulku on jo
käynnissä ja kulkee nimellä vaikuttavuusperustainen terveydenhuolto (value -based care).

Vaikuttavuus tässä tarkoittaa toteutuneiden vaikutusten suhdetta käytettyihin resursseihin. Jos vähemmillä toimenpiteillä ja lääkkeillä saadaan
parempaa terveyttä, palvelutuottaja tienaa enemmän. On sinänsä maalaisjärjen vastaista, että tekemällä vähemmän ansaitsisi enemmän. Mutta juuri
maalaisjärjen soveltaminen informaatioasymmetrian riivaamaan terveyspalvelujen tuotantoon on kaikkialla maailmassa johtanut kustannusten kasvuun
ilman vastaavia terveyshyötyjä.
Yksilön geneettiseen profiiliin perustuva täsmällinen diagnostiikka tarjoaa
mahdollisuuksia erityisesti elintapasairauksissa, kuten diabetes, krooniset
kivut ja vajaatoimisuus. Palvelu, kuten todettu, on tuottajan ja asiakkaan yhteistoimintaa, jossa molemmilla on oikeuksia ja velvollisuuksia. Täsmällisen
tiedon varassa voidaan todeta, että potilaan ongelmat johtuvat elintavoista
ja ainoa vaikuttava hoito on elämäntavan muutos. Tässä on palvelusopimuksen paikka. Potilaalla ei ole vain oikeuksia saada hoitoa, hänellä on täsmällisesti tiedetty velvollisuus hoitaa itseään.
Täsmälääketiede asettaa uuteen valoon paljon suukopua aiheuttaneen
kysymyksen itse aiheutetuista sairauksista ja niiden hoitamisesta tai hoitamatta jättämisestä julkisin varoin. Potilaan velvollisuuksien korostaminen on
aina tyssännyt kysymykseen, mikä on itse aiheutettua? Tupakka, viina ja roskaruoka, totta kai, mutta entä salibandyssä hajonnut olkapää tai maratonilla
ilmennyt hiushalkeama jalkapöydän luussa?
Nyt ollaan tilanteessa, jossa diagnoosissa täsmällisesti todetaan aiheuttaja, tunnistetaan tarvittava elämäntavan muutos, oli se sitten tupakoinnin tai
pitkänmatkan juoksun lopettaminen. Tehdään palvelusopimus, jossa palvelutuottaja ja asiakas saavat määrätyt oikeudet ja velvollisuudet. Jos asiakas
ei tee omaa osuuttaan, palvelusopimus voidaan purkaa tai muuttaa.

LOPUKSI
Digitalisaatio on edennyt hitaasti terveydenhuollossa. Yksittäisiä laitteita ja
hämmästyttäviä hoitoja toki on ilmaantunut, mutta vaikutukset koko järjestelmän tasolla ovat vähäisiä verrattuna moniin muihin toimialoihin, kuten
media, turismi ja pankkitoiminta.
Syy ei ole laiskuudessa eikä saamattomuudessa. Terveydenhuolto on
palvelujärjestelmä, jossa on monia piirteitä, joita muualla ei esiinny. Liiketoimintamallit ovat erilaisia eri ongelmatyypeissä. Päivystystä ei johdeta sa-
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malla logiikalla kuin preventiota; aikataulutettu täsmäkirurgia vaatii erilaisen
organisaation kuin monisairaan vanhuksen dementia. Konttoriautomaation
ja vempainten päälle digitalisaatio tuo merkittäviä vaikutuksia, kun se muuttaa kunkin ongelmatyypin liiketoimintamallin perusteita.
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Tiiviisti
• Digitalisaation vaikutukset ovat olleet
terveydenhuollossa koko järjestelmän tasolla vähäisiä verrattuna moniin muihin
toimialoihin.
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• Digitalisaatio voi muuttaa jatkossa
merkittävästi muun muassa potilas-lääkärisuhdetta, diagnoosin täsmällisyyttä ja
yksilöllisyyttä sekä hoidon ja lääkityksen
paketointia itsepalveluksi.
• Geneettinen profilointi tekee mahdolliseksi palvelusopimuksen, jossa potilaalla
on oikeuksien lisäksi velvollisuuksia. Profiloinnin avulla voidaan todeta, jos potilaan
ongelmat johtuvat elintavoista, ja ainoa
vaikuttava hoito on elämäntavan muutos.
Tällöin potilaalta voidaan vaatia tarvittavaa
muutosta.

JULKISEN
SEKTORIN
VAUHDITETTAVA
DIGITAALISTA
PALVELUTALOUTTA
REIJO SVENTO
JUKKA VIITASAARI

”

Digitaalisessa maailmassa julkiset
toimijat ovat avainroolissa
poistamassa itse aiheuttamiaan
jäykkyyksiä, synnyttämässä uusia
mahdollisuuksia sekä ohjaamassa
toimintaa rahoittajana ja hankkijana.

Suomen itsenäisyyden kiehuvien alkuvuosien, seuraavien vuosikymmenten
sisäisten poliittisten jännitteiden, ja lopulta neuvostojärjestelmän romahtamisen jälkeen julkisen sektorin roolista yhteiskunnassa on käyty jatkuvasti
sekä ideologista että pragmaattista keskustelua.
Turvaverkkoja rakentava pohjoismainen yhteiskuntamalli nauttii nykyisin
laajaa kansansuosiota. Kukaan ei enää vaadi ääriliberaalia yövartijavaltiota,
jossa valtion roolina on vain taata yksilön omistus- ja itsemääräämisoikeus.
Julkisen sektorin – valtion ja kuntien – osallisuudesta, koosta ja roolista
yhteiskunnassa käydään kuitenkin jatkuvaa keskustelua. Ja hyvä niin! Maailma on kansainvälistynyt ja muuttunut nopealiikkeiseksi, jossa vanhoja rakenteita on pystyttävä jatkuvasti koettelemaan ja tarvittaessa muuttamaan
hallitun ketterästi.
Vaikka Suomi on perinteisesti menestynyt hyvin kansainvälisissä digitaaliteknologian vertailuissa, julkinen sektori on ollut hidas uuden teknologian
hyödyntäjä. Mairittelevat sijoitukset vertailuissa ovat perustuneet enemmän
yksityisen sektorin aktiivisuuteen ja hankittujen laitteiden määrään, kuin digitaalisten palvelujen hyödyntämiseen, uusiin toimintatapoihin ja tuottavuuden
paranemiseen. Julkinen sektori on onneksi parantanut juoksuaan tässä asiassa.

VEROJA JA REGULAATIOTA
Ennen 1980-lukua valtion suhde elinkeinoelämään oli paljolti vaikuttamista
toimintaympäristöön säätelyn kautta. Keinoina ovat vuosikymmeniä olleet
erityisesti verotus, kuluttajansuoja- ja kilpailulainsäädäntö, ja kasvavasti
myös julkiset hankinnat.
Verotusta on käytetty monessa roolissa: suitsimaan haitalliseksi koettua
toimintaa, vaikuttamaan kulutustottumuksiin, muuttamaan eri toimintojen
keskinäistä suhdetta ja hidastamaan tuloerojen kasvua.
Vahvalla kuluttajansuojalainsäädännöllä on haluttu suojella kuluttajaa
häikäilemättömäksi arvioitua elinkeinoelämää vastaan. Kilpailulainsäädännöllä on pyritty ehkäisemään epätasapainoista kilpailua ja estämään pääsy
pahimmillaan monopoliasemaan.
Julkisten hankintojen ohjaava rooli myös uusien innovaatioiden kannustimena on oivallettu vasta myöhemmin. Julkisen sektorin merkitys voi olla
ratkaisevan tärkeä esimerkiksi kansainväliseen kasvuun tähtäävien yritysten
tuotekehityskumppanina, asiakasreferenssinä, sekä kestävään kasvuun ja valintoihin ohjaajana. Tämä edellyttää puolin ja toisin pitkäjänteistä sitoutumista, luottamusta ja ideologioista vapaata pragmaattista toimintaa.

Julkisen sektorin vauhditettava digitaalista palvelutaloutta

Jos valtion rooli elinkeinoelämän tukemisessa ennen digitalisaation ja
globalisaation aikakautta olikin vähäinen, kuntien rooli paikallisen elinkeinoelämän tukemisessa on ollut sitäkin merkittävämpi. Yrittäjille on aina järjestynyt muun muassa edullisia yritystontteja, lainaa paikallispankista, puolisolle työpaikka, tuettua työvoimaa ja hallituspaikkoja yritysjärjestöissä.
Monissa kunnissa on jo vuosikymmeniä ollut kuntien tukemia teollisuuskyliä. Myöhemmin 2000-luvun alkuvuosina perustettiin lisäksi kunnan täysin
tai osittain omistamia kehitysyhtiöitä ja yrityskiihdyttämöitä. Vuonna 2008
alkaneen ja pitkittyneen finanssikriisin jälkeen moni niistä on kuitenkin vähin äänin haudattu taloudellisesti kannattamattomina ja usein myös tuloksiltaan hyödyttöminä.
Monissa kunnissa toimii kuitenkin edelleen seudullisia kehittämis- ja
kuntayhtymiä, teollisuus- ja teknologiakeskuksia, sekä kiinteistö- ja markkinointiyhtiöitä, joissa kunta on vähintään osaomistajana. Niillä pyritään
tyypillisesti houkuttelemaan investointeja ja edistämään kunnan elinkeinotoimintaa.

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMISTA PALVELUVÄYLÄÄN
Tietoyhteiskunnan kehitystä ohjaavat kannanotot tulivat ensimmäisen kerran hallitusohjelmaan Lipposen I hallituksen hallitusohjelmassa vuosille
1995-1999. Hallitusohjelmassa todettiin muun muassa:
”Hallitus panostaa tietoverkkojen ja tiedon valtatien antamien mahdollisuuksien hyväksikäyttöön. Tietoyhteiskunnan perustaidot tulee antaa kaikille suomalaisille. Koulutusjärjestelmä saatetaan tietoverkkojen piiriin sekä
turvataan oppilaitosten mahdollisuudet näiden palvelujen käyttöön. Kirjastolaitoksen edellytykset turvataan osana tietoyhteiskuntastrategiaa.”
Olennaista on havaita, että kirjaus oli hallitusohjelman kolutusta, tiedettä

REIJO SVENTO
JUKKA VIITASAARI

ja kulttuuria koskevassa osuudessa. Samoin on syytä havaita, että jo tuolloin
puhuttiin kaikista suomalaisista. Tämä tulokulma on ollut mukana – niin hyvässä kuin pahassakin – koko ajan
Lipposen II hallituksen (1999-2003) hallitusohjelmassa tietoyhteiskunta
sai jo itsenäisemmän kirjauksen. Painotuksiin tuli mukaan sellaisia käsitteitä
kuin ihmisystävällisyys ja kestävyys. Ensimmäisen kerran ryhdyttiin puhumaan myös sähköisestä asioinnista ja julkisen sektorin toimintaprosessien
tehostamisesta. Myös alueellinen tasapuolisuus oli vahvasti esillä. Jo silloin
ymmärrettiin, että kattavien sähköisten palveluiden kautta pystytään palvelemaan myös syrjäseudun asukkaita fyysisiä palveluita helpommin.

Tavoitteeksi asetettiin niin valtionhallinnossa kuin kunnissakin käyttöön
otettavaksi yksi yhteinen sähköinen henkilökortti. Tästä HST-kortista tuli ajan
saatossa kuitenkin lähinnä viranomaisten tunnistautumisväline pankkien ja
mobiilioperaattoreiden luotua helppokäyttöisempiä ja turvallisia tunnistamisvälineitä.
Valtioneuvosto antoi vuonna 2000 periaatepäätöksen valtioneuvoston
tietohallinnon kehittämisestä. Keskeisenä tavoitteena oli julkisten tietovarantojen yhteiskäyttöisyyden ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden parantaminen. Samalla ryhdyttiin puhumaan entistä enemmän rajapintojen
toteuttamisesta ja avaamisesta.
Palveluiden saatavuutta ja käytettävyyttä pyrittiin parantamaan kehittämällä yksittäisten sähköisten asiointipalveluiden rinnalle viranomaisten
yhteisiä verkkopalveluja. Näitä päätettiin tarjota eri tekniikoilla kuten internet, puhelinpalvelut, matkaviestimet ja jopa digitaalinen televisio. Viimeksi
mainitun käyttö jäi vähälle, mutta mobiliteetin merkityksen kasvu oli tuosta
eteenpäin olennaista.
Vanhasen I hallitusohjelmassa 2003-2007 keskityttiin sähköisten palveluiden vahvaan kehittämiseen. Alueellinen, kielellinen ja sosiaalinen yhdenvertaisuus oli selkeästi esillä. Ajasta ja paikasta riippumattomien palveluiden
kehitystä painotettiin samoin.
Ensimmäisen kerran kiinnitettiin myös huomiota palveluiden kansainvälistymiseen ja siinä erityisesti EU:n rooliin. Valtioneuvosto painotti tekevänsä
yhteistyötä kuntasektorin kanssa muun muassa julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan kautta. Julkisen hallinnon suositusten (JHS) merkityksen katsottiin korostuvan entisestään uudistuvassa toimintaympäristössä.
Vanhasen II hallituksen 2007-2010 hallitusohjelmassa ryhdyttiin käyttämään
käsitettä ”Arjen tietoyhteiskunta”. Tietoyhteiskuntakehityksen katsottiin siis
tulleen jo kaikkien kansalaisten, yritysten ja hallinnon arkeen.
Erityistä huomiota päätettiin kiinnittää julkisen sektorin palvelurakenteiden
asiakaslähtöiseen uudistamiseen tieto- ja viestintätekniikan laajamittaisella
hyödyntämisellä sekä toimintamallien uudistamisella. Hallituskauden alussa
laadittiin lisäksi aiempaa konkreettisempi toimintaohjelma, jolla keskityttiin laajapohjaisesti valmistellun tietoyhteiskuntastrategian käytännön toteutukseen.
Kiviniemen hallituksen 2010-2011 hallitusohjelmassa painotettiin erityisesti julkisen sektorin IT-konserniohjauksen keskittämistä ja vahvistamista.
Julkisen sektorin IT-järjestelmien toteuttamisesta vastaava Valtori Oy aloitti
toimintansa sittemmin vuoden 2014 alusta.

Julkisen sektorin vauhditettava digitaalista palvelutaloutta

Hallitusohjelmassa luvattiin myös julkisen sektorin hallussa olevien tietojen aiempaa laajempaa avaamista tietosuojaa vaarantamatta. Näillä toimenpiteillä oli sittemmin huomattava vaikutus erilaisten yksityisten palveluiden
syntymiseen useilla aloilla.
Kataisen hallituksen 2011-2014 hallitusohjelmassa kerrattiin osittain aiempien hallitusohjelmien tavoitteita (asiakaslähtöisyys, esteettömyys, alueellinen tasa-arvo jne.). Keskeisenä tavoitteena oli kuitenkin julkisen sektorin
tuottavuuden parantaminen muun muassa hyödyntämällä aiempaa tehokkaammin tiedolla johtamista, yhteensopivia tietojärjestelmiä sekä lisäämällä
julkishallinnon tietojen yhteiskäyttöä.
Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämiseksi julkishallinnossa linjattiin käytettäväksi myös avoimia standardeja. Lisäksi tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa painotettiin.
Sipilän hallituksen 2015- hallitusohjelman yhdeksi keskeisimmistä yleislinjauksista muodostui digitalisaation laajamittainen hyödyntäminen. Toimintatavat päätettiin uudistaa rakentaen julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi
ja nimenomaan esisijaisesti digitaalisiksi, jotta julkisen talouden kannalta
välttämätön tuottavuusloikka saadaan toteutumaan.
Hallitusohjelmassa sitoudutaan siihen, että julkinen hallinto kysyy samaa tietoa kansalaisilta ja yrityksiltä vain kerran. Tämän lupauksen täyttyminen edellyttää yhdessä Viron kanssa jo kauan suunnitellun palveluväylän
toteutumista.
Ajatuksena on yhdistää palveluväylällä kaikki julkiset tietovarannot ja
mahdollistaa kansalaisille ja yrityksille sähköisten palveluiden toteuttaminen niin sanotusti yhden luukun periaatteella. Kaikki julkiselta sektorilta
tulevat viestit kansalaisille tulevat jatkossa ensisijaisesti sähköisesti kansalaisen oman asiointitilin kautta. Julkisella sektorilla muun muassa Kela ja
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verottaja ovat olleet suurimpia kirjeiden lähettäjiä. Myös tämä muutos kiihdyttää perinteisen postitoiminnan muutostrendejä.
Julkisen sektorin rooli on kehittynyt sivistyksellisestä tietoyhteiskuntakehityksestä sähköisen asioinnin ja arjen tietoyhteiskunnan kautta digitalisoinnin
edistämiseen. Ylevistä periaatteista on suuntauduttu entistä enemmän tuottavuuden kehittämiseen ja konkreettisemmin toimenpitein toimintojen tehostumiseen niin kansalaisten, yritysten kuin julkisen hallinnon näkökulmasta.
Suomen kaltaisessa isossa ja harvaan asutussa maassa on sinällään ollut
tärkeää, että alueellisesta tasa-arvosta, kielellisistä asioista ja sosiaalisen

aseman tasapuolisuudesta on kannettu huolta. Jossakin tilanteissa näistä
periaatteista kiinni pitäminen on kuitenkin ollut omiaan hidastamaan kehitystä asioissa tai alueilla, joilla kehitys olisi ollut mahdollista toteuttaa
nopeamminkin. Digitalisaatiossa ei voida liikkua hitaimman liikkujan asettamalla aikataululla tai häviämme kansainvälisessä kilpailussa.
Tietoyhteiskunta-asioita on edeltävinä vuosina organisoitu useilla eri tavoilla. Useita laajapohjaisia tietoyhteiskunta-asioiden neuvottelukuntia istui
peräkkäin. Niiden kautta kyettiin varmuudella kuulemaan useiden sidosryhmien käsityksiä asioista ja ehkä myös sitouttamaan niiden edustamia tahoja
omalta osaltaan edistämään tietoyhteiskuntakehitystä. Kompromissihakuisuuden vuoksi haasteena oli kuitenkin löytää loppukirjauksiin ja tavoitteisiin riittävän haasteellisia maaleja, puhumattakaan riittävän konkreettisista
toimenpideohjelmista.
Neuvottelukuntia veti välillä jopa pääministeri, joka oli kansainvälisesti
poikkeuksellista. Useimmiten vetovastuu oli kuitenkin pääministerin kiireistä
johtuen hieman vaihdellen joko viestintä- tai julkisen sektorin kehittämisestä vastaavilla ministereillä. Kulloisenkin neuvottelukunnan sihteeristön merkitys oli aina huomattava.
Jatkossa nykykielellä digitalisaation kehittämisessä tulee keskittyä konkreettisiin asioihin ja uskaltaa tehdä sellaisiakin päätöksiä, joista kaikki sidosryhmät eivät välttämättä aina pidä. Samoin kansainvälisten asioiden ja
kehityssuuntien aiempaa vahvempi huomiointi on välttämätöntä.

TEKES AKTIVOI VALTION ROOLIN
Aiemmin lähinnä verotuksen ja regulaation avulla vaikuttaneen valtion merkittävä rytminvaihdos tapahtui samaan aikaan digitaaliteknologian läpimurron
kanssa: vuonna 1983 perustettiin innovaatiorahoituskeskus Tekes aktivoimaan
ja rahoittamaan yritysten, yliopistojen ja muiden tutkimusyksiköiden tutkimus- ja kehitysprojekteja. Siihen saakka valtion taloudellinen tuki kanavoitui
hajanaisesti eri hallinnonalan ministeriöiden ja virastojen kautta ilman selkeää kokonaiskuvaa. Tekesin noin 500 miljoonan euron vuosibudjetista noin
kolmannes on suuntautunut yliopistojen ja tutkimuslaitosten hankkeisiin ja
kaksi kolmannesta yritysvetoisiin tuotekehityshankkeisiin.
Fragmentoituneesta julkisen tuen kentästä on viime vuosina pyritty saamaan
yhtenäisempi ja asiakastarpeita paremmin vastaava yhdistämällä tehtäviä ja
tukiorganisaatioita saman katon alle, ja kansainvälistymiseen kannustavasti.
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Jo vuonna 2010 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin (ELY) paketoitiin aiemmin erilliset työ- ja elinkeinokeskukset, tiehallinnon tiepiirit ja
alueelliset ympäristökeskukset, ja täydennettiin vielä lääninhallitusten koulutus- ja liikennelupatehtävillä.
Vuonna 1971 perustetun Keksintösäätiön valtakunnallinen Tuoteväylä-palvelu siirrettiin vuoden 2014 alussa Uudenmaan ELY-keskukseen ja sieltä edelleen Tekesin prestart-palveluksi rahoituksineen. Työ- ja elinkeinoministeriö
lopetti samalla tuen säätiölle, jonka on sittemmin pitänyt kerätä tulonsa keksinnöistä saamistaan rojalteista.
Suomi on aina ollut vientiriippuvainen talous, mutta globalisaation mukanaan tuomaan rakennemuutokseen ja kansainvälisen kilpailun kiristymiseen
havahduttiin tosissaan 2000-luvun alkuvuosina. Yritysten katsottiin tarvitsevan kaiken mahdollisen tuen, mitä Suomen julkinen valta pystyy tarjoamaan.

TEAM FINLANDIN ALKUTAHDIT
Suomalaisten organisaatioiden, kuten Tekes, Finpro, ulkoministeriö ja kulttuuri-instituutit, havaittiin toimivan ulkomailla täysin toisistaan erillään. Lisäksi erityisesti Finpron katsottiin tarjoavan palveluja, joita myös yksityiset
toimijat pystyvät tuottamaan.
Vuonna 2012 käynnistettiin Team Finland -verkosto, johon kuuluvat Finpro,
Tekes, Finnvera, Finnfund, Finnpartnership, Teollisuussijoitus, VTT, Patenttija rekisterihallitus, ely-keskukset, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Suomalais-venäläinen kauppakamari, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari,
Invest in Finland ja Finland Promotion Board. Lisäksi siihen kuuluvat yli 80
suurlähetystöä ja konsulaattia, ja Suomessa 15 ely-keskustiimiä.
Nyt muutaman vuoden toimittuaan verkosto ei ole tuonut merkittävää lisäarvoa yritysten vientitoimintaan, eivätkä organisaatiot ole oppineet ratkai-
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sevasti uusia tapoja yhteistyön tiivistämiseksi.
Team Finlandia uudistetaan parhaillaan vastaamaan paremmin yritysten
tarpeita. Uusia avauksia ovat muun muassa kansainvälistymistä tukeva palveluseteli, Finpron ja Tekesin ohjelmatoiminnan yhdistäminen sekä suurlähetystöjen valjastaminen tiiviimmin tukemaan yritysten vienninedistämistä.

PASSIIVISESTA MAKSAJASTA AKTIIVISEKSI MAHDOLLISTAJAKSI
Markkinaliberaalien mielestä mitä vähemmän julkinen toimija operoi markkinoilla, sitä tehokkaammin ja tuottavammin kysyntä ja tarjonta kohtaavat.

Laboratorio-olosuhteissa tämä voisi toimia, mutta tosielämässä julkisen sektorin toimijoilla on digitaalisessa yhteiskunnassa monia tärkeitä tehtäviä. Ne
liittyvät osaamisen kehittämiseen, riskinottoon, rahoitukseen, kaikkien osallistamiseen sekä tietoturvallisen toimintaympäristön ylläpitoon.
Tästä huolimatta rajanvetoa yhteiskunnallisten pelisääntöjen määrittelyn
ja itse pelaamisen välillä on jatkuvasti tarkkailtava. Julkisen toimijan roolina
on toimia tuomarina, mutta ei osallistua itse peliin. Tämä seikka tuntuu välillä unohtuvan.
Periaatteessa julkista toimijaa tarvitaan vain täyttämään markkinapuutteita. Jos palvelulle löytyy liiketaloudellisesti kannattava tuotantotapa, julkinen toimija voi siitä vetäytyä tai halutessaan hankkia yksityisen tuottajan
palveluja. Myös palvelutuottajan kannalta on ihanteellista, jos sen asiakaskuntaan kuuluu sekä yksityisiä että julkisia asiakkaita.
Asiakas tulisi olla avainroolissa myös julkisia palveluja suunniteltaessa.
Tietojärjestelmien yhteensopivuuden varmistaminen eri hallinnonalojen,
sekä kunnallisten ja valtiotason järjestelmien kesken tulisi olla lähtökohta
ja itsestäänselvyys.

GLOKAALI PALVELUTALOUS SYNTYY
Ennakointiväki on jo vuosia puhunut glokaalin palvelutalouden esiinmarssista.
Siinä aiemmin itse omistetut tuotteet hankitaan on demand -pohjaisesti palveluina, tuotetaan lokaalisti, mutta suhteessa globaaliin kilpailuympäristöön
ja -ehtoihin.
Julkinen sektori monien keskeisten yhteiskunnallisten palvelujen järjestäjänä, tilaajana ja tuottajana on keskellä digitaalisuuden muovaamaa globaalia palvelutaloutta, sen rakennemuutosta ja luovaa tuhoa. Kehitys ei voi olla
vaikuttamatta myöskään kansallisen julkisen toimijan säätelyrooliin: entistä
useammat säädökset harmonisoidaan EU-tasolla perustuen esimerkiksi vapaakauppasopimuksiin ja sovitetaan kansainväliseen toimintaympäristöön.
Kaikki digitalisoitavissa olevat palvelut siirtyvät kiihtyvästi digitaaliseen muotoon. Näin tapahtuu myös useimpien maiden kahdelle suurimmalle budjetin
menoerälle: sosiaali- ja terveys-, sekä koulutuspalveluille. Rajat ylittävä terveysturismi Suomeen ja Suomesta kasvaa vuosi vuodelta. Opetus siirtyy nopealla
tahdilla verkkoon ja ylittää valtioiden rajat. Aiemmin vain paikallisia asiakkaita
palvelleiden palvelutuottajien on kyettävä vastaamaan kansainväliseen kilpailuun ja haettava asiakkaita myös aiemman palvelupiirinsä ulkopuolelta.
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Suomi on läntisen maailman ensimmäisiä koekenttiä, jossa hyvin koulutettua ja digitaaliset taidot omaavaa väestöä siirtyy laajasti pois työelämästä.
Julkisen toimijan on kyettävä tarjoamaan heidän tarvitsemiaan palveluja verkon välityksellä, mikä samalla helpottaa painetta kustannuspuolella.

LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ JA HANKINNOILLA LUODAAN MARKKINAA
Valtioiden on kyettävä tarjoamaan kilpailukykyinen toimintaympäristö sekä
kotimaisten että ulkomaisten investointien houkuttelemiseksi. Ei voida lähteä siitä, että edes suomalaiset yritykset tekevät tuottamattomia investointeja automaattisesti Suomeen vain sen vuoksi, että niiden historia on Suomessa.
Lainsäädäntö on tässä keskeisessä osassa. Sen on oltava ajantasaista,
investointeihin kannustavaa, kansainvälisesti kilpailukykyistä ja ennustettavaa. Markkinailmiöiden ja teknologian muutosnopeus ja yllätyksellisyys sekä
uusien palvelujen kehitys on kuitenkin niin kiivasta, että sen enempää kansallinen kuin rajat ylittävä säätely ei välttämättä pysy kyydissä. Pahimmillaan
se estää uusien innovaatioiden syntymisen ja aiheuttaa ylilyöntejä ja tulkinnallisia kädenvääntöjä.
Vaikka lainsäädännössä ei kannata omaksua kokeilukulttuuria, lainsäätäjän tulee olla varhain hereillä kehittämässä uusia käytäntöjä mahdollistavaa
toimintaympäristöä. Erityisesti tulee välttää yksittäisten teknologioiden lainsäädännöllistä regulointia. Kehitys on niin nopeaa, että lain tultua voimaan
esillä on jo aivan uusi teknologia tyypillisesti kolmi- tai neljäkirjaimisine lyhenteineen.
Säätelyn kohteena tulee olla yleiset pelisäännöt, ilmiöt ja tasapuolisten
toimintaedellytysten luominen. Erityissääntelyä tulee välttää, eikä kasuistiseen eli kaikkeen vastauksen antavaan lainsäädäntöön päästä koskaan. Jo-
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kaisen uuden sääntelyhankkeen tarvetta tulee arvioida tarkoin ja normien
purkutalkoita tulee edelleen jatkaa.
EU:n jäsenenä Suomen tulee luonnollisesti ottaa sisämarkkinatarpeet
huomioon. Näissä asioissa ei tule kuitenkaan olla sinisilmäinen ja toimia
paavillisemmin kuin paavi itse.
Suomi on edelleen useissa tietoyhteiskunnan kehitykseen ja digitalisaatioon liittyvissä asioissa edelläkävijä. Tähän on törmätty useissa EU:n lainsäädäntöhankkeissa. EU toimii valitettavasti useimmiten hitaimpien liikkujien
asettamassa tahdissa tai isompien jäsenmarkkinoiden vaateiden perusteella.

Suomen tulee toimia entistä aktiivisemmin jo mahdollisimman aikaisessa
lainsäädäntövaiheessa omien erityispiirteidemme esille tuomisessa. Lisäksi EU-sääntelyssä tulee harjoittaa enemmän niin sanottua perälautamallia,
joka mahdollistaa kehityksessä nopeampien maiden tehokkaammat toteutukset ilman kaikkien jäsenmaiden markkinoiden tasapäistämistä. Tästä hyvänä esimerkkinä on roaming-maksujen poistaminen sisämarkkinoilta. Toteutus tehtiin isojen turistimaiden tahdon mukaisesti.
Julkisten hankintojen laajaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta ei ole riittävästi
oivallettu, mutta niitä tulisi systemaattisesti hyödyntää uusien innovaatioiden
saamiseksi käyttöön. Ei tulisi tuijottaa vain hankintahintaa ja hakea turvallisinta ratkaisua, vaan pyrkiä innovoimaan ja löytämään hankinnan paras mahdollinen elinkaaren mittainen arvo. Kokeilujen kautta saattaisi monessa kohden
löytyä ratkaisu pulmiin, joita ei ennakkoon pystytä tarkasti määrittelemään.
Erityisesti pienten yritysten, yrittäjien ja yritysverkostojen osallistuminen
julkisiin tarjouspyyntöihin tulisi tehdä mahdollisimman helpoksi. Vaatimuksia ja osallistumisen reunaehtoja tulisi yksinkertaistaa ja keventää ja lisätä
sähköistä hankintamenettelyä.

OSAAMISPOHJASTA KAIKKI PONNISTAA
Työn luonne muuttuu jatkossa nopeasti, joten myös työn käsite joudutaan
määrittelemään uudelleen. Digitalisaation on ennustettu syrjäyttävän jopa
70 prosenttia nykyisin tunnetuista työpaikoista niin, että nykyiset koululaiset
tekevät työtä ammateissa, joita ei vielä ole edes olemassa.
Myös elinikäisten työurien aika on ohi, eikä yhdellä perustutkinnolla enää
välttämättä selviä eläkkeelle saakka, vaan sitä on päivitettävä matkan varrella sekä ammatillisilla että yleisemmillä osaamisilla. Tutkinnon tulee kuitenkin edelleen tarjota mahdollisimman kantava teoreettinen perusta, jonka
päälle uutta osaamista voi rakentaa.
Yksi julkisen sektorin tärkeimpiä tehtäviä onkin taata maailman mitassa
suomalainen huippuosaaminen sekä perus- että korkeakoulutasolla. Tällaisen osaamisen kehittämisessä julkisella toimijalla riittää tulevaisuudessa
sekä järjestäjän, tilaajan että tuottajan rooleja. Yliopistoilla ja tutkimuslaitoksilla, kuten VTT:llä voisi parhaimmillaan olla jopa digitaalisen muutoksen
johtajan rooli perustuen tuottamaansa uuteen tietoon ja osaamiseen.
Jopa vapaan markkinatalouden kehtona pidetyssä Yhdysvalloissa valtiolla
on keskeinen rooli uusien teknologisten innovaatioiden edistäjänä. Suurten
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kotimarkkinoiden ja monipuolisten rahoituslähteiden lisäksi sellaiset uudet
innovaatiot kuten Tesla tai Uber eivät olisi syntyneet ilman viranomaisten
tukea. Myös Nokian menestyksen taustalla on monissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa aiempina vuosina tehty tutkimus.
Valtion tulee yrittäjähenkisesti osallistua varhaisvaiheen tutkimukseen ja
innovointiin liittyviin riskeihin, mihin yksityisillä sijoittajilla ei aina ole mahdollisuutta. Tämä tulisi nähdä osaamisen kehittämisenä ja uuden oppimisena, vaikka nopeita kaupallisia läpimurtoja ei syntyisikään.
Valtio voi myös kannustaa yliopistoja riskinottoon mahdollistamalla lyhyellä tähtäimellä hyödyttöminä ja tuottamattomina pidettyjä opetusaloja, ja
poikkitieteellisiä aineyhdistelmiä, joista voi myöhemmin kehittyä jopa ratkaisevan tärkeitä avainaloja. Sen sijaan samojen erityisaineiden opettaminen liian monessa oppilaitoksessa tulisi estää, ja sen sijaan kannustaa niitä
keskinäiseen työnjakoon.
Digitaalisessa maailmassa viranomaiset voivat myös edistää avointa ja
ennakkoluulotonta yhteiskunnallista ilmapiiriä ja Suomi100-vuoden teeman mukaisesti yhdessä tekemistä. Julkinen sektori ei pysty tähän kuitenkaan yksin, vaan tarvitsee vierelleen yrityksiä, kansalaisia ja kolmannen
sektorin järjestöjä.
Julkiset toimijat ovat kuitenkin avainroolissa poistamassa itse aiheuttamiaan jäykkyyksiä ja turhaa säätelyä, synnyttämässä uusia mahdollisuuksia,
sekä ohjaamassa rahoittajana ja hankkijana toimintaa kohden joustavia, uusia toimintamalleja.
Digitaalinen palvelutalous on muutosnopeudessaan sitä luokkaa, että
myös julkisen sektorin on kyettävä nostamaan kellotaajuuttaan. Aina ei voida edetä hitaimman lenkin mukaisesti, vaan on uskallettava näyttää tietä oikeana pidettyyn suuntaan. Silloin uuden osaamisen kerryttäminen vanhan

REIJO SVENTO
JUKKA VIITASAARI

päälle, asioiden yhdistely ja nopea muutoksesta oppiminen nousevat yksilön
ja yhteiskunnan tasoilla avainrooliin.
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Tiiviisti
• Vaikka Suomi on perinteisesti menestynyt hyvin kansainvälisissä digitaaliteknologian vertailuissa, julkinen sektori on ollut
hidas uuden teknologian hyödyntäjä. Julkinen sektori on onneksi parantanut juoksuaan tässä asiassa.
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• Julkisen sektorin merkitys voi olla ratkaisevan tärkeä esimerkiksi kansainväliseen
kasvuun tähtäävien yritysten tuotekehityskumppanina, asiakasreferenssinä, sekä
kestävään kasvuun ja valintoihin ohjaajana.
Tämä edellyttää puolin ja toisin pitkäjänteistä sitoutumista, luottamusta ja ideologioista vapaata pragmaattista toimintaa.
• Julkisen sektorin rooli on kehittynyt
sivistyksellisestä tietoyhteiskuntakehityksestä sähköisen asioinnin ja arjen
tietoyhteiskunnan kautta digitalisoinnin
edistämiseen. Ylevistä periaatteista on
suuntauduttu entistä enemmän tuotta-

vuuden kehittämiseen ja konkreettisemmin
toimenpitein toimintojen tehostumiseen niin
kansalaisten, yritysten kuin julkisen hallinnon
näkökulmasta.
• Julkisen sektorin toimijoilla on digitaalisessa yhteiskunnassa monia tärkeitä tehtäviä. Ne
liittyvät osaamisen kehittämiseen, riskinottoon,
rahoitukseen, kaikkien osallistamiseen sekä
tietoturvallisen toimintaympäristön ylläpitoon.
• Julkisen toimijan roolina on toimia tuomarina, mutta ei osallistua itse peliin.
• Lainsäätäjän tulee olla varhain hereillä kehittämässä uusia käytäntöjä mahdollistavaa
toimintaympäristöä. Erityisesti tulee välttää
yksittäisten teknologioiden lainsäädännöllistä
regulointia.
• Erityisesti pienten yritysten, yrittäjien ja yritysverkostojen osallistuminen julkisiin tarjouspyyntöihin tulisi tehdä mahdollisimman helpoksi. Vaatimuksia ja osallistumisen reunaehtoja
tulisi yksinkertaistaa ja keventää ja lisätä sähköistä hankintamenettelyä.

PEKKA LUNDMARK
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Tulevaisuutta
mullistamassa
– Matka älykkään
sähkön aikakaudelle

Vuonna 2027 espoolaisessa omakotitalossa heräävä perheenisä kävelee raput alakertaan keittiöön, napsauttaa kahvinkeittimen päälle ja istuu pöydän
ääreen lukemaan uutisia. Samassa hetkessä kahvinkeitin lähettää automaattisesti signaalin lämminvesivaraajalle, joka keskeyttää sähkönkulutuksensa
siksi ajaksi, kun kahvipavut jauhautuvat ja hautuvat keittimessä.
Kahvinkeittimestä varaajaan lähtenyt blockchain-signaali jatkaa matkaansa myös naapuriin, tarkemmin ottaen naapurin autotalliin. Siellä alumiinipeitteen alla valmiustilassa oleva sähköauto aktivoituu ja alkaa myydä
sähköään kahvinkeittimelle. Myynnin mahdollistaa se, että auton omistaja
on edellisenä iltana kuitannut älypuhelimellaan käyttävänsä asuinyhteisön
robottibussia työmatkaansa ja siten vapauttanut autonsa akun asuinyhteisönsä varavirtalähteeksi, jonka käytöstä hänelle maksetaan.
Ihmiset juovat kahvinsa, suorittavat aamutoimensa ja lähtevät töihin, aivan kuten nytkin. Alla työskentelee kuitenkin toisilleen langattomasti keskustelevien laitteiden älykäs verkosto, joka hallinnoi sähkönkulutusta, tekee
siitä lukemattomia mikrokauppoja ja joustaa kulutusta automaattisesti kulutuspiikkien mukaan. Ja tämä kaikki tapahtuu vain yhdessä espoolaisessa
paritalossa, jo aivan lähitulevaisuudessa.
Energiajärjestelmä, jota kohti kuljemme, on nykyistä hienoviritteisempi,
älykkäämpi ja monimutkaisempi. Samalla järjestelmän monimutkaistuminen
tuo mukanaan uusia ulottuvuuksia energiapolitiikkaan ja koko yhteiskuntaan.
Energiajärjestelmän monimutkaistuessa on energiapolitiikan puolestaan
aika yksinkertaistua: politiikan tulee olla tasapuolista, markkinalähtöistä
ja selkeää suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi on olennaista huomioida laajat, toisiinsa verkottuvat systeemit. Energiataloudellisia ja -poliittisia valintoja tehdään aina globaaleista sitoumuksista taloyhtiöiden ja
yksittäisten kuluttajien investointipäätösten tasolle, ja nämä kaikki tasot
linkittyvät toisiinsa.
Resurssienkäytön globaali kasvu, kuten Aasian väestön keskiluokkaistuminen ja yhteinen tarpeemme vastata ilmastonmuutokseen pakottavat meidät
etsimään jatkuvasti entistä tehokkaampaa tapaa käyttää uusiutumattomia
resursseja. Ennen kaikkea tähän tarvitaan kestävämpää energiapolitiikkaa ja
rohkeita päättäjiä. Mikäli nykyinen elämäntapa ei muutu, uhkana on ilmaston
lämpenemisen ja raaka-ainepulan aiheuttama globaali kriisi, jonka vaikutukset ulottuvat myös tänne pohjolaan.

Matka älykkään sähkön aikakaudelle

Ratkaisun avaimet voi tarjota digitaalisen ajan energiapolitiikka, jonka ohjaava vaikutus on maailmanlaajuista ja riittävän voimakasta. Tämä tarkoituksenmukainen ja tulevaisuusorientoitunut energiapolitiikkaa voidaan jakaa
seuraaviin osioihin:
1) Energiantuotanto: päästöjen vähentäminen ja puhtaan energian
nostaminen keskiöön
2) Päästöttömän sähkön valjastaminen asumisen ja liikkumisen tarpeisiin
3) Markkinatalouden tunnustaminen ratkaisujen tarjoajana

KOHTI AURINKOTALOUTTA
Energiantuotannon murros ja päästöjen vähentämisen tarve ovat sekä globaalin että kansallisen energiapolitiikan keskiössä. Globaalilla tasolla ilmastonmuutoksen torjunta ja hiilineutraalin maailman tavoittelu lähtevät energiapolitiikasta, joka siirtää päästökaupan avulla tuotannon painopistettä
öljystä ja kivihiilestä CO2-vapaisiin energiantuotannon muotoihin. Uusista,
fossiilisia korvaavista tuotantomuodoista lupaavin on tällä hetkellä aurinkovoima, jonka kannattavuus ja hyödynnettävyys kasvavat nopeasti.
Globaali siirtymä kohti aurinkotaloutta tarkoittaa perinteisten, rajallisten resurssien energiakäytöstä luopumista ja siirtymistä kohti uusiutuvia, sinällään
rajattomia resursseja, joiden lähtökohtana on auringon energia. Aurinkotalous
ei siis suinkaan tarkoita vain aurinkopaneeleja, vaan kattaa myös auringon
energian epäsuoran käytön vesivoiman, tuulivoiman ja bioenergian muodossa.
Tulevaisuudessa se voi tarkoittaa myös aaltojen ja merivirtojen energian valjastamista energian tuotantoon – kunhan näiden ratkaisujen hyötysuhde paranee.
Aurinkoon pohjautuva moderni energiajärjestelmä on nykyistä merkittävästi dynaamisempi ja älykkäämpi, ja nojaa myös nykyistä vähemmän hii-

PEKKA LUNDMARK

livoimaloiden kaltaisiin suuriin tuotantoyksikköihin. Lisäksi järjestelmän
irrottautuminen fossiilisista raaka-aineista suojelee energiamarkkinoita raaka-aineiden hintaheilahteluilta.
Aurinkotaloudessa ei kuitenkaan ole kyse pelkän energiantuotannon
muutoksesta, vaan mukana tulevat uudet älykkäät energiaratkaisut, kuten
energian varastointi ja hukkalämmön talteenotto. Lopputuloksena on nykyistä kokonaisvaltaisempi, sekä ihmisen ja ympäristön kannalta parempi
energiajärjestelmä, joka säästää maapallon rajallisia resursseja ja vähentää
saastumista merkittävästi.
On tietenkin selvää, että kuten kaikessa kehityksessä, myös aurinkovoi-

man laajempi käyttöönotto kestää aikansa. Etenkin siirtoverkkojen rakentamisessa on omat ratkaistavat haasteensa. Aurinkotalouteen siirtymisen aikana ja sen jälkeenkin tarvitaan siis myös muuta ilmastoystävällistä energiaa.
Jo käytössä olevilla hiilineutraaleilla tuotantomuodoilla, kuten ydinvoimalla
onkin tärkeä rooli etenkin siirtymäkaudella ja myös sen jälkeen. Vesivoima ei
ole pelkkä välikauden ratkaisu, vaan tärkein tasapainottaja systeemitasolla
myös tulevaisuuden energiajärjestelmässä.
Pohjoisilla alueilla, kuten Suomessa, aurinkovoima ei tule koskaan antamaan suhteellista kilpailuetua systeemitasolla, sillä aurinko antaa aina halvempaa energiaa jossain muualla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö
aurinkotalous tekisi tuloaan pohjolaankin. Tuulivoimaa voidaan rakentaa
kannattavasti ja sen käyttöä tuleekin lisätä entisestään. Myös sähkön ja lämmön yhteistuotannolla (CHP) on tärkeä rooli kausivaihtelun tasaajana, ja kivihiilestä luovuttaessa myös sen ekologisuus paranee.
Puhtaan biovoiman kehittäminen on tulevaisuuden Suomelle tärkeää:
etenkin puupohjaisilla biopolttoaineilla voi olla maamme tulevassa energiataloudessa merkittävä rooli. Kasvavat metsät sitovat hiilidioksidia, ja toisaalta ilmaston lämpeneminen lisää metsien kasvua. Kotimaisen puuston kasvun
ennustetaan lisääntyvän nykyilmastoon verrattuna 5-44 prosenttia vuosisadan loppuun mennessä. Viisaalla bioenergiastrategialla on mahdollista lisätä
puun energiakäyttöä niin, ettei metsien rooli hiilinieluna vaarannu.

GLOBAALIT SITOUMUKSET LUOVAT VIENTIMAHDOLLISUUKSIA
Koska tulevaisuuden energiantuotanto rakentuu pitkälti päästöttömien ja
hajautettujen ratkaisujen varaan, tarvitsee digitaalisen ajan ilmastopolitiikka
selkeitä vipuvarsia, joihin mahdollisimman moni maa voi tosissaan sitoutua.
Ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta selkein ja toimivin malli on globaali
päästökauppa, joka luo tasa-arvoa ja ennustettavuutta.
Päästökaupan perusajatuksena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
siellä, missä se on kustannustehokkainta. Tulevaisuudessa alueellisen yhteistyön merkitys energiamarkkinoilla kasvaa ja tämän vuoksi kansallisissa
energiastrategioissa ja yritystoiminnan puolella on tärkeää kyetä näkemään
oman maan energia- ja ilmastopolitiikkaa laajempi kokonaisuus.
Suomessa päätöksenteko ja toimintamahdollisuudet ovat nyt ja tulevaisuudessa sidottuja Euroopan Unionin yhteiseen politiikkaan ja EU:n globaaleihin vaikutusmahdollisuuksiin. Energiapoliittiset tavoitteet ja EU:n energia-
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lainsäädäntö kannattaakin pitää keskiössä kansallisen energialainsäädännön
valmistelussa.
Kansallinen lainsäädäntö toimii kansainvälisiä sitoumuksia tukevana ja
täydentävänä tekijänä. Suomalaisen energia- ja ympäristöpolitiikan tulee
varmistaa paitsi päästökauppaan ja ilmastosopimuksiin sitoutuminen, myös
luoda sellainen innovaatiomyönteinen yritysilmapiiri, joka sallii vähäpäästöisempää ja resurssiviisasta tulevaisuutta rakentavien energia-alan toimijoiden kukoistaa. Yhteiset, kaikille selkeät pelisäännöt palkitsevat tehokasta
toimijaa ja pitävät siten energiasektorimme kilpailukykyisenä.
Modernin energiateknologian viennin avulla voidaan saavuttaa jopa suurempia ympäristöhyötyjä kuin omien maan rajojen sisällä tapahtuvilla toimilla. Suomen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa voikin kasvaa kokoaan suuremmaksi, mikäli osaamme kehittää lisää tehokkaita ratkaisuja uusiutuvan
energian valjastamiseen, energiatehokkuuden älykkääseen kasvattamiseen
sekä kiertotalouteen.

RESURSSIVIISAAT KOTITALOUDET
Merkittävä osa tulevaisuuden energiaratkaisuista rakentuu myös kulutuksen
muutoksen ja materiaalitehokkuuden kasvun varaan. Kiertotalousmalli onkin
kestävän kehityksen olennainen mahdollistaja.
Kiertotaloudessa materiaalit kiertävät yhteiskunnassa eteenpäin niin kauan,
kuin niillä on arvoa jäljellä. Yhden jätteestä syntyy toisen raaka-ainetta ja mahdollisimman suuri osa materiaaleista ohjataan kiertoon. Näin sekä eliminoidaan
jätteen synty että vähennetään neitseellisten raaka-aineiden tarvetta.
Kiertotalouskehitys ei tapahdu itsestään, vaan vaatii uusia menetelmiä,
jotka parantavat luonnonvarojen hyötysuhdetta ja materiaalien kierrätystä.
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Tämä kehitys luo merkittävät markkinat neitseellisiä raaka-aineita edullisemmille, laadukkaille ja ekologisille toisen sukupolven raaka-aineille.
Digitaalisen ajan energiapolitiikan tulee kannustaa ja ohjata kuluttajia
kohti resurssien tehokkaampaa käyttöä ja älykästä jakamista. Esimerkiksi
uusiutuvan energian talokohtainen talteenotto ja tähän liittyvä huoneistoakkujen yleistyminen tulee huomioida myös energiapolitiikassa, sillä se
vaikuttaa paitsi asumiseen ja rakentamiseen, myös energian myyntiin ja
kulutukseen.
Kehittyvä ja muuttuva asuminen ja liikenne ovatkin digitaalisen ajan
energia- ja ympäristöpolitiikan ytimessä. Monet keskeiset yhteiskunnalli-

set energiaratkaisut, kuten jätteen energiakäyttö tai sähköistyvä matkustaminen kotien ja työpaikkojen välillä liittyvät juuri näihin kahteen arjen
energiapolitiikan kokonaisuuteen. Energiatalouden muutos tarkoittaa myös
roolien muutoksia: kuluttajien muuttumista osallistuviksi ja aktiivisiksi asiakkaiksi on tuettava, sillä hyvä energiatalous syntyy vain yhteistyön kautta.
Asumisen osalta energiapolitiikassa on osattava huomioida se, että kotien
ja asuntojen rooli muuttuu digitalisaation kautta monella tavalla. Kyse ei ole
vain siitä, millä tavalla tuotettua energiaa asukkaat käyttävät tai miten esimerkiksi jätteet lajitellaan. Esimerkki uudesta roolista on esimerkiksi rakentamisen ja yhdyskuntasuunnittelun muotojen kehittyminen, joilla voidaan
kannustaa vaikkapa aurinkopaneelien käyttöön rakentamisessa. Myös erilaisten energiaresurssien jakaminen, kuten lämpimän veden hukkalämmön
hyödyntäminen ovat tärkeitä osia tulevaisuuden kotien energiatehokkuutta. Energiapolitiikan onkin oltava sellaista, että se ohjaa kansalaisia luovasti
kohti aidosti resurssiviisasta asumista.
Asumisen ratkaisuissa on myös huomioitava, että liian byrokraattinen eteneminen voi aiheuttaa vastarintaa ja poliittisia jännitteitä. Markkinalähtöiset
ja siten valinnanvapauteen perustuvat ratkaisut ovat yleisesti hyväksyttävämpiä. Niiden osalta kansalaisten osallistuminen paremman energiatalouden rakentamiseen pohjautuu innostumiseen, ei pakkoon.
Tärkeä osa energia- ja ympäristöpolitiikkaa on myös kaavoitus. Hyvien
joukkoliikenneyhteyksien varaan rakentuvat tiiviit kaupunginosat auttavat
vähentämään liikenteen päästöjä. Maailma kaupungistuu nopeasti ja trendi
koskee myös kohtuullisen harvasti asuttua Suomea. Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu onkin käsitettävä laajasti osana ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa,
ei vain kuntatason suunnitteluun liittävänä detaljina.

LIIKENNE SÄHKÖISTYY OSAKSI ENERGIAVERKKOA
Energiapoliittisessa keskustelussa maantieliikennettä ja sähkövoiman tuotantoa on perinteisesti käsitelty melko irrallaan toisistaan. Polttomoottorien
valtakaudella tämä onkin ollut jossain määrin järkevää, mutta autokannan
sähköistyminen tuo mukanaan paradigman muutoksen.
Liikenteen sähköistyminen on osittain kansallisen politiikan ja lainsäädännön sanelemaa. Hyvä esimerkki tästä on Norja, joka on saanut verotusratkaisuilla ja muilla eduilla sähköautot yleistymään räjähdysmäisesti muihin
länsimaihin verrattuna. Norjan mallilla on saavutettu merkittäviä tuloksia,
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mutta paikalliset lainsäätäjät ovat myös havahtuneet sen kalleuteen siitä
huolimatta, että öljyntuottajamaa on rikas.
Sähköisen liikenteen infrastruktuurin kehittämiseen tarvitaan sekä yksityisiä että julkisia panostuksia, sillä kyse on toiminnasta markkinoiden ja yhdyskuntasuunnittelun välisessä rajapinnassa. Ajoneuvokannan uusimisen lisäksi
erilaisten jakamisalustojen ja navigaatiopalvelujen kehityksellä on olennainen
rooli, sillä sähköistynyt ja jaettava liikenne tarvitsee muutakin kuin uutta autokantaa: sen vaikutusalue on sosiaalinen, kuten muunkin digitalisaation.
Akkukäyttöinen autokanta on tulevaisuuden liikenteen kannalta keskeinen
kehityskulku, joka irrottaa autoilun kustannuksia hiljalleen raakaöljyn hinnanvaihteluista. Tämä globaali trendi tulee varmasti vaikuttamaan Suomenkin autokannan kehitykseen, vaikka myös biopolttoaineilla on kansallisessa
liikennestrategiassa melko keskeinen rooli. On oletettavaa, että suomalainen
ympäristöpolitiikka tulee seuraamaan melko tarkasti verrokkimaiden kehitystä. Tämä korostaa entisestään kansainvälisen vaikuttamisen merkitystä.
Sähköistyvä liikenne on ympäristöpolitiikan lisäksi myös energiapolitiikkaa.
Autojen akut voidaan lähitulevaisuudessa hyödyntää koko sähköverkon toiminnan tasapainotekijänä niin, että valmiustilassa olevan sähköautonsa voi
kytkeä osaksi hajautettua ja älykästä varavirtajärjestelmää, aivan kuten espoolaisen paritalon autotallissa tapahtui. Akkujen kapasiteetin käyttö voidaankin
nähdä toimivana tapana tuottaa resurssiviisasta ja hajautettua järjestelmää –
ja siten myös osana kansallista energiaportfoliota varavirran osalta.
Kasvava sähköautokanta hyödyttää siis muitakin kuin suuria autonvalmistajia: kotimaisella palveluliiketoiminnalla on sen osalta suuret kasvun
mahdollisuudet. Esimerkiksi jo käytössä oleva Fortumin Charge & Drive -latausverkosto sujuvoittaa sähköautojen lataamista ja tuottaa näin parempaa
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infrastruktuuria huomispäivän autokantaa varten.
Liikenteen digitalisaatio tuleekin hahmottaa sähkö- tai biopolttoautoja
laajempana osana kehittyvää ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Yhteiskäyttöiset, sähköisellä voimanlähteellä varustetut robottiautot ja älybussit voivat
olla merkittäviä hiilidioksidipäästöjen vähentäjiä, sillä ne sekä korvaavat
perinteistä fossiilisiin polttoaineisiin nojautuvaa autokantaa, että parantavat liikenteen resurssiviisautta. Sähköntuotannon päästöt on laskettu osaksi
päästökauppaa. Tämän vuoksi ajomatka sähköautolla ei lisää päästöjä, sillä
päästökaupan asettama päästökatto ei muutu. Sivutuotteena saadaan puhtaampaa kaupunki-ilmaa ja vähemmän liikenteen melua.

Liikenne on tietenkin vain yksi esimerkki energiaverkoston älykkyyden
kasvusta, mutta samalla läheinen ja kouriintuntuva osa jokapäiväistä elämäämme. Odotettavissa on, että intoilu sähköautojen ympärillä laajenee
lähitulevaisuudessa myös asumisen ratkaisuihin. Älykäs, energiankäyttöä
monin tavoin kontrolloiva koti voikin olla seuraava sähköauto: trendikkään
edelläkävijän valinta.

MARKKINAEHTOISET RATKAISUT VIEVÄT ETEENPÄIN
Energia- ja ympäristöpolitiikkaa tehdään tällä hetkellä alisteisina muille poliittisille pyrkimyksille – esimerkiksi haluille edistää alue- tai työllisyyspolitiikka tai tukea joitakin teknologioita.
On selvää, ettei tulevaisuuden energiataloutta voida rakentaa vain nopealiikkeisen poliittisen dialogin avulla. Jatkossa globaaleilla ja alueellisilla sopimuksilla tulisikin asettaa selkeät tehokkuus- ja päästöttömyystavoitteet, ja
antaa markkinoille tilaa etsiä parhaat ja edullisimmat ratkaisut näiden saavuttamiseen.
Markkinalähtöisen ratkaisun suuri etu on se, että se luo yritteliäisyyttä ja
uutta liiketoimintaa. Innovaatioiden kaupallistamista helpottava energiapolitiikka ei vie kansantaloutta kohti degrowthia tai nollasummapeliä, vaan voi
parhaimmillaan toimia aidosti kasvua luovana tekijänä. Energiatalous tuleekin olemaan yksi lähitulevaisuuden suurimmista kasvualueista.
Tästä taloudellisesta kasvusta hyötyy myös Suomi. Esimerkiksi teknisen
koulutuksen korkea taso ja Suomen vahva ICT-sektori tarkoittavat myös mahdollisuutta löytää väyliä globaaleille markkinoille ja kehittää uusia kotimaisia menestystuotteita.
Myös laaja aurinkotalouden energiaketju tarjoaa suomalaisyrityksille lähitulevaisuudessa merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Tämän trendin
hyödyntäminen vaatii panostamista verkostojen hallintaan: syvää osaamista
siinä pisteessä, jossa energiaverkot ja digitaalinen osaaminen kohtaavat.
Markkinalähtöisen mallin ytimessä on myös energia-alan yritysten muuttuva
merkitys, joka sitoutuu yritysten yhteiskunnallisen aseman yleiseen muutokseen. Yritykset eivät enää tarjoa niinkään tuotteita, vaan ennen kaikkea älykkäitä
ja kustomoitavia palveluja ja ratkaisuja, jotka samalla vastaavat yhteiskunnan
asettamiin vaatimuksiin. Tulevaisuusorientoituneet yritykset asemoivat itsensä
osaksi kansalaisyhteiskuntaa ja ihmiskunnan haasteita. Ne etsivät liiketoimintaa
yhteiskunnallisia ongelmia ratkaisten, eivät niitä aiheuttaen tai paeten.
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Energia-alan toimijat ovat perinteisesti myyneet sähköä, lämpöenergiaa
tai muuta voimaa. Tämä hiilen ja öljyn ajan talouteen sitoutunut malli on
nyt murtumassa ja antamassa tilaa uusille energiamarkkinoille, jotka ovat
selvästi aiempaa asiakaslähtöisemmät.
Energiapolitiikalta tämä uudenlaisten markkinoiden malli vaatii kuluttajien roolin murroksen huomioimista. Esimerkiksi Suomessa uusiutuvan
energian investointitukea ei voida nykyisellään myöntää asuinkiinteistöille,
vaikka monet uudet innovaatiot, kuten tuuli- ja aurinkosähköä varaavat huoneistoakut, tapahtuvat juuri siinä osassa energiaketjua.
Energiapalvelujen käyttäjät tulevat mitattavan datan ja älykkäiden verkostojen kautta entistä tiiviimmäksi osaksi energialiiketoiminnan määrittelijöiden joukkoa. Paperinen sähkölasku haihtuu rajapintana, ja myös energian
ostamisesta tulee joustavampaa. Älykkään sähkön aika tarkoittaa sitä, että
kaikilla loppukäyttäjillä on mahdollisuus kulutuksensa säätelyyn ja halutessaan myös sähkön tuotantoon ja myyntiin mikrotasolla.
Tämä muutos hyödyttää lopulta niin kuluttajia, yhteiskuntia kuin energiayrityksiäkin, mutta se vaatii asiakaslähtöistä ja kommunikatiivista asennetta. Hyvän lainsäädännön lisäksi tarvitaan paljon hyviä ja innovatiivisia
liiketoiminnallisia avauksia. Muutoksessa on mahdollisuus.
Tulevaisuus tehdään yhdessä, ja energia-alan muutos koskettaa kaikkia.
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Niitäkin, jotka haluavat vain keittää aamukahvinsa aivan kuten ennenkin.
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Tiiviisti
• Resurssienkäytön globaali kasvu yhteinen tarpeemme vastata ilmastonmuutokseen pakottavat meidät etsimään jatkuvasti entistä tehokkaampaa tapaa käyttää
uusiutumattomia resursseja.
• Ratkaisun avaimet voi tarjota digitaalisen ajan energiapolitiikka:
a) Energiantuotanto: päästöjen vähentäminen ja puhtaan energian nostaminen
keskiöön
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b) Päästöttömän sähkön valjastaminen
asumisen ja liikkumisen tarpeisiin
c) Markkinatalouden tunnustaminen ratkaisujen tarjoajana.

• Suomen rooli ilmastonmuutoksen
torjunnassa kasvaa kokoaan suuremmaksi, mikäli osaamme kehittää lisää
tehokkaita ratkaisuja uusiutuvan energian valjastamiseen, energiatehokkuuden
älykkääseen kasvattamiseen sekä kiertotalouteen.
• Energia-ala on myynyt sähköä, lämpöenergiaa tai muuta voimaa. Tämä
malli on antamassa tilaa uusille energiamarkkinoille, jotka ovat aiempaa
asiakaslähtöisemmät.
• Energiapolitiikalta tämä uudenlaisten
markkinoiden malli vaatii kuluttajien
roolin murroksen huomioimista.

ÄLY
MUUTTAA
KAUPUNGIT
RISTO PENNANEN

”

Sulkakynän aikaan rakennetut
kaupungit muuttuvat askeleittain
älykkäiksi palveluverkoiksi,
jotka näyttävät kovin erilaiselta kuin
olemme tottuneet. Muutoksen ajureina
ovat digitalisaation avittama toimialojen
uusiutuminen, halu torjua
ilmastonmuutos sekä ihmisten
käyttäytymistapojen muuttuminen.

Digitaalinen vallankumous näkyy nykyisin kaupungin katukuvassa lähinnä
siinä, että jalankulkijat selaavat kävellessään yhä enemmän matkapuhelinta.
Kuva voi kuitenkin muuttua asteittain roimastikin, jos digitalisaatio etenee
ennustetulla voimalla.
Kaupunkien uudistumiseen vaikuttavat jopa vielä enemmän ihmisten ja
yritysten toimintatapojen muuttuminen kuin arkkitehtien suunnitelmat. Näin
on ollut aina. Paperitehtaan nousu on piirtänyt pienen paikkakunnan kuvan
kymmenien vuosien ajaksi. Samoin sen sulkeminen on iskenyt rakenteisiin
monella tavalla.
Digitalisaation vaikutus tulee olemaan samankaltainen. Sata vuotta sitten
rakennetut talot pysyvät paikallaan, mutta monien käyttötarkoitus muuttuu.
Uudet kaupunkialueet rakennetaan jo nyt digimaailmaan sopiviksi. Vielä suurempi muutos tulee todennäköisesti näkymään kaduilla. Esimerkiksi älykkäiden liikenneratkaisujen toivotaan vähentävän ruuhkia ja puhdistavan jopa
ilmanlaatua.

ROBOTTIAUTOT MUUTTUVAT PALVELIJOIKSI
Tietotekniikka on jo nyt muuttanut autoja tavalla, jota moni ei osannut kuvitellakaan kymmenen vuotta sitten. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että keskihintainen auto valvoo kuljettajan vireystilaa ja kehottaa menemään kahville huomatessaan, että kuljettaja alkaa väsyä! Itsestään kulkevat robottiautot
puolestaan ovat olleet jo vuosikausia koekäytössä ja osoittaneet toimintavarmuutensa.
Robottiautot mahdollistavat sen, että etenkin kaupungeissa auto hankitaan jatkossa entistä enemmän palveluna. Keskiverto auto seisoo parkkipaikalla yli 95 prosenttia vuorokaudesta. Jopa kesämökkejä hyödynnetään
enemmän. Siksi on helppo ennustaa, että autobisnekseen syntyy aivan uudenlaisia vuokrauspalveluita.
On todennäköistä, että muutaman vuoden päästä ihminen voi tilata mobiililaitteella kotiovelleen itsestään kulkevan auton, joka vie asiakkaansa töihin ja jatkaa sen jälkeen toisen asiakkaan luokse. Auton käyttöaste nousisi
tuolloin huimasti.
Tällä olisi dramaattinen vaikutus kaupunkikuvaan. Pysäköintipaikkojen
tarve vähenisi, kun autot eivät jäisi odottamaan omistajaansa työpäivän
ajaksi eivätkä edes yöksi. Sen sijaan kaupunkien laitamille syntyisi jättimäisiä autotalleja, joissa palveluautot lepäävät yöllä.

Äly muuttaa kaupungit

Digitalisaatio tukee myös sähköautoilun yleistymistä, mikä puolestaan
puhdistaa etenkin suurten kaupunkien ilmanlaatua. Mobiiliratkaisujen avulla
autoilijat löytävät latauspaikat ja voivat varata ne ennakkoon itselleen sopivaan aikaan. Tulevaisuudessa robottiautot osaavat todennäköisesti hakeutua
lähimmällä latauspaikalle omin avuin.
Ennen kuin Suomi siirtyy itsestään ohjautuvaan liikenteeseen, digitalisaatio tuo helpotusta liikkujien arjen valintoihin. Autoilijat ovat käyttäneet jo
parikymmentä vuotta navigaattoreita. Samoin erilaisia joukkoliikenteen digipalveluita löytyy jo monenlaisia. Aivan lähitulevaisuudessa yleistyvät tehokkaat ratkaisut, joissa yhdistyy nykyistä monipuolisemmin eri kulkuvälineiden
reittiohjaus niin, että kaupunkilainen voi valita itselleen nopeimman tavan
kulkea kaupungissa.
Kaikki tämä sujuvoittaa liikennettä ja vähentää ruuhkia. Myös onnettomuuksien odotetaan vähenevän. Auto-onnettomuuksissa kuoli pelkästään
USA:ssa vuonna 2015 yli 35 000 ihmistä. Onnettomuuksien taloudelliset menetykset ovat noin 340 miljardia vuodessa. Robottiautot ovat oletettavasti
ihmistä luotettavampia kuskeja.

PALVELUT VALTAAVAT TAVARATALOT
Liikenteen muutos on yksi esimerkki siitä, miten tietotekniikka muuttaa kaupunkikuvaa, kun se uudistaa eri toimialojen toimintalogiikkaa. Jokainen viisikymppinen muistaa, kuinka pienessäkin kylässä oli 1980-luvulla vähintäänkin kahden tai kolmen pankkiryhmän konttori. Vuonna 1991 Suomessa oli yli
4000 pankkikonttoria, kun nyt niitä on noin tuhat. Tietotekniikalla on ollut
keskeinen vaikutus muutoksessa.
Vastaavanlainen muutos tulee näkymään vielä monilla aloilla. Verkkokauppa muuttaa kaupan rakenteita niin, että esimerkiksi tavaratalojen rooli
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muuttuu nykyisestä. Osa tavarataloista on jo kasvattanut elämysten osuutta. Kauppakeskuksista puolestaan löytyy yhä enemmän kirjastoja, terveysasemia ja muita julkisia palveluita. Vuoden 2016 lopulla tehdyssä Kauppakeskusbarometrissa yli puolet vastaajista ennakoi myymälätilojen osuuden
vähenevän. Vastaajien arvion mukaan tilalle tulee palveluja, kohtaamis- ja
tapahtumapaikkoja, pop up -myymälöitä, näyttelytiloja sekä verkkokaupan
noutopisteitä.
Kaupan alalla suurin muutos on tapahtunut erikoistavarakaupassa. Jos
päivittäistavarakauppa saa ratkottua logistiset haasteet, siirtyy myös päivit-

täistavarakaupasta siivu verkkoon. Logistiset haasteet ovat tosin melkoisia,
sillä muun muassa kylmätilojen järjestäminen vanhoihin kaupunkirakennuksiin on vaikeaa.
Samalla täytyy kuitenkin muistaa myös se, että digitalisaatio ei siirrä koteihin kaikkea, minkä se teknisesti voi siirtää. Esimerkiksi elokuvia katsotaan
edelleen paljon teattereissa, vaikka niitä olisi mahdollista katsoa huippulaadukkailla laitteilla myös kotona. Ihmisillä on edelleen muitakin tarpeita, kuin
saada palvelut mahdollisimman halvalla kotisohvalle.
Siitä huolimatta digitalisaatio tulee muuttamaan myymälärakenteita niin,
että kaupunkikuva muuttuu reippaastikin. Jos myymälöiden määrä vähenee,
nousee kaupunkikuvaan uudenlaisia logistisia ratkaisuja. Pienoishelikopterit
voivat kuljettaa lääkkeitä parvekkeille. Itsestään kulkevat kauppakassit vievät
tavaroita kotiovelle. Uudenlaisia kylmävarastopalveluita nousee katukuvaan.
On myös mahdollista, että kaupungin laitamille kasvaneet suuret kauppakeskukset menettävät vetovoimaansa, jos asiakkaat ostavat tavaraa entistä enemmän verkosta. Kehitys vaihtelee toki nytkin alueittain. Suomessa
pääkaupungin suuret kauppakeskushankkeet ovat pääosin paikoissa, jonne
on hyvät julkiset liikenneyhteydet. Kouvolassa puolestaan suuret kauppakeskukset ovat automatkan päässä keskustasta, joka on menettänyt paljon
elinvoimaansa. Digitalisaatio antaa toivoa niille kouvolalaisille, jotka toivovat
palveluiden paluuta keskustaan.

LÄÄKÄRI VERKOSSA, VANGINVARTIJA JALASSA
Toimialamuutos näkyy entistä enemmän myös julkisissa palveluissa. Etäterveydenhoito on jo kehittynyt nopeasti ja kehitys tulee jatkumaan todennäköisesti vielä nopeampana. Digitaalinen diagnostiikka kehittyy niin nopeasti, että potilas saa monissa tapauksissa luotettavan arvion tilastaan sähköisen palvelun
avulla, ja lääkärit voivat käyttää aikaa asioihin, jotka eivät hoidu etäpalveluilla.
Tämä tarkoittaa, että terveyskeskusten tiloja vapautuu muuhun käyttöön.
Sairaaloita toki tarvitaan jatkossakin, sillä varsinaiseen etähoitoon digitaalisuus tuo todennäköisesti vähemmän mahdollisuuksia kuin diagnostiikkaan.
Kirurgisia toimenpiteitä ei toivottavasti tehdä ihan pian itsepalveluna.
Samoin vanhustentalojen tarve vähenee, kun digitaaliset kotipalvelut parantavat iäkkäiden ihmisten mahdollisuuksia asua kotona.
Pekka Keskinen ja Samuli Laulumaa Rikosseuraamuslaitokselta ovat ennustaneet, että digitaalisuus vähentää myös vankiloiden tarvetta, kun vir-
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tuaaliset rangaistukset yleistyvät. Virtuaalisuus tarkoittaa muun muassa
jalkapantaa, joka auttaa seuraamaan avovankilassa olevaa vankia ja tuottaa
toisaalta vangille tietoa esimerkiksi fyysisestä kunnosta. Digitaaliset yhteydet tukevat myös vangin yhteydenpitoa omaisiin. Keskinen ja Laulumaa näkevät, että vankilateknologia voi nousta jopa vientituotteeksi.
Opetuksessa digitaalisuus tekee suuren mullituksen. Kansainväliset yliopistot tuottavat jo liukuhihnalta laadukkaita verkkokursseja. Verkko-opetus
ei korvaa fyysistä läsnäoloa kokonaan eikä etenkään peruskouluiässä. Siitä
huolimatta digitaalisuus voi vähentää suurten koulurakennusten tarvetta, jos
opetuksessa siirrytään esimerkiksi verkostomaisiin rakenteisiin, joissa oppilaat toimivat pienryhmissä eri puolilla kaupunkia.
Terveysasemat, vankilat ja koulut ovat esimerkkejä julkisista palveluista, jotka
tulevat uudistumaan digitalisaation myötä. Kun palvelun sisältö muuttuu, tarvitaan myös erilaisia rakennuksia. Sen myötä muuttuu myös kaupunkikuva.

ÄLYKKÄÄT KAUPUNKIRATKAISUT NOUSEVAT
Edellä kuvattu toimialojen kehitys on tärkeä voima kaupunkirakenteen muutoksessa. Yhtä tärkeä syy muutokseen on globaali halu pysäyttää ilmastonmuutos. Pariisin ilmastosopimus tavoittelee ilmaston lämpenemisen voimakasta hidastamista. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on tässä keskeinen
keino. Siksi kaikkialla maailmassa etsitään uusia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Älykkäillä kaupunkiratkaisuilla on keskeinen rooli päästöjen leikkaamisessa, koska suuri osa hiilidioksidista syntyy juuri kaupungeissa.
Suomessakin älykkäitä ratkaisuja on kehitetty useilla julkisesti rahoitetuilla hankkeilla kuten vaikkapa Tekesin Fiksu-kaupunki, VTT:n Smart City ja
Helsingin Älykäs kaupunki.
Energian tuotannossa ja kulutuksessa on suuria päästöjen leikkausmah-
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dollisuuksia. Esimerkiksi Fortumin Suomenojan lämpöpumppulaitos hyödyntää jäteveden hukkalämpöä, jolla voi tuottaa noin 15 prosenttia koko Espoon
kaukolämpötarpeesta. Tiedon ja Elisan datakeskusten hukkalämmöllä voi
lämmittää noin tuhat omakotitaloa. Matinkylään valmistuvan metrokeskuksen ja Espoon sairaalan hukkalämpö tuottaa 250 omakotitalon tarpeen.
Innovatiivinen ratkaisu on myös Fortumin virtuaalivoimala, joka syntyy kuluttajien vähentäessä energiakäyttöään huippukysynnän aikaan. Kun kuluttajat vähentävät automaattisesti hetkeksi lämminvesivaraajansa tehoa kulutushuipun aikana, syntyy kuluttajille säästöä ja kulutushuippuihin tasausta.

Älykkäät energiaratkaisut lisäävät myös toimitusvarmuutta. Helsingin
Kalasatamaan on rakennettu älykkäät sähköverkot, joissa sähköverkon viat
paikallistetaan nopeasti. Alueella on myös kahteen suuntaan kulkeva rengasmainen sähköverkko, jolloin katkos yhdessä paikassa ei pysäytä sähkötoimitusta, koska sähkö kulkee ongelmista huolimatta toiseen suuntaan.
Oma roolinsa on myös energian hajautetulla pientuotannolla. Teollisuuslaitokset ja kotitaloudet voivat tuottaa sähköä esimerkiksi aurinkopaneelilla
ja myydä yli jäävän sähkön yleiseen verkkoon. Tällaiset ratkaistu edellyttävät
digitaalista teknologiaa, jonka avulla voidaan hallita sähköverkkoa.
Älykkäiden kaupunkiratkaisuiden rajana on vain mielikuvitus. Helsingin
Kalasatamassa on kokeiltu jo muun muassa tyhjentämistarpeesta kertovia
roska-astioita, vanhenevasta ruoasta kertovaa ruokasovellusta, viherratkaisuja pihoille sekä joustotiloja, joita voi varata vaikka vain tunniksi.

SENSORIT PITÄVÄT MEIDÄT AJAN TASALLA
Kansalaisten arkea tulevat muuttamaan oleellisesti sensorit, jotka havainnoivat ympäröivää maailmaa ja välittävät hyödynnettävää dataa. Sensoreita
löytyy jopa ikkunoista ja ovista. Ikkunoissa ne mittavat lämpöä ja ovissa liikettä. Seinissä kosteutta.
Sensoreiden hintojen putoaminen mahdollistaa teollisen internetin palvelut, jotka pitävät meidät ajan tasalla lähes kaikesta mahdollisesta. Tällaiset palvelut voivat säästää merkittävästi myös ympäristöä. Jo nyt tarjolla on
esimerkiksi palvelu, joka havaitsee taloyhtiössä poikkeamat taloyhtiön vedenkulutuksessa. Tällaiset poikkeamat voivat johtua vaikkapa vuotavasta hanasta tai vesivahingosta.
Ajan tasalla olevat järjestelmät voivat olla sekä ennakoivia että sopeutuvia niin, että esimerkiksi rakennuksen lämmitys vähenee, kun sinne tulee
enemmän ihmisiä. VTT:n tutkimusprofessori Miimu Airaksinen on esittänyt,
että tällaiset järjestelmät ovat tuoneet 10-30 prosentin energiasäästön ilman
että olosuhteiden laatu on heikentynyt.

KANSALAISILLE MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA
Älykkäät kaupungit voivat olla myös mahdollisuus lisätä asukkaiden vaikutusvaltaa, jos niin halutaan.
Mikko Kyrönviita Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta on tiivistänyt blogissaan oivallisesti: ”Smart City -visioissa asukas on usein unohdet-
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tu tai typistetty passiiviseksi datan tuottajaksi ja teknologian käyttäjäksi sen
sijaan, että asukkaiden nähtäisiin olevan aktiivisia kaupunkeja muokkaavia
ja niiden kehittämiseen vaikuttavia toimijoita.”
Kaikki merkit viittaavat siihen, että asukkaat ottavat digitalisaation avulla
valtaa enemmän kuin suunnitelmatalouden kannattajat toivovat. Arabikevään
tapahtumat ja laaja pakolaisaalto ovat syntyneet osittain digitalisaation mahdollistamana. Sosiaalinen media on mahdollistanut Suomessakin monia hetken mielijohteesta kokoon kutsuttuja massatapahtumia ja popup-tilaisuuksia.
Digitalisaatio mahdollistaa myös sen, että kansalaisilta voidaan saada näkemyksiä asuinalueensa kehitykseen kätevästi. Monet käytännön virheet olisivat jääneet tekemättä, jos kuntalaiset olisivat päässeet ajoissa kertomaan
käytännön näkemyksiä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki päätökset tehtäisiin digitaalisella kansanäänestyksellä. Mutta kaupunkien päätökset voivat
digitalisaation avulla perustua jonkin verran nykyistä parempaan dataan.
Liikenne- ja viestintäministeriön Älykäs kaupunki -julkaisussa painotetaankin, että tarvitaan sekä ylhäältä alasmenevää suunnittelua että alhaalta
ylös kulkevaa aktiviteettia. Digitaalisessa maailmassa ei tarvitse tehdä ”joko-tai-valintaa”, vaan voidaan valita sekä-että. Suomessa tätä periaatetta on
myös noudatettu ainakin kohtuullisessa määrin, sillä Helsinki sijoittui 468
eurooppalaisen kaupungin keskuudessa kuuden parhaan joukkoon tiedon
avaamisen ja kansalaisten osallistamista vertailtaessa.
Yksi digitalisaation mahdollistama kansalaiskeskeinen ilmiö on jakamistalous, jonka odotetaan yleistyvän etenkin kaupungeissa. Jakamistalous on
sinänsä vanha ilmiö, joka tarkoittaa esineen lainaamista toisen käyttöön, kun
itse ei sitä tarvitse. Naapurit ovat iät ajat lainanneet toisiltaan esimerkiksi
maatalouskoneita tai työkaluja.
Digitaaliset ratkaisut synnyttävät kuitenkin jakamistalousmarkkinat, joil-
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la asioita voi lainata täysin tuntemattomille ihmisille helposti. Jakamistaloudesta kuuluisimpia globaaleja ilmiöitä ovat Airbnb-majoituspalvelu ja
Uber-taksipalvelu.
Suomessakin löytyy kasapäin resurssitehokkuutta parantavia palveluita,
joiden kautta voi löytää vaikkapa hyödyntämätöntä ”hukkatilaa” tai ravintolasta ylijääneitä ruoka-annoksia.
Yksikään edellä kuvattu ratkaisu ei muuta yksin maailmaa. Ne ja monet
muut tulevat älyratkaisut voivat kuitenkin yhdessä muuttaa merkittävästi ihmisten tapaa elää.

Tulevaisuuden kaupunkikuva näyttää siis kovin erilaiselta kuin tänään. Autot eivät täytä parkkipaikkoja. Robottiautojen lisäksi liikkumiseen on tullut
täysin uudenlaisia kulkuneuvoja, joiden perustana ei ole auto. Kaupunkien
kadut eivät ole kesäisin auki, kun vesiputket ilmoittavat korjaustarpeesta ja
korjaavat jopa itse itsensä. Kesäisin näemme puistokonsertteja, joissa suuret
maailmantähdet esiintyvät virtuaalisesti – mahdollisesti jopa kuolleet tähdet. Virtuaalihahmot seikkailevat kaupunkikuvassa muutenkin entistä enemmän. Suomalaiset kaupungit näyttävät nykyistä kansainvälisemmiltä, kun
välimatkat lyhenevät entisestään. Uudet palvelut kukoistavat. Mutta elämä
tuskin on pelkkää iloa ja valoa edes digitaalisena aikana. Se on vain erilaista.

KAUPUNKIEN VERKOSTOT VAHVISTUVAT
Digitalisaatio ja muut teknologiset muutokset voivat muuttaa myös yhdyskuntien keskinäisiä suhteita. Supertehokkaat tietoliikenneyhteydet ja hypernopeat liikennevälineet tulevat ”lyhentämään välimatkat” entistä pienemmiksi.
Esimerkiksi Helsingin ja Tukholman välille hahmoteltu Hyperloop-juna leikkaisi matka-ajan puoleen tuntiin.
Kehitys mahdollistaa palvelujen tuottamiseen syrjäisiinkin paikkoihin.
Siksi digitalisaatio voisi olla väline kaupunkirakenteen hajauttamiseen. Esimerkiksi Kirkkonummelle suunnitellaan edullisten asuntojen aluetta, jonne
robottibussi hoitaisi kuljetuksia.
Hajautumista voi tapahtua, mutta todennäköisesti suuri aalto vie keskittymistä kohti. Innovatiiviseen ajatteluun perustuva talous suosii kaupunkikeskittymiä. Esimerkiksi luovan tuhon vaikutusta kasvuun tutkinut Etlan tutkimusjohtaja Mika Malinranta on todennut, että suurilla
alueilla on enemmän kilpailua, luovaa tuhoa ja siten myös kasvua. Luova
tuho tuottaa kasvua, kun uudet ideat syrjäyttävät vanhat ja tehottomat.
Tätä kautta syntyy uutta ja tuottavaa työtä
Siksi on odotettavaa, että kaupunkien merkitys maailmantaloudessa tulee
kasvamaan. Pitkällä tähtäimellä kehitys voi johtaa jopa jonkinlaiseen kaupunkivaltioita muistuttavaan kehitykseen. Vaikka niin pitkälle ei mentäisi,
tulee kaupunkien välisen yhteistyön merkitys todennäköisesti lisääntymään.
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TIETOTURVA ON KRIITTINEN TEKIJÄ
Digitaalisen kehityksen suurin uhka on tietoturvan haavoittuvuus.
Hakkerit ovat osoittaneet jo, että mikä tahansa on murrettavissa.
Hyökkäyksiä ei tehdä pelkästään Pentagonin ja pankkien kaltaisiin
instituutioihin. Hakkerit ovat häirinneet muun muassa talojen lämmönjakelua ja lukinneet hotellin asukkaat sähkölukkojen taakse.
Siksi moni pohtiikin, kannattaako digitaalisia etähallintaratkaisuja laittaa kaikkeen, mihin ne voi laittaa. Itsestään ohjautuva auto on
mukava ajatus, mutta ei moottoritienopeudessa, jos joku ilmoittaa
ottaneensa auton haltuunsa. Tai kannattaako sydämentahdistimeen
laittaa etäyhteys?
Ongelma voi saavuttaa suunnattomat mittasuhteet, kun puhutaan
kaupunginlaajuisesta järjestelmästä. Kun koko kaupungin sähkönjakelu loppuu, tapahtuu paljon ikäviä asioita. Siksi järjestelmien rakentajien kannattaa punnita digitalisaation tuomia hyötyjä ja riskejä
keskenään.
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Kauppalehti 9.2.2017 ”Itsenäisesti ajavia autoja odotetaan kaduille hyvin
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Tiiviisti
• Digitalisaatio muuttaa toimialojen logiikkaa, mikä puolestaan muuttaa kaupunkien rakenteita.
• Esimerkiksi robottiautojen kehittyminen
voi johtaa siihen, että auto hankintaan jatkossa lyhytaikaisena palveluna täsmätarpeeseen. Tämä vähentää parkkipaikkojen
tarvetta kaupungeissa.
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• Myös monet julkiset palvelut muuttuvat etäpalveluiksi, mikä vähentää julkisten
tilojen tarvetta.
• Ilmastonmuutoksen torjuminen on
tärkeä älykkäiden ratkaisujen vauhdittaja.
Nuo ratkaisut auttavat säästämään energiaa ja vähentämään kasvuhuonekaasujen
päästöjä, mikä puhdistaa kaupunkien
ilmaa.

• Älykkäät palvelut muuttavat kansalaisten tapaa elää. Esimerkiksi jakamistalous
ja kiertotalous vahvistuvat.
• Kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa
lähiympäristönsä asioihin paranee.

VILLE-VEIKKO PULKKA
OLLI KANGAS

DIGITAALISESSA
TALOUDESSA
TARVITAAN
JOUSTAVAA
SOSIAALITURVAA
”

Tulevaisuuden sosiaaliturvan
tulee purkaa byrokratialoukkuja
ja mahdollistaa
joustava liikkuminen
työmarkkinastatukselta toiselle.

Ihmistyö on muuttanut muotoaan läpi historian. Uudet teknologiat ovat
hävittäneet työtehtäviä ja tehneet ihmistyön suurelta osin tarpeettomaksi
etenkin maataloudessa, mutta enenevissä määrin myös teollisuudessa. Teknologia on tehnyt hyödykkeiden tuotannosta ja ihmisten inhimillisten tarpeiden tyydyttämisestä yhä vaivattomampaa.
Yhteiskuntatutkimuksessa vallitsee tällä hetkellä lähes konsensus siitä,
että keinoälyä hyödyntävien digitaalisten teknologioiden mukanaan tuoma
neljäs teollinen vallankumous mahdollistaa seuraavaksi myös yhä useampien palvelu- ja tietotöiden automatisoinnin. Työtehtävien automatisoinnin
lisäksi digitaaliset alustat edistävät uberisaatiota, eli tuotannon pilkkomista
pienempiin osiin. Alustatalous hämärtää työn ja työttömyyden, palkkatyön
ja yrittäjyyden eri muotojen sekä formaalin ja informaalin työn rajoja. Maailman suurin taksifirma ei omista yhtään taksia eikä maailman laajin majoituspalveluketju omista yhtään hotellia. Arviot työvoiman mahdollisuuksista
sopeutua näihin muutoksiin ovat polarisoituneet.
Teknologian eksponentiaalista kehitystä ja läpitunkevuutta alleviivaavat
asiantuntijat näkevät, että ilman tarkoituksenmukaista yhteiskuntapolitiikkaa, kehitys johtaa massatyöttömyyteen ja eriarvoisuuden syvenemiseen digitaalisen talouden voittajien kerätessä tuottavuuskasvun hedelmät. Keskeisin tämän koulukunnan politiikkasuositus on perustulo.
Puheenvuoroissa, joissa teknologisen työttömyyden ja työmarkkinoiden
epävarmistumisen ei nähdä muodostavan ongelmaa, korostetaan puolestaan historian evidenssiä myönteisestä työllisyyskehityksestä pitkällä aikavälillä. Tämä koulukunta uskoo tuottavuuskasvun seurauksena syntyvän entistä parempia työpaikkoja. Näin uskovien keskeinen yhteiskuntapoliittinen
suositus on koulutus.
Teknologista massatyöttömyyttä ennakoivissa skenaarioissa viitataan poikkeuksetta Oxfordin yliopiston tutkijoiden Carl Freyn ja Michael A. Osbornen
vuonna 2013 julkaisemaan tutkimukseen, jonka mukaan teknologisella tasolla
tarkastellen lähes puolet Yhdysvaltojen nykyisistä työpaikoista olisi suuressa
automaatioriskissä seuraavien kahden vuosikymmenen aikana. Freyn ja Osbornen arvion mukaan erityisesti useat matalaa koulutusta vaativat ja matalapalkkaiset työt olisivat helposti automatisoitavissa. Mika Pajarisen ja Petri
Rouvisen samalla metodologialla toteuttama tutkimus arvioi kolmanneksen
Suomen työpaikoista olevan automatisoitavissa samalla aikavälillä.

Digitaalisessa taloudessa tarvitaan joustavaa sosiaaliturvaa

Teknologinen kehitys luo tietenkin myös uusia työpaikkoja. On kuitenkin
vaikea ennustaa, missä määrin uusia työpaikkoja syntyy. Digitaalisen vallankumouksen poikkeuksellisuutta korostavat tuovat esiin, että digitalouden
jättiläiset kuten Facebook tai Google, tuottavat kyllä merkittävää voittoa
omistajilleen, mutta työllistävät vain murto-osan siitä, mitä suuret teollisuusyritykset työllistivät menneinä vuosikymmeninä.
Lisäksi niin Suomessa kuin monissa muissakin maissa viimeisten vuosikymmenien aikana on tapahtunut työtehtävien polarisaatioita siten, että
sekä huonopalkkaiset että hyväpalkkaiset tehtävät ovat lisääntyneet keskipalkkaisten tehtävien kustannuksella. Jatkuessaan tämä polarisaatiokehitys
pakottaa miettimään, miten tukea niitä huonopalkkaisia, joiden palkkatulo ei
riitä elämiseen. Nykyjärjestelmässähän asumistuesta näyttää muodostuvan
eräänlainen palkkatuki.

JOUSTAVA SOSIAALITURVA TURVAA RIITTÄVÄN
TOIMEENTULON TÄNÄÄN JA HUOMENNA
Maltillisemmankin tulevaisuusskenaarion mukaisesti digitaalisessa taloudessa on odotettavissa teknologista työttömyyttä vähintään lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, kuten myös aikaisempien teollisten vallankumousten
yhteydessä. Koska luotettavien pitkän aikavälin ennusteiden tekeminen on
kuitenkin mahdotonta kehitykseen vaikuttavista keskinäisyysriippuvuuksista
johtuen, olisi perustelematonta sulkea kokonaan pois vaihtoehto pitkäaikaisemmasta työttömyyden kasvusta.
Vaikka työttömyys laskisikin pitkällä aikavälillä, on perusteltua kehittää
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sosiaaliturvaa siten, että siirtymä digitaaliseen talouteen on työvoiman kannalta sosiaalisesti mahdollisimman kestävä. Teknologisen työttömyyden kasvua edes lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä ei tulisi vähätellä, sillä pitkittyneen työttömyyden seuraukset aiheuttavat yhteiskunnalle sekä sosiaalisia
että taloudellisia tappioita.
Jos oletamme, että vähintäänkin maltillinen teknologisen työttömyyden
skenaario toteutuu, olisi sillä vaikutusta makrotalouden kehitykseen. Työttömyyden, vajaatyöllisyyden ja epävarmojen työsuhteiden kasvun seurauksena
ihmisten ostovoima heikkenisi, millä olisi puolestaan vaikutusta kokonaiskysyntään ja sitä kautta talouden vakauteen. Tällaisessa taloudellisessa ympäristössä yrityksillä olisi vähemmän kannustimia tehdä uusia investointeja,
ja ihmiset muuttaisivat kulutustaan pitkän aikavälin odotettavissa olevien
tulojen mukaisiksi.

Makrotalouden vakauden kannalta on tärkeää, että työttömien, vajaatyöllisten ja epävarmoissa työsuhteissa työskentelevien ostovoima voidaan turvata jatkossakin. Riittävän kulutuskysynnän turvaamisen lisäksi ostovoiman
turvaaminen on tärkeää myös köyhyyden torjumiseksi, sillä köyhyydellä on
havaittu olevan kielteisiä vaikutuksia esimerkiksi ihmisten terveyteen ja psykologisiin valmiuksiin tehdä järkeviä valintoja. On siis sekä makrotalouden
että yksilöiden itsensä kannalta tärkeää, että ihmisten käytettävissä olevat
tulot eivät romahda digitaalisessa taloudessa. Riittävän perusturvan takaamisen lisäksi tämä on estettävissä siten, että ansiotyötuloja voidaan yhdistää
nykyistä joustavammin yhteen sosiaaliturvan kanssa ja sosiaaliturva ottaa
huomioon aiempaa nopeammat muutokset ihmisten työmarkkinatilanteissa.

BYROKRATIALOUKUT PAHENEVAT DIGITAALISESSA TALOUDESSA
Työnteon taloudellinen kannustavuus on ollut poliitikkojen huolenaiheena
1990-luvun puolivälistä alkaen. Taustalla on ollut ajatus, että taloudellista
kannustavuutta parantamalla voitaisiin lisätä työvoiman osallistumista työmarkkinoille, mutta ainakaan tuloverotuksen alentamisella ei ole pystytty
merkittävällä tavalla vaikuttamaan työvoiman tarjontaan.
Kannustinloukkukeskustelun ohjattua sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaa
voimakkaasti viimeiset pari vuosikymmentä ovat vähemmälle huomiolle
jääneet nykyisen sosiaaliturvan byrokratialoukut. Byrokratialoukulla tarkoitetaan sosiaaliturvan tarveharkinnasta ja vastikkeellisuudesta johtuvia
viiveitä etuuksien maksatuksissa, työtulojen raportointivelvollisuuksia,
etuuksien takaisinperintätilanteita ja väliinputoamisia esimerkiksi silloin,
kun henkilö haluaisi yhdistää itsensä työllistämistä ja palkkatyötä. Byrokratialoukkujen aiheuttamat psykologiset kannustinongelmat voivat vaikuttaa
työhön osallistumispäätöksiin taloudellisia kannustimia enemmän, sillä
harvalla on varaa ottaa sitä riskiä, että vuokra jää maksamatta tai loppukuun ruuat ostamatta.
Byrokratialoukkuongelma tunnistetaan yleensä poliittisessa keskustelussa, mutta toimenpiteet byrokratialoukkujen purkamiseksi ovat jääneet
vähäisemmiksi. Keskeisin syy tähän lienee se, että työttömien taloudellisia
kannustimia korostava aktivointipolitiikka on puolustanut tarveharkintaa ja
sosiaaliturvan vastikkeellisuutta sen purkamisen sijaan. Byrokratialoukkujen
purkaminen on siis ollut hankalaa siitä johtuen, että niitä synnyttäviä mekanismeja ei ole tunnistettu tai haluttu tunnistaa.
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Koska maltillinenkin digitaalisen talouden skenaario ennustaa ihmistyön
kysynnän vähenemistä ja epävarmistumista sekä toisaalta itsensä työllistämisen lisääntymistä alustatalouden kautta, sosiaaliturvan, osa-aikaisen
työn, itsensä työllistämisen ja elinikäisen oppimisen joustava yhteensovittaminen muodostaa symbioosin, joka takaa työvoimalle mahdollisuudet
sopeutua uuteen talouteen. On ilmeistä, että byrokratialoukkujen haitallinen vaikutus korostuu taloudessa, jossa ihmisten on kyettävä liikkumaan
joustavammin työmarkkinastatukselta toiselle ja yhdistelemään kitkatta
erilaisia tulolähteitä.

KANSALLINEN TULOREKISTERI EI PURA KAIKKIA
BYROKRATIALOUKKUJA
Moni poliittinen toimija uskoo, että vuonna 2019 käyttöönotettava kansallinen tulorekisteri on kauan kaivattu ratkaisu myös byrokratialoukkujen purkamiseksi. Tulojen reaaliaikaisen seurannan ajatellaan mahdollistavan sen,
että osa-aikaisesti työskentelevälle henkilölle voidaan taata soviteltu päiväraha nykyistä lyhyemmillä viiveillä tarveharkintaa tai vastikkeellisuutta
purkamatta. Tulorekisterin avulla myös asumistuki voitaisiin maksaa nykyistä joustavammin henkilöille, jotka eivät ole sitä aikaisemmin ymmärtäneet hakea.
Mikäli tulorekisteri poistaa sovitellun päivärahan maksamisesta viiveitä
ja raportointivelvollisuuksia, osa-aikainen työskentely helpottuu merkittävästi. Tulorekisteri on kuitenkin vain osittainen ratkaisu byrokratialoukkujen purkamiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi. Koska pelkkä tulorekisteri
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ei mahdollista aiempaa joustavampia siirtymiä työmarkkinastatukselta toiselle, ainoa tapa purkaa byrokratialoukkuja on todennäköisesti nykyisen
työttömyysturvan tarveharkinnan ja vastikkeellisuuden uudelleen arviointi.
Meillä ei myöskään ole takeita siitä, missä laajuudessa ja milloin tulorekisteri lopulta toteutuu, eikä siitä missä määrin tulorekisteri kuitenkaan pystyy
lunastamaan siihen asetettuja suuria toiveita.
Osa-aikaisen työn helpottamisen lisäksi tulevaisuuden sosiaaliturvan
tulisi ottaa huomioon itsensä työllistäjät, palkka- ja yrittäjätulojen limittyminen, tarve elinikäiseen oppimiseen ja uudelleen kouluttautumiseen sekä
rahatalouden ulkopuolella tapahtuva yhteiskunnallisesti merkityksellinen
toiminta.

PERUSTULO EI PURA ANSIOTURVAN BYROKRATIALOUKKUJA
Vastikkeetonta perustuloa esitetään usein erityisesti kansainvälisessä keskustelussa ratkaisuksi teknologisen työttömyyden ja työmarkkinoiden epävarmistumisen mukanaan tuomiin ongelmiin. Perustulon on nähty takaavan
riittävä kulutuskysyntä, estävän eriarvoisuuden lisääntyminen, helpottavan
osa-aikatyötä ja itsensä työllistämistä sekä parantavan epävarmoissa työsuhteissa työskentelevien mahdollisuuksia neuvotella työehdoista. Monet
näkevät siis perustulon keinona turvata työttömien, vajaatyöllisten, epävarmoissa työsuhteissa työskentelevien ja itsensä työllistäjien toimeentulo digitaalisessa taloudessa.
On selvää, että viime kädessä perustulon taso, sovellettava verojärjestelmä ja korvattavat etuudet määrittävät, millaisia vaikutuksia perustulolla on.
Muu yhteiskuntapolitiikka ja taloustilanne vaikuttavat luonnollisesti myös
perustulon vaikutusmekanismeihin ja erityisesti siihen, millaista kysyntää
työvoimaan kohdistuu. Perustulokokeiluilla voidaan saada viitteitä perustulon vaikutusmekanismeista, mutta lopullista totuutta määräaikaisten kokeiluiden avulla ei pystytä kertomaan.
Perustulon keskeinen puute on kuitenkin se, että se ei lisäisi joustavuutta
ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavien kohdalla, sillä edes keskimääräisen ansiopäivärahan korvaaminen perustulolla ei olisi taloudellisesti realistinen vaihtoehto ilman sosiaaliturvan merkittävää heikentämistä. Monet
ovat esittäneet perustulon rahoittamiseksi robottiveroja pääomalle, mutta
on epätodennäköistä, että edes tällä tavoin voitaisiin rahoittaa ansioturvan
korvaava perustulo.
Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö perustulosta voitaisi keskustella
uutena perusturvan muotona. Koska ansiosidonnaista työttömyysturvaa saa
kuitenkin tällä hetkellä puolet työttömistä, on tärkeää, että digitaalisen talouden sosiaaliturvauudistukset koskevat myös tätä väestöryhmää.

TARVEHARKINTAA JA VASTIKKEELLISUUTTA
VOIDAAN PURKAA ASTEITTAIN
Tarveharkinta tarkoittaa joissain tapauksissa (esim. lapsiperheet) ihmisten
tarpeisiin vastaamista yksilöllisemmin. Nykyiseen sosiaaliturvajärjestelmään
rakennettua tarveharkintaa ja vastikkeellisuutta on pystyttävä kuitenkin
tarkastelemaan uudelleen digitaalisen talouden näkökulmasta. Perinteisen
palkkatyöläisen normiin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet rajoittavat ih-
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misten mahdollisuuksia tehdä itsenäisiä valintoja, jotka voisivat edistää ihmisen asemaa työmarkkinoilla.
Alustatalous tarjoaa jatkossa uusia mahdollisuuksia itsensä työllistämiseen. Yrittäjyyskasvatuksen seurauksena etenkin nuoremmat sukupolvet pitävät yrittäjyyttä myös entistä luontevampana vaihtoehtona palkkatyölle. Itsensä
työllistäminen on kuitenkin usein riski toimeentulolle. Riskin vähentämiseksi
palkkatyön ja itsensä työllistämisen yhdistäminen voi olla useimmille henkilöille taloudellisesti turvallisin vaihtoehto aloittaa yritystoiminta. Työttömyysturvan tarveharkinnasta johtuen osa-aikainenkin itsensä työllistäjä saatetaan
kuitenkin tulkita yrittäjäksi, mikä evää oikeuden työttömyysturvaan.
Digitaalisten teknologioiden hävittäessä työtehtäviä joustava siirtyminen
uusiin työtehtäviin on keskeinen edellytys menestymiseen digitaalisessa
työelämässä. Työttömyysturvan käyttämistä opiskeluun on helpotettu, mutta
käytännössä on edelleen työvoimaviranomaisen harkinnassa, millainen opiskelu ”edistää työllistymistä”.
Jotta digitaalisen talouden vaatima ketterä uudelleen kouluttautuminen
ja elinikäinen oppiminen olisivat mahdollisia, tulisi työttömyysturvaa voida
käyttää vapaammin myös opiskeluun. Koska opiskelua ei voi enää aikaisempien vuosikymmenien tapaan nähdä riskittömänä investointina tulevaisuuteen, tulisi myös ensimmäistä tutkintoaan suorittavien opiskelijoiden kohdalla arvioida uudelleen lainavetoisen opiskelun mielekkyyttä.
On todennäköistä, että byrokratialoukkujen purkamisesta huolimatta nykyistä suurempi osa ihmisistä ei löydä toimeentuloa enää ansiotyön avulla.
Toisaalta monet ovat esittäneet, että digitaalisessa taloudessa hyvinvointia
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syntyy enenevissä määrin nimenomaan virallisen työllisyyden ulkopuolella.
Jatkossa nollaan tai lähelle nollaa painuvat digitaalisten hyödykkeiden rajakustannukset voivat toimia kannusteena tuottaa yhä enemmän hyödykkeitä
ilman ansiotyötä. Hoivaa, vapaaehtoistyötä ja vertaistuotantoa (esim. avoimen lähdekoodin tuottamista) tapahtuu jo tällä hetkellä merkittävissä määrin rahatalouden ulkopuolella.
Jotta ansiotyön ulkopuolella tapahtuva tuotanto voitaisiin tunnustaa yhteiskunnallisesti hyväksytyksi osallistumiseksi, olisi todennäköisesti liikuttava kohti osallistumistulon kaltaista järjestelmää, jossa ihmiset voisivat
itse määritellä etuutensa vastikkeeksi tekemän osallistumisen. Osallistumistulon merkittävin ongelma on kuitenkin se, kuinka riittävä osallistuminen määritellään ilman viranomaismielivaltaa ja toisaalta myös se, että

jokaiselle etuuden saajalle räätälöity osallistumistulo vaatisi viranomaisresurssien valtavaa lisäämistä.
Jotta osallistumistulosta voisi muodostua sekä yksilön että yhteiskunnan
kannalta joustava ratkaisu digitaalisessa taloudessa, tulisi senkin todennäköisesti perustua luottamukseen ja ihmisen omaan arviointikykyyn määritellä mielekäs osallistumisen tapa.
Työvoimaviranomaiset käyttävät nykyisin merkittävän osan työajastaan
selvittääkseen, täyttääkö työtön työttömyysturvaan oikeuttavat ehdot. Varsinaiseen työttömien tukemiseen jää liian vähän aikaa: TE-toimistot ovat aliresursoituja ja asiakkaita on paljon. Työttömyysturvan uudistamisella työvoimaviranomaisten mahdollisuudet tukea työttömiä lisääntyisivät huomattavasti.

TULEVAISUUDEN SOSIAALITURVA EI HAIKAILE MENNEISYYTEEN
Perusturvan riittävä taso on helpoin tapa ennaltaehkäistä köyhyydestä aiheutuvia kielteisiä yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia ongelmia digitaalisessa
taloudessakin. Lisäksi se on myös tehokas tapa purkaa byrokratialoukkuja.
Koska toimeentulotuki on viimesijaisena toimeentulolähteenä perustellustikin tarveharkintainen, pahentaa riittämätön perusturva byrokratiasta
aiheutuvia ongelmia. Mitä useampi henkilö joutuu turvautumaan toimeentulotukeen riittämättömän perusturvan takia, sitä useamman kohdalla byrokratialoukku näyttäytyy entistä lamaannuttavammalta.
On mahdollista, että työttömyysturvan tarveharkinnan ja vastikkeellisuuden osittainen purkaminen eivät lisää riittävästi sosiaaliturvan joustavuutta
digitaalisessa taloudessa. Tällöin keskustelu perustulosta uutena perusturvan muotona on todennäköisesti jälleen perusteltu.
Yksin sosiaaliturvaan tehdyt uudistukset eivät tietenkään ratkaise sitä, millaisia mahdollisuuksia työvoimalla on sopeutua digitaaliseen talouteen. Sosiaaliturvauudistusten lisäksi etenkin talous- ja koulutuspolitiikassa tehdyt
ratkaisut määrittävät omalta osaltaan digitaalisen työelämän reunaehtoja.
Selvää on kuitenkin, että sosiaaliturvassa perinteisen palkkatyöläisen normiin
paluuta ei enää ole, mikäli työmarkkinoiden epävakaus lisääntyy nykyisestä.
Toistaiseksi työmarkkinoiden tilanne on kuitenkin ollut suhteellisen vakaa työsuhteiden muotoja tarkasteltaessa. Palkansaajien kohdalla ei näytä
tapahtuneen suurta muutosta viimeisten kahden-kolmen vuosikymmenen
aikana. 80 prosenttia mies- ja 70 prosenttia naispalkansaajista edelleenkin
on kokoaikaisessa vakituisessa työssä.
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Tilanne muuttuu, jos tarkastellaan yrittäjiä. Samana aikana yrittäjien määrä on kasvanut kuudellakymmenellä tuhannella. Unohtaa ei myöskään saa
satatuhantista työttömien joukkoa: vuonna 1990 työttömyys Suomessa oli
alle neljä prosenttia, nyt kaksinkertaisesti tuo määrä. Myös tällaiset seikat
tulee ottaa huomioon keskusteltaessa työelämän muutoksista ja mitä uudet
tuotantotavat tulevat aiheuttamaan. On hyvä lisäksi muistaa, että Suomessa suuret yhteiskunnalliset rakennemuutokset ovat tapahtuneet hitaammin
kuin muissa maissa, mutta kun muutos on alkanut, se on ollut raju ja nopea.
Tulevaan valmistauduttaessa on avoimesti arvioitava monia mahdollisuuksia. Peräpeiliin katsomalla on vaikea ajaa eteenpäin.
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Tiiviisti
• Arviot digitaalisen talouden pitkän
aikavälin työllisyysvaikutuksista ovat polarisoituneet.
• Maltillisen arvion mukaan teknologinen
työttömyys lisääntyy vähintään lyhyellä–
keskipitkällä aikavälillä ja työmarkkinoiden
epävarmuus lisääntyy.
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• Joustava sosiaaliturva ottaa huomioon
erilaiset tulevaisuusskenaariot ja
vastaa sekä tämän päivän että huomisen
ongelmiin.
• Teknologinen työttömyys ja työmarkkinoiden epävarmistuminen pahentavat työttömyysturvan tarveharkinnasta ja vastikkeellisuudesta syntyviä byrokratialoukkuja.

• Riittävän perusturvan turvaaminen
on tärkeää ihmisten ostovoiman turvaamiseksi, köyhyyden kielteisten vaikutusten
torjumiseksi ja byrokratialoukkujen
purkamiseksi.
• Tulevaisuuden sosiaaliturvan pitää kuitenkin mahdollistaa myös palkkatyön, itsensä työllistämisen, elinikäisen oppimisen
ja rahatalouden ulkopuolella tapahtuvan
tuotannon joustava yhdistäminen.
• Kansallisen tulorekisterin hyödyntämisen avulla työttömyysturvan tarveharkintaa
ja vastikkeellisuutta voidaan purkaa
asteittain.
• Mikäli uudistukset todetaan riittämättömiksi byrokratialoukkujen purkamiseksi,
on syytä tutkia mahdollisuutta perustulon
käyttöönottamiseksi.

JOUNI KANGASNIEMI

DIGITAALISTUVAN YHTEISKUNNAN OSAAMISHAASTEET
JA KOULUTUS
”

Digitaalisesta lukutaidosta
ja uuden omaksumisesta on
tullut tärkeä kansalaistaito.
Myös muun osaamisen
ylläpito on tärkeämpää kuin
koskaan aikaisemmin.

”Mahtavaa!” iloitsi pian 80-vuotias äitini. ”En tarvinnutkaan apuasi tällä kertaa. Sain itse ostettua bussiliput ja varattua viikonlopun kylpylään netistä.
Lisäksi bussiyhtiö antoi ystävällisesti nettiasioimisesta lahjaksi lukuoikeuden digikirjoihin kuukaudeksi. Latasin jo Leena Lehtolaisen uusimman kirjan
iPadilleni. Olenko minä nyt nörtti?”
”Kyllä varmasti” vastasin. Vaimoni selaili samaan aikaan työhön liittyviä
viestejä kännykästään ja huikkasi puhelun väliin ”Koskaan ei ole liian myöhäistä oppia uutta”.
8-vuotias poikani heilutteli langattomaan verkkoon kytkettyä koulun nettitietokonettaan ja hihkui toiseen korvaani ”Läksyt on tehty ja nyt katson vielä xKipparin lataaman uuden Pokémon -videon”.
Yhä suurempi osa arjen palveluistamme muuntuu biteiksi. Bitit voidaan laittaa järjestykseen ja ohjelmoida niin, että saamme käyttöömme uusia digitaalisia palveluita, vaikka vanhatkin palvelut kelpaisivat vielä. Digitaalisuuden
ansiosta palvelut ovat käytössä kotona, työpaikalla ja vapaa-ajalla. Nykyään
ne löytyvät sananmukaisesti myös jokaisen omasta taskusta. Pankkiasiointi
ja maksaminen, vuorovaikutus ja viestintä, henkilöstökoulutus tai moni muu
asia voidaan hoitaa jo nykyään kännykän avulla.
Emme aina edes huomaa miten kattavasti digitaalinen maailma limittyy
arkeemme. Parhaimmillaan digitaalisuus tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää uusia, yksilön kannalta helpompia tai jopa valmiiksi automatisoituja
palveluja. Laskut on maksettu automaattisesti eräpäivänä, robotti on käynyt
kauppaa osakkeilla, uusimmat uutiset ovat latautuneet yön aikana tabletille,
työturvallisuuden uudet vaatimukset sisältävä video on muistuttanut itsestään kännykässä, auton navigaattori on ennakoinut edessä olevan suman ja
ehdottanut kiertotietä. Digitaalisuus on mahdollistanut monia uusia tapoja
toimia.
Jotta pärjäämme tulevaisuudessa, digitaalisesta lukutaidosta ja uuden
omaksumisesta on tullut tärkeä kansalaistaito. Myös muun osaamisen ylläpito on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin.

PERUSOPETUS ELOKUUSTA 2016 KESÄKUUHUN 2025
Elokuussa 2016 koulunsa aloittaneet oppilaat ovat ensimmäinen sukupolvi,
joka opiskelee uuden opetussuunnitelman (OPS) mukaisesti. OPS-asiakirja
avaa tarkemmin laajan asiantuntijajoukon yhteisen näkemyksen siitä, millä
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eväillä nuoret pärjäävät oppivelvollisuuden päättyessä jatko-opinnoissa, yhteiskunnan jäseninä tai tulevaisuuden digitaalistuvassa työelämässä.
Opetussuunnitelman laaja tavoite on kasvattaa oppilaat ihmisyyteen ja
yhteiskunnan jäsenyyteen 16 ikävuoteen mennessä. Lisäksi koulun tulee tarjota elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä edistää sivistystä, tasa-arvoisuutta ja elinikäistä oppimista.
Opetussuunnitelma uudistuu noin 10 vuoden välein. Nykyinen suunnitelma viitoittaa pitkälle, mitä ja minkälaisia tietoja ja taitoja tai osaamista
oletetaan tarvittavan vuonna 2025, kun koulunsa nyt aloittanut sukupolvi
valmistuu 9-vuotisesta peruskoulusta. Kaiken aikaa yksinkertaistuva ja monimutkaistuva arki edellyttää senkin jälkeen uuden oppimista, osaamista ja
poisoppimista.
Koulutuspoliittiset päätöksentekijät ovat pitkään korostaneet kokonaisvaltaisen kouluttautumisen merkitystä. Hyvä yleissivistys kuuluu jatkossakin
jokaiselle. Tulevaisuudessa pärjää, jos nuori omaksuu hyvän yleissivistyksen,
oppii kulttuuriset perinnetiedot sekä hankkii tulevaisuuden työelämässä ja
yhteiskunnassa edellytetyt muut tiedot, taidot ja osaamisen.
Tärkeää on myös ylläpitää motivaatiota oman osaamisensa jatkuvaan
kehittämiseen. Koulutuksen tehtävä on kiteytetty hyvin englanninkielisessä
sanonnassa: ”learning the best of the past, and preparing for the future”, tai
kuten vuoden 2016 perusopetuksen kansalliset opetussuunnitelman perusteet ilmaisee saman asian: ”oppilaita ohjataan löytämään omat vahvuutensa
ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin, yhteisen arvoperustan mukaisesti. Suunnitelman mukaan jokaisella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä”.
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Suomalainen koulutuspolitiikka perustuu vahvasti näkemykseen koulutuksellisesta tasa-arvosta ja samaan aikaan oppilaiden omien henkilökohtaisten mahdollisuuksien kehittämisestä. Digitaalisuuden avatessa koulutusjärjestelmät yhä laajemmin keskinäiselle tarkastelulle ja kansainväliselle
kilpailulle, joudumme yhä useammin pohtimaan ja puolustamaan myös omia
käsityksiämme siitä, minkälainen koulutus on tulevaisuudessa hyvää ja millä
pärjäämme tulevaisuuden globaalissa maailmassa.
Esimerkkinä haastajista käy Yalen professori Amy Chuan kirjoittama kirja
’Tiikeriäidin taistelulaulu’. Manifestiksi luonnehditussa kirjassaan hän selittää, miksi hänen lapsensa ja aasialaiset lapset laajemminkin, prässätään menestymään koulussa ja työelämässä. Hänen mukaansa menestymisen pakkoa

tulevaisuudessa selittää muun muassa käsitys oman viiteryhmän ylivertaisuudesta, kova itsekuri ja pelko tulevaisuudesta.
Onko tämä tie, jota Suomessa halutaan tai joudutaan jatkossa seuraamaan tarkemminkin, sillä vastaavaa näkemys on laajasti Aasian väkirikkaiden
maiden kuten Kiinan, Japanin, Korean ja Vietnamin lisäksi voimissaan muun
muassa Persianlahden maiden, Intian ja Yhdysvaltojen kouluissa.
Esimerkiksi Dubain kruununprinssi maalaa kansallisessa vuoteen 2030
ulottuvassa visiossaan näkymää, jossa jokaisen emiraattikansalaisen tulee
yksilönä tähdätä muita korkeammalle, nopeammin ja ketterämmin – ”muuten menetämme pelin”. Hänen kirjoittamansa kirja tulevaisuuden visiostaan
alkaa muutosta kuvaavalla tarinalla: ”With each day in Africa, a gazelle wakes
up knowing he must outrun the fastest lion or perish. At the same time, a lion
stirs and stretches, knowing he must outrun the fastest gazelle or starve. In is
no different for the human race. Whether you consider yourself a gazelle or a
lion, you simply have to run faster than others to survive.”

ENNEN 1950-LUKUA SYNTYNEET DIGITAALISEN
YHTEISKUNNAN VÄLIINPUTOAJINA
Peruskoulutus on muuttunut moneen kertaan ja muuttuu myös tulevaisuudessa sen mukaan, mitä osaamista nähdään tarvittavan hyvän elämän varmistamiseksi. Koko kansan koulutus- ja osaamistason ylläpito edellyttää
jatkuvaa mahdollisuutta kehittää jokaisen tarvitsemia tietoja ja taitoja elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Jo yksinomaan digitaalisten perustaitojen varmistaminen kaikille, myös koulunsa jo aikoja sitten käyneille,
edellyttää myös jatkossa kattavia aikuiskouluttautumisen mahdollisuuksia.
Eri väestöryhmien digivalmiuksissa ja käyttötavoissa on havaittavissa suuria eroja. Tilastokeskuksen vuoden 2015 tieto- ja viestintätekniikan käyttöä
koskevan tilaston mukaan niin sanotun digikuiluun on jäänyt suurimpana
ryhmänä enemmistö 74-89 –vuotiaista. Heistä vain yksi kolmesta ilmoittaa
käyttäneensä internetiä. Ikähaarukka on sama, jonka oman koulutuksen aikaan ei vielä käytetty tietokonetta.
Suuri osa myös eläköityi työelämästä digitaalisen murroksen alkuvuosina.
Muissa ikäryhmissä internetin käyttöaktiivisuus on merkittävästi parempi.
Palatakseni jälleen peruskoulua käyviin nuoriin, heistä internetiä hyödyntää
käytännössä jokainen. 8-vuotias poikani alkoi syksystä 2016 alkaen käyttää
Chromebookia, nettiä ja digitaalisia aineistoja hyödyntävää tietokonetta
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koulukirjojen sijaan kaikissa opinnoissaan. Hänen perusvalmiutensa kohdata
digitaalistuva tulevaisuus ovat hyvin erilaiset kuin hänen isoisällään.

KOULUTUSPOLIITTISET TAVOITTEET VUOTEEN 2030
Nykyisessä hallitusohjelmassa (2015-2019) kuvataan koulutuspoliittisia tavoitteita noin kymmenen vuoden päähän. Ohjelman koulutusvision mukaan
”Suomi on (vuonna 2025) maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Suomalaisten osaamis- ja koulutustaso on noussut, mikä tukee suomalaisen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Suomi on koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa”.
Poliittisia päättäjä mietityttää, miten varmistaa jokaisen henkilökohtainen
motivaatio hankkia digitaalistuvassa ja nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittava koulutus ja osaaminen. Vaikka koko väestön koulutustaso on
noussut Suomessa viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana merkittävästikin, on suurin osa tästä kansallisesta osaamistason noususta saatu aikaan
naisten toimesta. He ovat kouluttautuneet yhä korkeammin ja pidempään
kuin miehet.
Viimeisimmät selvitykset ovat osoittaneet, että niin sanottu koko väestön koulutustaso on taittumassa lähivuosina laskuun, jos erityisesti poikia ja
miehiä ei onnistuta motivoimaan kouluttautumaan jatkossa nykyistä pitempään. Suomalaisen yhteiskunnan menestys on tulevaisuudessa yhä riippuvaisempi hyvin koulutetusta väestöstä ja koulutuksella hankitusta korkeasta
osaamisesta. Hallitusohjelman viimeinen viesti haastaa koko koulutusjärjestelmän hyödyntämään uusinta tietoa oppimisesta, mukaan lukien digitaalisten sisältöjen, pelien ja oppimisen analytiikan mahdollisuudet opetuksessa
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ja opiskelussa.
Samaan aikaan kun Suomessa pohditaan pitkälle tulevaisuuteen kurkottavia uusia koulutuskysymyksiä, YK:n alainen koulutuksen yhteisjärjestö
UNESCO näkee vielä vuoteen 2030 asti suurimmaksi haasteeksi sen, että kansainvälinen yhteisö voi turvata jokaiselle nuorelle mahdollisuuden osallistua
koulutukseen. Seuraavaa 15 vuotta leimaakin entistä kahtiajakoisempi kehitys. Kehittyneet maat panostavat yhä laadukkaamman koulutuksen tarjoamiseen ja samaan aikaan kehitysmaissa tavoitellaan vasta tilannetta, jossa
jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus edes käydä koulua.

AMMATILLINEN KOULUTUS 2020-LUVULLA
Ammatillinen koulutus on perinteisesti tarjonnut nopeimman reitin työelämään, peruskoulun jälkeen. Yhä useammin kuulee kuitenkin todettavan, että
työelämästä irti oleva koulutus pääsee vain parhaimmillaankin nopeassa
muutoksessa olevan työelämän kantaan, mutta ei juurikaan muutoksen harjalle. Ammatillisessa koulutuksessa trendinä onkin siirtää lähivuosina yhä
isompi osa koulutuksesta työssä ja erilaisissa työpajoissa tapahtuvaksi, jotta
opiskelijat pääsevät alusta alkaen mukaan työelämän todelliseen muutokseen. Samalla he oppivat aikaisempaa paremmin ennakoimaan oman ammattinsa ja työelämän kehitystä ja vaateita itse.
Opintojen siirtyessä työelämän todellisiin ympäristöihin, myös opetuksen sisällöt rakennetaan jatkossa niin, että ne ovat työpaikalla myös muiden
työntekijöiden hyödynnettävissä. Vastavuoroisesti työpaikan resurssit avataan nykyistä useammin myös koulutuksen käyttöön. Jopa omat asiakkaatkin kytketään osaksi yhteisen henkisen pääoman arvon luontia. Digitaaliset
ratkaisut tarjoavat jo nyt joustavia yhteydenpidon ja tiedon rakentamisen
työkaluja ja alustoja, joille työssä oppiminen ja sen ohjaus rakentuu tulevaisuudessa yhä useammin.
Digitalisaation seuraavassa aallossa ammatillisen koulutuksen varaan
jääneiden henkilöiden, erityisesti miesvaltaisten alojen työt, ovat suuressa
vaarassa kadota kokonaan. On sanottu, että jokainen työ ja tehtävä, joka on
jaettavissa pienempiin osatehtäviin ja on sen jälleen toistettavissa samankaltaisena, voidaan automatisoida ja siirtää koneen tehtäväksi.
Suurimmassa vaaravyöhykkeessä ovat kaksi suurta perinteistä työntekijäryhmää: teollisuuden työntekijät, kuten prosessityöntekijät, tuotteiden
kokoonpanijat, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät sekä varastotyöntekijät, sekä suuri osa palvelualan työntekijöistä, kuten myynti- ja asiakastyöntekijät, kuljetusalan- ja toimistotyöntekijät. Enää ei riitä, että olet maailman tarkin komponenttien asentaja, tehokkain kirjanpitäjä tai kaupungin
kadut parhaiten muistava ammattiautoilija. Jos työ voidaan automatisoida,
se automatisoidaan ja siirretään robotin tai automatisoitujen ohjelmien tehtäväksi tulevaisuudessa.
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen vuonna 2014 tekemän arvion mukaan
työn ja työelämän digitalisoituminen korvaa Suomessa muulla kuin ihmisten
itsensä tekemällä työllä lähivuosina jo kolmanneksen nykyisistä töistä. Tutkimustulokset ovat samansuuntaisia vastaavassa amerikkalaisessa, vuotta
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aiemmin tehdyssä tutkimuksessa. Sen mukaan jopa puolet amerikkalaisten
pitkälle palveluihin erikoistuneen yhteiskunnan nykyisistä töistä on katoamisvaarassa.
Jo nyt yhä suurempi osuus 24-54 -vuotiaista miehistä ei ole työelämässä
aktiivisesti mukana lainkaan. Tässä työelämästä putoamisen trendissä suomalaiset miehet ovat valitettavasti teollistuneiden maiden kärkiviisikossa
italialaisten, norjalaisten, yhdysvaltalaisten ja australialaisten seurassa.
Ammatillisessa koulutuksessakin kiinnitetäänkin jatkossa huomiota todellisissa työtehtävissä tapahtuvan kouluttautumisen rinnalla myös mahdollisimman laaja-alaisten perusvalmiuksien kehittämiseen oppilaitoksessa.
Myös itsensä työllistämisen taidot korostuvat, kun työmarkkinoilta häviää
elinikäisen työuran tarjonneet työnantajat. Tarvittava osaaminen eri työtehtäviin löytyy tulevaisuudessa nykyistä useammin niin sanottujen sähköisten
palvelutalouden alustojen kautta eli digitaalisilta työmarkkinapaikoilta.
Osalle ihmisistä riittää jatkossa osa-aikainen tai pätkissäkin tehtävä työ,
kunhan työn sisällöt ja muut vaateet työssä ovat mielekkäitä. Erityisesti nuorin, ammatillisesta koulutuksesta työmarkkinoille siirtyvä sukupolvi kokee
muutoksen ensisijaisesti työllistymisen edelleen vaikeutumisena. Kasvava
osa nuorista yhdistääkin erilaisia osa-aikaisia, eri työnantajille tehtyjä töitä, jatkokouluttautumista ja muuta kolmannen sektorin hyväksi tehtyä työtä
itselle mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Kasvava osa nuorista jää myös tahtomattaan kaiken tämän ulkopuolelle. Yhteiskuntaan luodaankin uusia sosiaaliturvaa ja työllisyyttä tukevia malleja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

LUKION JA KORKEAKOULUJEN UUDET HAASTAJAT VUONNA 2025
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Kun nyt koulunsa aloittaneet suomalaiset nuoret saavat peruskoulun päätökseen vuonna 2025, heillä on valittavana suorittavatko he ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen: He voivat jatkaa opintojaan myös suorittamalla
molemmat koulutukset yhdessä tai jommankumman täydennettynä itselle
mieluisilla lisäkursseilla toisesta.
Koulutuksen voi suorittaa lähimmässä oppilaitoksessa ja osin tai kokonaan verkossa. Nettilukio ja verkossa toimivat verkko-opistot yleistyvät hiljalleen. Myös kansainvälisessä toimintaympäristössä toteutettu kiinnostaa
yhä useampaa nuorta. Onhan nuorten kielitaito tuolloin parempi, kuin millään aikaisemmalla koulunsa päättäneellä ikäryhmällä. Vuodesta 2016 alkaen
yhä useampi koulu on aloittanut ensimmäisen vieraankielen opiskelun jo

ensimmäiseltä luokalta alkaen. Digitaalisaation edetessä, yhä useampi nuori
miettii varmasti aiempaa nuorempana globaalien valmiuksien hankkimisen
tärkeyttä jo heti peruskoulun jälkeen.
Yhä useampi nuori voi löytää oman roolinsa ja kiinnostuksensa globaalista ympäristöstä ja hakeutuu täysin uudenlaisiin opinahjoihin. Esimerkiksi
Think Global Schoolin (TGS) ja Minerva -yliopiston kaltaiset ’kulkurikoulut’
tulevat todennäköisesti yleistymään ja määrä lisääntymään myös tulevaisuudessa. Toistaiseksi niillä on vain marginaalinen rooli.
TGS valitsee vuosittain noin 40 lukioikäistä oppilasta opiskelemaan kansainvälistä toisen asteen IB-tutkintoa. Koululla ei ole käytössä omaa kiinteää
koulurakennusta lainkaan, vaan opiskelijat kiertävät muutaman opettajansa
kanssa maailman metropoleissa ryhmänä. Yhden lukuvuoden aikana opiskelijat opiskelevat keskimäärin kolmessa maassa. Vuonna 2016-2017 opiskelijat opiskelivat vuoroin Perussa, Marokossa ja Kanadassa suorittaen opintoja
osin verkko-opintoina ja osin paikallisten opettajien tukemana. Koulutuksen
loppututkinto tuottaa kansainvälisesti hyväksytyn jatko-opiskelukelpoisuuden korkeakouluihin.
Vastaavasti Minerva-yliopisto kokoaa globalisaatioon syvällisesti perehtyvät korkeakouluopiskelijat yhteen TGS-konseptia omatoimisemmin. Minerva
on nuori vuonna 2012 perustettu yliopisto. Sen toimintaa ohjaa pieni ryhmä
professoreita, jotka ovat aiemmin olleet työssä maailman johtavissa yliopistossa USA:ssa. Sen ensimmäiset 69 opiskelijaa aloitti opintonsa vuonna 2014
käynnistyneissä viidessä koulutusohjelmassa.
Digitaalisuus ja sähköiset työalustat näyttelevät tärkeää osaa yliopiston
keskinäisessä yhteydenpidossa ja kommunikoinnissa opettajien ja opiskelijoiden välillä. Opinnoissa korostuu opiskelijoiden välinen yhteinen uuden
tiedon rakentaminen vaihtuvissa ympäristöissä. Opinnoissa hyödynnetään
laajasti verkosta löytyviä ilmaisia aineistoja, omaa ja muiden organisaatioiden luomien virtuaalikirjastojen kokoelmia, avoimia verkkokursseja sekä
autenttista kaupunkiympäristöä eri puolilla maailmaa.
Minervalla ei ole omia luentosaleja eikä muitakaan koulutustiloja. Opetus- ja tukihenkilöstö on yhteydessä opiskelijoihin verkossa, eri puolille ja
puolilta maailmaa. Omatoimisuus ja omakohtaisuus korostuvat opinnoissa.
Opiskelijat asuvat neljän vuoden aikana kahdeksassa maassa, suunnitellen
kussakin maassa erityisen oppimisprojektin oman kiinnostuksensa ja kulloinkin asuttamansa kaupungin todellisesta arjesta nousevan haasteen poh-
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jalta. Kaksi vuotta aloittamisensa jälkeen yliopistolla on toistaiseksi kaksi
asuntolaa San Fransiscossa opintoihin perehdytysjaksoa varten. Vastaavat
asuntolat ovat perusteilla opiskelijoille Berliiniin (Saksa), Buenos Airesiin
(Argentiina), Seouliin (Korea), Bangaloreen (Intia) ja Lontooseen (Englanti).
Seitsemäs toimipiste on vielä avoin.

LISÄÄ HAASTEITA KORKEAKOULUILLE
Digipalveluita suunnitteleville korkeakoulutetuille asiantuntijoille yhteiskunnan digitaalistuminen tuo luonnollisesti töitä vielä pitkälle tulevaisuuteen. Digitalisaatioon panostaneet edelläkävijämaat saavuttavat merkittävän kilpailuedun tulevaisuuden palvelujen ja tuotteiden tuottajina,
verrattuna myöhemmässä vaiheessa niihin panostaviin maihin.
Mitä pidemmälle tulevaisuuteen katsotaan, sen enemmän puhutaan bitit
ja palvelut kokoavista ekosysteemeistä. Niiden luomisessa Suomen toivotaan ottavan globaalisti johtavan roolin vahvuuksillemme nojaavilla alueilla. Tällöin digitalisaatio tuo Suomeen jatkossakin kestävää kasvua, katoavien töiden tai muualle työn perässä lähtevien osaajien sijaan.
Teknologia-ala peräänkuuluttaa itse korkeaa osaamista, luovuutta ja globaalissa ympäristössä toimimisen valmiuksia. Korkeakouluista, tutkimus- ja
varhaiseen tuotekehitykseen panostavista organisaatioista haluttaisiin jo nyt
yrityksiin nykyistä enemmän huippuunsa koulutettuja osaajia uusimmassa
tiedossa esineiden internetistä, robotisaatiosta, automatisaatiosta, massadatan hallinnasta, tekoälystä, 3D valmistuksesta, VR/AT teknologiasta tai tulevaisuuden energiaratkaisuista. Korkeakoulu- ja tiedesektori ovat avainasemassa digitalisaatiota edelleen kehittävien osaajien kouluttajina ja uusien
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innovaatioiden tutkijoina. On luultavaa, että osaaminen edellä luetelluilla
aloilla työllistää vielä seuraavan 15 vuodenkin jälkeen erittäin hyvin.
Työelämässä tunnistetaan jatkuvasti uusia ja entistä vaativampia osaamistarpeita, joihin nykyinen koulutusjärjestelmä ja korkeakoulut eivät pysty vastaamaan riittävän nopeasti. Yhä useampi oppimisen ja opetustyön
sekä aivotutkimuksen ammattilainen työllistyykin jatkossa myös suoraan
yritysten tai useamman yrityksen muodostaman yritysryppään palvelukseen, jotta ne voivat nykyistä paremmin ja nopeammin kehittää henkilöstönsä osaamista.
Teknologiapalveluita kehittävät yritykset tarvitsevat oppimisen asiantuntijoita yhä useammin myös omaan tuotekehitystyöhönsä. Muun muassa

tekoälyn kehitys on kasvattanut entisestään kiinnostusta oppimista kohtaan.
Digitaalisten koulutuspalvelujen kehittäminen kiinnostaa luonnollisesti alati
kasvavaan sektoriin panostavia yrityksiä sen markkinakoon vuoksi.
Myös muut sektorit uudistuvat digitaalisuuden ansiosta. Esimerkiksi ”terveyden edistämisen algoritmisuunnittelijoiden” ohjelmoima tekoäly oppii
itse käsittelemään valtavia tietomääriä ja yhdistelemään asioita tavalla, jota
emme ole aiemmin edes ymmärtäneet yhdistää. Monen työn sisällöt ja toimintatavat muuttuvat tekoälyn kehityksen myötä perinpohjaisesti. Muun
muassa potilaiden kohtaaminen ja hoitosuunnitelmista päättäminen säilyy
vielä pitkään lääkäreillä. Samaan aikaan lääkärin työ taustalla muuttuu etäkirurgian ja robottien tekemien millintarkkojen leikkausten myötä. Jo nyt on
saatu esimakua myös todella laajojen, jopa koko väestöä koskevien terveystietojen analysoinnista ja uudelleen yhdistämisestä. Määrätyt hoitotoimenpiteet ja tiedot eri lääkkeiden ominaisuuksista ovat yhdistettävissä potilaan
oman geneettisen tiedon kanssa. Tietoa verrataan samalla myös muiden,
satojen tuhansien vastaavien tapausten kanssa. Jatkossa lääkäri voikin tekoälyn lisäämän tiedon avustamana suunnitella aiempaa henkilökohtaisempia
ja osuvampia hoitoja potilaille. Uudet digiajan taidot ja palvelut tulevat osaksi lääkäri- ja terveydenhuollon muun henkilöstön koulutusta jo lähivuosina.
Sama kehitys koskee myös muita asiantuntija-ammatteja laajasti.
Suureen osaan tulevaisuuden töitä kuuluu jatkossa viimeisimmän tiedon
omaksuminen sekä osaamisen jakaminen muille. Korkeakoulujen monopoli viimeisimpään tutkimustietoon perustuvan osaamisen opettajina murtuu.
Lääkäri- ja opettajapäivien, ’ammattitubettajien’ ja hakkeriyhteisöjen osallistujilla on yhteinen haaste jakaa osaamista keskenään ja organisoitua omatoimisesti keskenään. Mitä enemmän jaamme, sen enemmän saamme uutta
tietoa myös muilta. Tulevaisuudessa puhutaan yhä useammin itseorganisoituvista oppimisen järjestelmistä muodollisen koulutuksen rinnalla.
Mielenkiintoista on myös arvuutella miten kouluttautumistamme ja osaamisen jakamisen käytäntöjämme muuntaa Alibaba (kiinalainen digitaalinen
kaupankäyntialusta), kun sen omistaja Jack Ma kiinnostuu digitaalisesta oppimisesta. Miljardi aasialaista jakaa pian osaamistaan myös meidän kanssamme, yhteisillä alustoilla. Kielitaidottomuuskaan ei ole tulevaisuudessa
hidaste, teknologian kääntäessä puheemme ja kirjoituksemme samanaikaisesti suoraan halutulle, mille tahansa kielelle – vaikka mandariinikiinaksi.
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OPETTAJAN TYÖ MUUTOKSESSA VUOTEEN 2030
Työn sisällöt, mielekkyys ja laaja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ovat
pitkään olleet valtteja, joilla Suomi on saanut ylläpidettyä kiinnostusta opettajan ammattiin. Opetustyön tueksi on saatu valjastettua parhaat ja motivoituneimmat osaajat.
Digitaalisuus tulee tulevaisuudessa yhä useammin myös opetustyön
tueksi ja rengiksi. Digitaalisuutta hyödyntävät työvälineet lisäävät opettajan
mahdollisuuksia tukea opiskelijoiden oppimista yhä tehokkaammin. Myös
henkilökohtaiset opiskelumahdollisuudet lisääntyvät niiden myötä huimasti.
Paras tieto on aina löydettävissä, jos ei omasta niin naapurissa toimivan oppilaitoksen opettajalta, muulta asiantuntijalta, verkon vertaisfoorumeilta tai
tuhansista tietopalveluista.
Opettajan ja opiskelijan ’työympäristöt’ laajenevat. Digitaalisuus avaa ja
yhdistää oppilaitokset nykyistä laajemmiksi, yhtenäisinä verkostoina ja ketjuina toimiviksi oppimisympäristöiksi. Rajat eri oppilaitosmuotojen välillä
hälvenevät. Erilaiset digitaaliset alustat yhdistävät oppijat, opettajat ja muut
asiantuntijat yhteiseen ongelmanratkaisuun. Samaa ongelmaa voidaan ratkaista saman aikaisesti, vaikka eri puolilla maailmaa opiskelevissa ryhmissä.
Ongelmaan voi löytyä useita erilaisia ratkaisuja, joita saman kulttuuri- tai
maantieteellisen taustan omaavat eivät tulisi edes ajatelleeksi. Mitä monimutkaisemmasta ongelmanratkaisusta on kyse, sen enemmän opettajat itsekin osallistuvat oppimisprosessiin. Myös tietoverkossa toimivista tekoälysovelluksista löytyy yllättäviä apuja.
Tulevaisuuden digitaalistuvassa maailmassa opettajien palkan perusta
ei muodostu enää 45 minuutin mittaisista lähiopetustuokioista. Opettajien
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palkan muodostumisen voikin odottaa uusiutuvan kokonaan jo seuraavan
viiden-seitsemän vuoden aikana perinpohjaisesti. Erilaisista sivutöistä, kuten oppimateriaalien, oppituokioiden valmistamisesta ja muusta suunnittelutyöstä tai palvelujen tarjoamisesta yrityksille ja kuntatyönantajille tulee
jatkossa luonteva osa opettajan työnkuvaa.
Suomalaisen koulutuksen asiantuntijoille löytyy myös lisääntyvää kysyntää maailmalla. Jo lähivuosina yhä useampi opettaja työllistyy myös konsulteiksi kehittämään muiden maiden koulutusjärjestelmiä tai kouluttamaan
uusissa kouluissa kansainvälisessä toimintaympäristössä tai kokoaikaisesti
verkkoympäristön pilvikouluissa. Koulutuskysynnän voi odottaa lisääntyvän
nopeasti vuoteen 2030 asti ja pidemmälle, väestön ja sen myötä koulutus-

kysynnän kasvun myötä. Suomalaisen oppimisen ja opetustyön asiantuntijuuden niiden toimintaedellytyksiin investoiminen onkin parasta lääkettä
tulevaisuuden turvaamiseksi.

TULEVAISUUDEN KOULUTUKSESTA VUODEN 2065 SUOMESSA
Olen kuvannut eräitä digitaalistuvan yhteiskunnan kehityskulkuja ja haasteita suomalaisille. Miltä näyttää tulevaisuuden koulu, joka on riittävän joustava
kohtaamaan tulevaisuuden ja digitaalisuuden mahdollisuudet?
Oppimisen haasteet eivät katoa mihinkään. Kouluja, oppilaitoksia, korkeakouluja ja opettajia tarvitaan myös tulevaisuudessa. Tieto ja osaaminen
ovat jatkossakin tärkeitä. Vaikka tietoa on saatavilla enemmän, helpommin ja
monipuolisemmin kuin koskaan aikaisemmin, vain vahva yhteinen sivistyspohja auttaa meitä ymmärtämään ja hyödyntämään tietoa viisaasti omaksi
ja muiden hyväksi. Digitaalisten innovaatioiden ansiosta voimme kuitenkin
muuttaa monet kouluun pesiytyneet vanhan teollisuuden ajan toimintamallit, kokonaan uusilla ja oppijoita paremmin palvelevilla tavoilla.
Pysyäkseen muutoksessa mukana koulut, oppilaitokset ja korkeakoulut
seuraavat tarkasti toimintaympäristönsä muutoksia sekä nykyisten ja tulevien opiskelijoidensa tarpeita. Oppilaitokset ja korkeakoulut ottavat seuraavan kymmenen vuoden aikana laajasti käyttöönsä yrityksissä jo hyödynnettyjä tulevaisuustyökaluja ja hyödyntävät niitä yhä enemmän oman toimintansa
suuntaamisessa ja uusien koulutusohjelmien kehittämisessä. Oppijaa kiinnostaa erityisesti se, mitä tietoja ja taitoja koulutus tuottaa ja minkälaisiin
tehtäviin se tulevaisuudessa valmentaa. Yhtä tärkeä on tunnistaa, mihin ammatteihin kouluttautuminen ei enää kannata. Koulutuksella on tärkeä tehtävä viestiä odotettavissa olevista muutoksista.
Leikin kautta oppimiseen johdattelevan varhaiskasvatuksen ja vahvan peruskoulutuksen merkitys kasvavat. Hyvät oppimisen perusvalmiudet korostuvat jokaisen lapsen ja nuoren elämän alkutaipaleella ja ovat tuotettavissa
lapset yhteen kokoavina lähipalveluina jatkossakin. Laajeneva osa toisen
asteen koulutuksesta siirtyy oppilaitosta laajemmissa oppimisympäristöissä
toteutettaviksi.
Työpaikoilla oppiminen lisääntyy ja oppilaitokset liittyvät nykyistä tiiviimmin osaksi yritysten ja yhteiskunnan muiden palveluiden tuotantoa. Yritykset
tuottavat yhä useammin osia koulutuksesta myös itse. Ammatillinen ja korkea-asteen koulutus vakiintuu luontevaksi osaksi jokaisen yrityksen omaa,
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jatkuvaa palvelu- ja tuotekehitystä. Opettajat ja tulevaisuuden muut ’osaamissparrarit’ yhdistävät nuoret ja varttuneemmat työntekijät mukaan yhteisiin ja todellisista haasteista kumpuaviin oppimistuokioihin.
Mitä pidemmälle tulevaisuuteen kurkotamme, sitä moniulotteisemmiksi
perinteiset koulutusorganisaatiot muuntuvat. Tulevaisuudessa ’koulu’ ei ole
enää tiettyyn kuntaan, tietylle alueelle, tiettyyn rakennukseen perustettu
kasvatus- ja koulutustehtävän tai tieteen tekemisen perustettu yksikkö. Se on
paljon muuta. Uudistuva koulu toimii hyvinkin läheisessä yhteistyössä ja eri
organisaatioiden muodostaman verkoston tai niiden muodostaman ketjun
osana. Digitaaliset palvelut pitävät yhteiset toimintamallit saumattomasti
järjestyksessä. Jo nyt on saatu esimakua ’oppimiskeskuksista’, joissa yhdistyy niin varhaiskasvatus, koulu, nuorisotoimi, kirjastot ja kansalaistoiminta,
avoin korkeakoulutus sekä muu harrastustoiminta, liikunta- ja tietotekniikkakerhoineen. Fyysisiä oppijoiden kohtaamispaikkoja, erityisesti nuorille ja
iäkkäämmille tarvitaan myös jatkossa. Oppiminen on viime kädessä inhimillistä toimintaa ja oppiminen on tehokkainta yksin tai yhdessä pureskeltuna
tai jaettuna muiden opinhaluisten kanssa. Oppimiskeskukset toimivat tällöin
erilaisten osaamistarpeiden kohtaamisen paikkoina.
Digitaalisuuden avulla voidaan tuoda virtuaalista älyä rakennukseen ja
siellä asioiville ja opiskeleville ihmisille. Se mahdollistaa myös koko maailman parhaiden ja avoimesti saatavilla olevien, opiskelussa tarvittavien
resurssien tuomisen jokaisen ulottuville. Sähköinen tunnistusprofiili tuo
tarvittavat digitaaliset materiaalit automaattisesti oppijan saataville kaukaisestakin kirjastosta, museosta tai arkistosta. Verkossa on saatavilla kaikki
opintojen kannalta merkityksellinen sisältö, aineistot, videot, simulaatiot,
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pelit ja tehtävät. Netistä voi jo nyt katsoa, miltä ystävyyskoulu näyttää Karibialla, Mona Lisa taulu Louvressa, lukea vuoden 1917 sanomalehteä itsenäistymisen alkupäiviltä tai siirtyä virtuaalilasien kautta kokemaan Hurriganesin
konsertin Tukholmaan vuodelta 1977.
Virtuaalinen, älykäs ’oppimiskeskus’ tunnistaa rakennukseen tulleet henkilöt ja ennakoi heidän tarpeitaan. Tiloissa liikkuminen helpottuu sähköisten
navigaatioapulaisten ja automaattisesti avautuvien lukkojen avulla. Ensikertalainenkin löytää aina perille. Puhe- ja tunnistusteknologian robotit hoitavat monia rutiini-, vartiointiin ja opastukseen liittyviä tehtäviä väsymättä,
24/7 periaatteen mukaisesti. Digitaaliset näytöt ja näkymät muuntuvat kunkin henkilökohtaisten mieltymysten ja tarpeiden mukaisiksi. Ne myös kerto-

vat käyttäjälle koska on syytä tehdä voimisteluliikkeitä tai vaikka lepuuttaa
silmiä ja tehdä muuta.
Virtuaalinen keinotodellisuus tuo tiloihin ja yhteisiin opetustuokioihin
minkä tahansa maiseman, ilmiön tai muualla opiskelevan opiskelijaryhmän
todellisen kaltaisina heijasteina tai kuvitellun mukaisesti. Jopa ilmastointi,
lämpötila, kosteus, äänenvoimakkuus sekä valaistus säätyvät automaattisesti tilassa olevan ihmismäärän ja tehtävän mukaan. Homekoulut siirtyvät
vihdoin historiaan ennakoivien antureiden havaintojen ja analyysien myötä,
sekä kehittyneemmän rakennustekniikan ansiosta.
Tekoälykkäät ohjelmistot havainnoivat opiskelijan oppimista ja tiedon
omaksumista ja ehdottavat automaattisesti kunkin opiskelutyyliä tehostavia
ja sille soveltuvia oppimistehtäviä ja harjoituksia henkilökohtaisten tavoitteiden ja mieltymysten mukaisesti. Opettaja saa arvokasta palautetta yksilöiden ja koko opiskelijaryhmän oppimisesta. Saamansa analyysiaineiston
suositusten perusteella hän voi tukea oppimista aiheissa, jotka muutoin
jäisivät kokonaan huomioimatta ja vaikeuttaisivat myöhemmin laajemman
kokonaisuuden oppimista. Erityisiin oppimistarpeisiin voidaan vastata aiempaa nopeammin, tehokkaammin ja räätälöidymmin. Jokainen opinhaluinen
voi rakentaa juuri itselle sopivia ja personoituja oppimispolkuja.
Yhteydenpito älykkäiden ’oppimisympäristöjen’ sisällä ja kesken toimii
automaattisesti kaikkiin suuntiin. Sana koulujen keskinäinen verkostoituminen saa kokonaan uuden merkityksen. Oppimisympäristöistä kehkeytyy
oppivia kokonaisjärjestelmiä. Aikaisemmin erillään toimineet ja hallinnoidut
organisaatiot kohtaavat ja toimivat saumattomasti yhdessä, toinen toistensa
tehtäviä tukien, jokaista kansalaista parhaiten palvellen.

LOPUKSI
Monet vanhat teollistuvan yhteiskunnan toimintamallit ovat olleet sitkeästi
käytössä koulutuksessa. Tulevaisuudessa valtavirraksi muuntuvat monet ajatukset ja käytänteet ovat jo nyt nähtävissä ympärillämme ja tutkijoiden työpapereissa. Yksittäiset ajatukset ja muutostrendit tarvitsevat pitkänkin ajan
levitäkseen koko koulutusjärjestelmän hyödyksi. Nyt nähty kehitys huomioiden ennakoin, että viisikymmentä seuraavaa vuotta tulevat olemaan hyvin
mielenkiintoisia.
Helsingin Sanomat uutisoi 9.9.2016 koulujen muutoksesta otsikolla ”Hyvästit pulpeteille ja ahtaille luokkahuoneille”. Uutisessa kerrottiin (Helsingin
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Kalasataman) uudesta koulusta seuraavasti:
”Koulurakennuksesta puuttuvat pulpettien lisäksi myös omat kotiluokat.
Sen sijaan oppilaat vaihtavat luokkahuonetta opeteltavan aineen mukaan.
Välillä saatetaan tehdä koulutehtäviä esimerkiksi jättikokoisessa renkaassa istuen, eli ’koulutöitä voi tehdä vähän kaikissa tiloissa’. Kaikki on sujunut todella hyvin. … Koulu on myös digikoulu, eli opetuksessa käytetään
paljon digitaalisia apuvälineitä, kuten tabletteja. ’Uusi koulu on parempi,
koska se on niin erilainen [Olivia] sanoo.”
Suomen kuvalehden syyskuussa 1917 julkaisema juttu modernista koulusta alkoi sekin seuraavasti:
”[Otto Bertholdin perustamassa] …koulussa herättää ensi kädessä huomiota se, etteivät oppilaat istu pulpeteilla varustetuilla koulupenkeillä,
vaan tavallisilla raheilla, joilla on sijansa ympäri luokkahuoneen seiniä.
Kirjoittaessaan he sen sijaan istuvat tuoleilla pienten keveiden pöytien
ääressä, jotka aivan vaivattomasti voidaan viedä pois, ja joita sitä paitsi
käytetään kaikenlaisiin tarkoituksiin mm. istuimiksi. Oppilaitten ei todellakaan tarvitse hillitä itseään oppitunnin aikana. … Vasta kun (oppilaiden)
tiedot uupuvat, tulee opettaja avuksi. Mutta hänkään ei asetu millekään
kaikkitietävyyden jalustalle, vaan joskus aivan avomielisesti tunnustaa
tietämättömyytensä. … Koulurakennuksen vieressä on lapsilla suuri leikkikenttä ja lisäksi pieni metsikkö, jossa he verrattain pitkinä välitunteina
mielin määrin voivat liikuskella. … Kouluopetus perustuu vapaisiin keskusteluihin oppilaitten ja opettajien välillä, ns. kokonaisuusopetukseen”.
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Suurin este koulun suuremmille muutokselle kuvattiin vuoden 2017 artikkelissa: ”Koululaisten vanhemmat sen sijaan ovat olleet hieman huolissaan.
He ovat tyytyväisiä (uuteen) kouluun, mutta toivovat kuitenkin, että kaikki ei
muuttuisi liikaa yhdellä kertaa.”
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Tiiviisti
• Oppimisen haasteet eivät katoa
mihinkään. Kouluja, oppilaitoksia, korkeakouluja ja opettajia tarvitaan myös tulevaisuudessa.
• Vain vahva yhteinen sivistyspohja auttaa
meitä ymmärtämään ja hyödyntämään tietoa viisaasti omaksi ja muiden hyväksi.
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• Digitaalisten innovaatioiden ansiosta
voimme kuitenkin uudistaa teollisuuden
ajan toimintamallit.
• On oleellista tunnistaa, mihin ammatteihin kouluttautuminen ei enää kannata.
Koulutuksella on tärkeä tehtävä viestiä
odotettavissa olevista muutoksista.

• Työpaikoilla oppiminen lisääntyy, ja
oppilaitokset liittyvät nykyistä tiiviimmin
osaksi yritysten ja yhteiskunnan muiden
palveluiden tuotantoa.
• Virtuaalinen keinotodellisuus tuo tiloihin ja yhteisiin opetustuokioihin minkä
tahansa maiseman.

TULEVAISUUDEN
DIGITAALINEN
YLIOPISTO
KATI HAGROS

”

Digitalisaatio pakottaa organisaatiot
valitsemaan, tehostaako nykyisiä
palveluita, tuottaako uutta lisäarvoa
vai muuttuuko koko toimiala.
Tulevaisuuden digitaalinen yliopisto
rakennetaan ylivertaisella arvolla,
käyttäjälähtöisillä palveluilla sekä
hallitsemalla fyysistä ja digitaalista
kokonaisarkkitehtuuria.

Digitalisaation megatrendissä olemme jo nähneet teollisuusautomaation ja
automaattisen tietojenkäsittelyn synnyn, tieto-ja viestintäteknologisen murroksen, sosiaalisen median ja teollisen internetin synnyn. Nyt meitä puhututtavat asioiden internet, koneäly, virtuaalinen todellisuus ja block chainit.
Toimiala kerrallaan on kokenut digitaalisen murroksen: media on siinä jo
pitkällä; teollisuus, pankit ja terveydenhuolto digitalisoituvat voimakkaasti
juuri nyt. Murros on vihdoin kiihtymässä myös tieteen, tutkimuksen ja korkeakoulutuksen alueella.
Emme enää keskustele, onko digitalisaatio tärkeää yliopistolle. Nyt keskustelemme, millaisia muutoksia se aiheuttaa ja miten muutoksen toteutamme. Yritämme sekä ymmärtää digitaalisen murroksen luonnetta omalla alallamme että käyttää vahvuuksiamme sen hyödyntämisessä.

MUUTOKSEN LUONNE: TEHOSTUS, LISÄARVO VAI DISRUPTIO?
Mitä digitaalinen murros tarkoittaa ja miten sitä voi hyödyntää? Organisaatiosta tai toimialasta riippumatta on hyödyllistä erottaa muutoksen eri tasot:
taktinen tehostaminen, operatiivinen palveluiden ja toimintamallin muutos
ja strateginen ekosysteemin muutos.
Taktisella tasolla digitalisaatiota hyödynnetään nykyisten toimintojen tehostamiseen ja kustannustehokkuuden parantamiseen. Tällaista perinteistä
”lomakkeiden sähköistämistä” ja itsepalveluiden lisäämistä tehdään kaikissa
yliopistoissa vaikkapa henkilöstöhallinnon, opiskelijapalveluiden ja tilapalveluiden alueilla. Tavoitteena on vähentää paperitöitä, sujuvoittaa prosesseja ja tehostaa tukihenkilöstön työtä.
Operatiivisen kehittämisen tasolla digitalisaatiota hyödynnetään uuden
asiakasarvon luontiin kehittämällä palveluita tai siirtymällä kokonaisuudessaan itsepalveluun. Palvelumallin muuttuessa esimerkiksi opiskelijan palvelupisteessä pystyy hoitamaan mitä tahansa opintoihin tai opiskelijan elämään liittyvää kysymystä. Monet palvelut siirtyvät 24x7 online-käytettäviksi.
Tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta, tuoda palvelut uudella tavalla
tarjolle ja muuttaa tuotantotapaa.
Strategisella tasolla digitalisaatiota hyödynnetään etsimällä uutta roolia
arvoketjussa tai ekosysteemissä. Yliopisto voi muuttaa strategista asemaansa esimerkiksi tarjoamalla koulutusta tai tutkimusta uusille kohderyhmille
verkon yli, luomalla uusia avoimen datan ja tutkimuksen alueita tai myymällä
tai hankkimalla palveluitaan yliopiston ulkopuolisilta tahoilta. Tavoitteena
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ovat kokonaan uudet kohderyhmät ja verkostot, toiminnan radikaali laajentaminen ja rakenteellinen uudistaminen.
Monet palvelusektorit, kuten pankki-ja vakuutusala, ovat strategisen murroksen jo kokeneet. Niillä tietotyön automatisaatio on täyttä totta. Taustalla
olevien informaatio- ja päätöksentekoprosessien automatisointi ja robotisointi jatkuu, mikä näkyy käyttäjille yhä nopeampina ja tarkemmin kohdistettuina palveluina. Palveluja tuottavissa organisaatioissa ihmisten työ fokusoi toisaalta vaativien asiakastapausten tuki- ja konsultointitehtäviin ja
toisaalta järjestelmien, prosessien ja analytiikan kehittämiseen. Digitaaliset
alustat mahdollistavat myös aivan uudenlaisen liiketoiminnan kehittämisen
jo kerättyjen digitaalisten varantojen päälle, kuten kauppojen muuttumisen
pankeiksi tai pankkien muuttumisen sairaaloiksi.

MEGTRENDIT: AVOIMUUS JA GLOBAALISTI VOITTAVAT ALUSTAT
Digitalisaation megatrendinä liitetään erilaisia käyttäytymisen muutokseen
liittyviä ilmiöitä, kuten avoimuus, yhteisöllisyys, sosiaalisuus ja jakaminen.
Kaupallisia muutoksia ovat esimerkiksi palvelullistuminen, jakamistalous ja
alustalous. Nämä ilmiöt ja trendit näyttävät sopivan sinänsä hyvin yliopistojen yleiseen aatemaailmaan, tieteen avoimuuteen ja yhteisöllisiin toimintamalleihin. Historiallinen tilanne on kuitenkin usein pulmallinen, kun katsotaan yliopistojen käytössä olevia alustoja ja käytäntöjä.
Yliopistoissa on tyypillisesti käytössä lukuisia itsetehtyjä ratkaisuja ja alustoja digitaaliseen opetukseen, oppimateriaalien tuottamiseen, sekä tieteellisten julkaisujen ja materiaalien julkistamiseen. Opetusmateriaaleja, tutkijoiden
henkilötietoja ja muuta yleisesti hyödyllistä ja usein jaettavaa tietoa ylläpidetään sisäisissä järjestelmissä. Kansallisella tasolla on yritetty ohjata yliopistoja
yhteistyöhön yhteisten alustojen luomiseksi, mutta joitakin kansallisia julkaisu- ja arkistointiratkaisuja lukuun ottamatta hankkeet eivät vaikuta onnistuvan strategisen suunnan ja kokonaisarkkitehtuuriajattelun puuttuessa.
Tulevaisuuden digitalisoituneessa yliopistossa kaikki tutkimus pitää olla
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globaalisti esiteltävissä ja jaettavissa oman alan johtavilla tieteellisillä ja pedagogisilla alustoilla ja digitaalisilla forumeilla – aivan kuten vanhassa maailmassa on ollut oleellista päästä juuri tiettyyn alan konferenssiin tai julkaisuun esittelemään tuloksiaan.
Harva vielä tietää, mitä nämä voittavat alustat kullakin alalla ovat. Varmaa
on, että kovin moni niistä ei tule olemaan suomalaisten perustamia. Vain

todella harvoilla huippututkimuksemme ja -koulutuksen aloillamme voimme
olla aktiivisesti ajamassa ja vaikuttamassa alan digitaalisten standardien ja
alustojen kehittämiseen.
Tutkijan tai opettajan on siis varauduttava tutkimusprosessiensa, aineistojensa ja tulostensa digitaaliseen luokitteluun ja käsittelyyn joillakin globaalisti yleisillä tavoilla ja alustoilla. Oleellista on seurata oman alan alustojen kansainvälistä kehitystä, huolehtia tutkimuksen perusdatojen hyvästä
digitoinnista ja metadatan hallinnasta, sekä harjoitella integraatioita erilaisiin alustoihin. Fokusoiminen yhden yliopiston tai kansallisen alustan luomiseen on useimmilla aloilla suorastaan vaarallista, koska se estää tutkijoiden
ja tutkimuksen liikkuvuutta ja näkyvyyttä tulevaisuudessa.
Avoin data ja avoin tiede nostavat esiin myös lukuisia juridisia ja eettisiä
kysymyksiä. Peruskysymys tiedon ja tulosten omistajuudesta ja vastuusta on
itsessään yliopistolle hankala. Perinteisesti akateemisen vapauden ja tutkijan oikeuksien nimissä tietojen ja tulosten on katsottu kuuluvan tutkijalle ja
olevan hänen määräysvallassaan.
Laki toisaalta velvoittaa organisaatiot, kuten yliopistot, vastaamaan
työntekijöidensä tietojen käsittelystä organisaationa monin eri tavoin liittyen vaikkapa henkilötietojen käsittelyyn tai tietoturvaan. Konfliktit näiden
intressien välillä ovat jo hyvin selvästi näkyvillä yliopistojen päivittäisessä
IT-työssä. Tarvitsemme syvällistä dialogia avoimen datan ja avoimen tieteen
pelisäännöistä.

TUTKIMUKSEN MUUTOS: DATAN ARVOKETJU
Digitalisaatio merkitsee tutkimukselle monia uusia, poikkitieteellisiä tutkimusalueita, kuten esimerkiksi pelit, media, bio-informaatio, big data ja liiketoiminnan etiikka ovat osoittaneet. Näillä alueilla tiede itsessään luo koko ajan uutta,
eikä yliopiston tarvitse erikseen huolehtia tutkimuksen digitalisaatiosta.
Oleellista on luoda riittävän vahvat edellytykset ja infrastruktuuri eri toimijoiden vuorovaikutukseen. Emme halua rajoittaa alan huippututkijoiden
kommunikointia, toimintatapoja tai kapasiteettia julkisella hankintabyrokratialla tai vanhanaikaisella viestintä- ja tietoturva-ajattelulla. Vastineeksi
meidän pitää vaatia tutkijoilta erityistä ymmärrystä tiedon suojelusta, tutkimuksen etiikasta ja yhteiskunnallisen viestinnän integriteetistä.
Tutkimuksen digitalisaatio on tietenkin myös taktista tutkimuksen tukiprosessien kehittämistä. Tyypillisiä sisäistä tehokkuutta lisääviä kehitys-
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polkuja ovat rahoituksen, rekrytoinnin, projektinhallinnan, raportoinnin ja
julkaisemisen tukeminen digitaalisesti. Nämä digitalisaatiohankkeet voidaan
toteuttaa tukimalleja suuremmin muuttamatta.
Seuraavalla operatiivisen kehittämisen kehitystasolla tutkimuksen toimintamalleja voidaan muuttaa luomalla tutkijoille esimerkiksi erilaisia digitaalisia yhteistyöalustoja. Alustat mahdollistavat esimerkiksi virtuaalitiimien
perustamisen tai rahoituksen hakemisen joukkorahoituksena.
Strategisesti uusia mahdollisuuksia digitalisaatio avaa tutkijoille aiemmin
mainittujen avoimen datan ja avoimen tieteen kautta. Tutkimuksen tulos ei
ole enää ainoastaan valmis julkaisu tai keksintö, vaan koko prosessi ja sen
datat eri vaiheessa. Tutkimuksen vahvuus on aina ollut avoimuus ja itseään
korjaavuus tuloksien ja tutkimusmenetelmien osalta. Tätä voidaan digitalisaatiolla edelleen edistää näkyvyyttä tukemalla. Avoimen datan ja rajapintojen maailmassa data on siirrettävää arvoa.
Ehkäpä yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä ei enää tähtääkään yhden
alan tutkimustulokseen, vaan roolit muuttuvat yli perinteisten tutkimusrajojen. Yksi tutkija kerää laajan joukon luotettavaa perusdataa, jota käytetään
eri tarkoituksiin; toinen perehtyy tutkimusteknologioihin ja analyyseihin; kolmas tekee erityyppisiä laatutarkistuksia ja perusanalyysejä ja havaintoja tarjolla olevasta datasta; neljäs tulkitsee tarjolla olevia analyysejä ja tekee hyödyllisiä johtopäätöksiä eri aloille. Tutkimuksen arvoketju voi näin muuttua,
ja ehkäpä laboratorioita ostetaan tulevaisuudessa uudenlaisina palveluina.
Tämä kaikki on mahdollista digitaalisilla alustoilla.
Digitalisaation vaikutuksia pohdittaessa onkin oleellista ymmärtää dataja analyysi-intensiivisyyden kasvua kaikilla tutkimuksen alueilla. Niin kemistin kuin historioitsijakin elämä on yhä enemmän kiinni suurten data-aineistojen keruusta ja kyvystä analysoida, integroida, jakaa ja esittää tietoja
– usein poikkitieteellisessä ympäristössä.

KATI HAGROS

OPETUKSEN MUUTOS: KÄYTTÄJÄKOKEMUS
JA DIGINATIIVIEN KOULUTTAMINEN
Opetuksessa tyypillisiä sisäistä tehokkuutta lisääviä digitaalisia kehitysaskeleita ovat opintojen tukiprosessien ja suorittamisen tukeminen joustavina
verkkoratkaisuina. Digitaaliset ilmoittautumiset, kurssimateriaalit, harjoitustyöt ja tentit ovat vakiotavaraa tulevaisuuden yliopistossa.

Opetuksen ja oppimisen puolella kokonaan uusia palveluita voivat olla
opintojen hyvin yksilöllinen räätälöinti ja uudet oppimismenetelmät, esimerkiksi virtuaalitodellisuus tai digitaaliset tutkimusympäristöt. Kokonaan uutta
liiketoimintaa yliopistolle voivat tuoda digitaalisten oppimisprosessien skaalautuminen kansainvälisesti tai yksilön koko elinkaaren ajalle.
Opetuksen alueella paine digitalisaation hyödyntämiseen on ehkä suurin
– kiitos joka vuosi uudistuvan opiskelijavuosikerran. Opiskelijat ovat tullessaan jo tottuneet hyvin personoituun, aina ajan tasalla olevaan digitaaliseen
viestintään, uusimpiin laitteisiin ja tarjontaan monilla elämänalueilla.
Yliopistot kamppailevat vielä perustarjoamansa eli kurssitietojen ja -materiaalien esille tuomisessa digitaalisesti ja ajantasaisesti. Hyvin nopeasti pitäisi voida mallintaa oppimisen prosesseja digitaalisesti dialogin, tehtävien
ja testin avulla. Tästä on edelleen matkaa varsinaiseen personoituun ja räätälöityyn oppimispolkuun ja opiskeluun modulaarisena palveluna.
Millä tulevaisuuden opiskelija yllätetään positiivisesti? Miten koulutetaan
diginatiiveja muutosjohtajia? Ydinkysymys on itsetuntemuksen lisääminen ja
koulutuksen räätälöinti - digitaalisen tehokkaasti personoituna.
On pieni ryhmä luontaisesti lahjakkaita ”tutkijoita/taiteilijoita/nörttejä”,
joiden pitää antaa tehdä intohimoisesti mitä vain heille ominaista, muodollisuudet ja tekninen byrokratia minimoiden. He tulevat luomaan jotain poikkeuksellista suurella riskillä.
On ”10 000 tunnin harjoittelijoita”, joille pitää luoda ryhmäpaine ja tekniset puitteet harjoitella intensiivisesti omaa alaansa riittävästi, kauan ja korkealla tasolla. He tulevat tekemään jotain vaativaa kansainvälisellä tasolla
alastaan riippumasta.
On ryhmä ”struktuurien luojia”, joille pitää opettaa paljon ja monipuolisesti älyllisesti vaativia disiplineejä ja loogisia oppeja – esimerkiksi digitalisaatio ja IT-arkkitehtuurit. He tulevat ratkomaan mitä tahansa ongelmia ja
luomaan innovaatioita ja järjestelmiä erilaisissa organisaatioissa.
On ryhmä ”oppivia ihmisten johtajia”, joille pitää opettaa kykyä tuntemaan
itsensä ja muita, ja nostamaan yhteisöjen ja suorituksen tasoa koko ajan. He
tulevat johtamaan ihmisiä ja organisaatioita muuttuvassa maailmassa.
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PALVELUJEN MUUTOS: KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN
PALVELUTRANSFORMAATIO
Yliopistojen yhteisten palveluiden kehittäminen on lähtökohdiltaan haastavaa. Palveluiden historiallinen tausta on virkamiesrooleissa ja virastomaisessa raportoinnissa erilaisille hallinnollisille tahoille. Tämä valitettavasti näkyy
monessa käytössä olevassa perusprosesseissa ja -järjestelmissä. On suuri
askel tehdä muutos käyttäjälähtöiseksi palveluorganisaatioksi, jolla olisi yritysmaailman vastaavien palvelujen tehokkuus.
Mikä on yliopistojen palveluiden digiloikan kunnianhimon taso? Kysymys
on erityisen tärkeä, koska tämä ei koske yliopiston ydintoimintaa, joten erittäin merkittäväkin nopea irtiotto voisi olla mahdollinen. Tällaisen muutoksen
johtaminen on mahdollista vain hyvin selkeillä tavoitteilla ja rakenteellisilla
uudistuksilla.
Muutoksen ensimmäisellä tasolla tavoitteena on edellä kuvatun mukaisesti yliopistojen palveluiden sisäisen tehokkuuden lisääminen. Tämä tarkoittaa perinteistä prosessien sähköistämistä ja itsepalveluiden lisäämistä
vaikkapa henkilöstöhallinnon, talouden ja tilapalveluiden alueilla. Papereita
ja allekirjoituksia voidaan karsia digitaalisella käsittelyllä, palveluita voidaan
tilata ja seurata verkossa ilman sihteereitä ja välikäsiä.
Ensimmäisen tason kehitystä voisi verrata siihen, että vanhassa pankkimaailmassa konttorien virkailijoilta kysyttäisiin, mikä uusi tietokoneohjelma
voisi helpottaa heidän työtään. Vastauksena ei luultavasti ole itsepalveluna
ympäri vuorokauden toimiva verkkopankki, jossa konttoria ei ole lainkaan. Tämän vastauksen saamme vain, jos katsomme asiaa käyttäjälähtöisellä tasolla.
Uutta asiakasarvoa palveluiden käyttäjille digitalisaatio voi luoda siirryttäessä aidosti personoituun ja integroituun palveluun. Opiskelijan palvelupisteessä pystyy hoitamaan mitä tahansa opintoihin tai opiskelijan elämään
liittyvää kysymystä hyvän digitaalisen tuen ansiosta. Henkilöstö- ja taloushallinnon palvelu tunnistaa esimiehen ja tuo näkyville juuri hänelle relevantteja tietoja ja päätöksentekopisteitä.
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Loppukäyttäjälähtöinen palvelu- ja prosessisuunnittelu tapahtuu selvittämällä, mitä asioita käyttäjä todellisuudessa tarvitsee ja suunnittelemalla mahdollisimman nopea ja helppo tapa toteuttaa tarve. Prosessissa minimoidaan
käyttäjän vaiva ja kaikki ei-välttämättömät raportoinnit ja hyväksynnät. Tuloksena on usein yksinkertainen käyttäjän mobiiliapplikaatio, joka mahdollistaa
missä ja milloin tahansa itsepalveluna palvelupyynnön tekemisen, seurannan

ja toteuttamisen. Taustalla oleva prosessi pyritään pitkälti automatisoimaan
tai robotisoimaan, ja vain poikkeustilanteita hoitaa tukihenkilö. Tehokkuuden
maksimoimiseksi tuki saadaan monipuolisista virtuaalisista palvelukeskuksista, joissa kapasiteetin hallinta ja 24/7 -tuki on helpompi järjestää.
Palveluiden strateginen muutos voisi olla esimerkiksi palveluiden tarjoamista yliopiston rajojen yli. Miksei tehokas yliopiston it-, talous- tai henkilöstöpalvelukeskus voisi hyvin palvella myös jotain toista yliopistoa tai organisaatiota? Miksi yliopiston tilapalvelut ei voisi hoitaa palveluita laajalle
käyttäjäkunnalle yliopiston lähipiirissä?

CAMPUKSEN VOIMALLA VIRTUALISAATIOTA VASTAAN
Tulevaisuuden yliopisto saattaa jossain muodoissaan ollaan täysin virtuaalinen, kokonaan verkkoympäristöissä toimiva kokonaisuus. Tällaisia kevyen
kustannusrakenteen ja tehokkaan digitaalisen skaalautuvuuden ”green field”
-yliopistoja tulee aivan varmasti syntymään voimakkaasti kilpailulla alalla.
”Discount Higher Education” -vaihtoehtojen syntymistä edistävät digitalisaation lisäksi myös yleinen korkeakoulutuksen arvon murros. Kalliiden, pitkien
ja epävarmasti työllistävien maisteriohjelmien sijaan moni tulee rakentamaan
osaamisensa joustavan, modulaarisen life-long-learning ajattelun varaan.
Miten arvonsa ja brandinsa tunteva kivijalkayliopisto voi kilpailla tätä
trendiä vastaan? Tarjoamalla arvoltaan ylivertaisen kokonaisvaltaisen yhdistelmän fyysistä ja virtuaalista oppimista. Aalto-yliopistossa tämän elämyksen
keskeisenä osana nähdään yliopiston kampus-kokemus.
Kampuksesta on tehtävä niin houkutteleva, että opiskelijat ja tutkijat todella haluavat tulla sinne. Eivät pakosta hakeakseen informaatiota, saadakseen
tukea tai hallintoa hoidettua tai osallistuakseen pakolliseen massaluentoon
– sillä kaikki tämä tulee olemaan tarjolla myös virtuaalisesti. Vaan verkottuakseen, tavatakseen ihmisiä eri vuorovaikutustilanteissa ja osallistuakseen
elämyksen tarjoaviin tapahtumiin. Nauttiakseen ympäristöstä ja palveluista.
Urbanisaatio on vähintään yhtä merkittävä globaali megatrendi kuin digitalisaatio. Näiden yhdistelmänä tulevaisuuden yliopistokampus sijaitsee
suurkaupungissa, fyysisesti tavoitettavissa ja houkuttelevassa, ekologisesti
kestävässä ympäristössä.
Elämää tällä kampuksella rikastavat monipuoliset digitaaliset palvelut.
Yksilö kävelee kampuksella ja hänen käytettävissään on koko ajan digitaalisesti kaikki relevantti tieto, henkilökohtaisesti ja räätälöidysti suositeltuna:
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kalenteri, liikkuminen, tapahtumat, tehtävät, suhteet, työmahdollisuudet ja
harrastukset. Päiväni kampuksella on räätälöity minulle.

ARKKITEHTUURIT KUNNIAAN
Digitaalisen yliopiston rakentaminen vaatii hyvää It-arkkitehtuurien hallintaa.
It-alalla on vuosia puhuttu kokonaisarkkitehtuurista (Enterprise Architecture),
mutta vasta nyt näiden konseptien ja suunnittelutasojen tärkeys alkaa avautua myös yhteiskunnallisesti. Helppo tapa havainnollistaa asiaa on it-arkkitehtuurin vertaaminen fyysisen ympäristön arkkitehtuureihin. Toimivien kokonaisuuksien suunnittelu vaatii toimivaa yleis- ja asemakaavaa, yhteisen tie-,
vesi- ja viemäriverkoston sopimista ja sopivasti säänneltyä asuntotuotantoa.
It-maailmassa nämä kääntyvät master-datoiksi, yhteisiksi viestintä- ja integraatioväyliksi, applikaatiokartoiksi ja compliance-määreiksi.
Digi-infrastamme on tulossa vastaava hyödyke kuin fyysisestä rakennetusta ympäristöstämme. Rakennusalaa sinällään pidetään usein vanhoillisena,
mutta ehkäpä alalta voisi oppiakin. Rakennusten muuttuvat omistajuudet ja
käyttötarkoitukset kautta historian ovat hyvinä esimerkkeinä mikrotason liiketoimintamallien muutoksista. Digi-infraakin jatkossa kaavoitetaan, rakennetaan, gryndataan, omistetaan, vuokrataan, liisataan, remontoidaan, peruskorjataan ja puretaan eri toimijoiden taholta. Purkamisen jälkeen joudutaan
myös usein siivoamaan edellisen sukupolven jätteitä ja jopa yhteisölle vaarallisia myrkkyjä.
Tulevaisuudessa yliopistoilla ja ehkä kaupungeillakin on omat digiarkkitehtinsä ja toimijat voivat odottaa saavansa yhteisinä palveluina – kuin vetenä hanasta – it-infran, tietoliikenteen, tallennuksen, kyberturvan, applikaatiotuen ja monta muuta palvelua.

UUDEN TYÖN SUUNNANNÄYTTÄJÄ
Yliopistojen tehtävänä on tieteen ja koulutuksen rinnalla yhteiskunnallinen
vaikuttavuus. Historiallinen tehtävä on tuoda esiin alan ajattelijoita ja tukea
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ihmisten elämänpituista oppimista. Digitalisuudella voisi olla suuri rooli yksilöiden oman identiteetin ja elinkaaren mittaisen osaamisen tukemisessa
sekä heidän ajatustensa esiintuomisessa.
Digitalisaatio tarkoittaa myös merkittävää työn murrosta kuten työn uudelleenjakoa, erikoistumista ja rahoitus- ja yrittäjyysmallien muuttumista.
Perinteiset työsuhteet vähenevät ja yhä useammat meistä rakentavat työu-

ransa moneen kertaan uudelleen sosiaalisten ja digitaalisten alustojen avittamina. Tulevaisuuden työ ei ole paikka, vaan osaaminen. Tulevaisuuden työpaikka on monesti yhteisö, johon identifioidumme ja jonka kautta teemme
projektinomaisesti töitä monelle eri taholle. Yliopisto itsessään on tästä jo
hyvä esimerkki.

MAAILMAN PARAS YHTEISÖ UUSIUTUMAAN
Yliopiston suuri vahvuus on sen jatkuva uusiutuminen uusien opiskelijoiden
kautta. Jokainen kautensa aloittava fuksi edustaa omaa tuoretta ikäluokkaansa ja toimintatapojaan. Hän tulee yhteisöön, jossa hän ei kaipaa mitään
vanhaa. Mikä mahdollisuus olla välittämättä siitä, mitä ennen oli ja tulla
haastetuki organisaationa ja palvelujen tarjoajana! Opiskelijat ovat tunnettuja myös luovuudestaan kiertää tarvittaessa turhia sääntöjä ja huonoja prosesseja - kuin elävä käytettävyyslaboratorio.
Yliopiston vahvuus on luonnollisesti myös jatkuva uuden tiedon ja teknologian tuottaminen. Tutkijan DNA:ssa on uteliaisuus ja innostus uusia ilmiöitä kohtaan. Yliopisto ei muista organisaatioista poiketen tarvitse erityisiä
technology watch -yksiköitä.
Sekä opiskelijoiden että akateemiseen yhteisön hyödyntäminen vaatii yliopistolta hyviä metodologioita tehdä käyttäjäkeskeistä palvelumuotoilua ja
jämäkkää kokonaisarkkitehtuurin hallintaa. Tutkimusprojektien luonteeseen
kuuluu tilapäisyys ja kokeilut, kun taas ammattimainen digitaalisten palveluiden tarjoaminen vaatii jatkuvuutta, skaalautuvuutta ja tehokasta tukea.
On siis tehtävä selkeä ero, mitkä hankkeet ovat kokeilevia, uutta luovia pilotteja ja minkä päätösprosessin kautta valitaan jatkuvassa käytössä olevat
laajamittaiset palvelut.
Toteutamme digitalisaatiota yliopistossa juuri nyt. Tulevaisuuden yliopisto on niin luontevasti digitaalinen, että siitä ei tarvitse enää erikseen puhua.
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Tiiviisti
• Digitalisaation liittyä avoimuus, yhteisöllisyys, sosiaalisuus ja jakaminen sopivat
hyvin yliopistojen yleiseen aatemaailmaan,
tieteen avoimuuteen ja yhteisöllisiin toimintamalleihin.
• Yliopistojen yhteisten alustojen luominen ei kuitenkaan ole onnistunut, koska yhteistyöltä on puuttunut strateginen
suunta ja kokonaisarkkitehtuuriajattelu.
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• Tulevaisuuden yliopistossa kaikki tutkimus pitää olla globaalisti esiteltävissä
oman alan johtavilla digitaalisilla forumeilla.
• Tutkimuksen toimintamalleja voidaan
muuttaa luomalla tutkijoille digitaalisia
yhteistyöalustoja. Alustat mahdollistavat
esimerkiksi virtuaalitiimien perustamisen
tai joukkorahoituksen.

• Yliopistot kamppailevat vielä perustarjoamansa digitalisoinnin kanssa. Tästä on
edelleen matkaa varsinaiseen personoituun ja räätälöityyn oppimispolkuun ja
opiskeluun modulaarisena palveluna.
• Palveluiden strateginen muutos voi olla
esimerkiksi palveluiden tarjoamista yliopiston rajojen yli.
• Sekä opiskelijoiden että akateemiseen
yhteisön hyödyntäminen vaatii yliopistolta
hyviä metodologioita tehdä käyttäjäkeskeistä palvelumuotoilua ja jämäkkää kokonaisarkkitehtuurin hallintaa.

TIETOTURVASTA
SUOMELLE
KILPAILUASE
PETTERI JÄRVINEN

”

Turvallisuuden arvo kasvaa kaikkialla
näkyvän epävarmuuden lisääntyessä.
Siksi tietoturvasta ja luotettavuudesta
pitää tehdä kiinteä osa Suomen
maabrändiä.

Tietotekniikka eri sovelluksineen on tullut osaksi kansalaisten arkea. Työssä
haemme tietoa verkosta, lähetämme dokumentteja sähköpostilla ja asioimme organisaation sisäisissä tietojärjestelmissä. Ennen tämä kaikki jäi taakse,
kun työpaikan ovi päivän päättyessä suljettiin, mutta nykyisin verkkopalvelut
seuraavat meitä kaikkialle.
Iltaisin ja viikonloppuisin surffaamme verkossa, tarkistamme kaverien
kuulumiset Facebookista, shoppailemme verkkokaupoissa, katsomme tv-ohjelmia Yle Areenasta ja kulutamme aikaa erilaisissa viihdesovelluksissa. It- ja
viestintäpalvelut ovat kiinteä osa arkeamme.
Kaikki tämä edellyttää toimivaa tietoturvaa. Päätelaitteiden, palvelinten ja
verkkojen on toimittava riittävän luotettavasti ja niin, että nopeat yhteydet
ovat saatavilla kaikkialla Suomessa. Verkkomaksujen ja luottokorttitietojen
on pysyttävä salassa, eikä nettikäyttöämme saa seurata aiheettomasti. Valokuvien ja muiden omien tiedostojen on säilyttävä niin pitkää kuin haluamme,
ja sen jälkeen niiden pitää hävitä yhtä turvallisesti, jotta kukaan ei pysty salaa palauttamaan niitä.
Tietoturvan vastapuolella ovat tekniset häiriöt, ohjelmavirheet, inhimilliset tekijät sekä yhä suurempi joukko rikollisia, jotka pyrkivät hyötymään eri
tavoin digitalisaatiosta. Rikolliset urkkivat pankkitietoja, kalastelevat verkkopalvelujen tunnuksia, harhauttavat yrityksiä siirtämään itselleen rahaa ja salakirjoittavat uhrin tärkeät tiedostot vaatien niistä lunnasrahoja. Sähköposti
tulvii haittaohjelmia, tiedonkalasteluviestejä ja huijausyrityksiä.
Tietoturva oli aluksi yritysten päänsärky. Kotitietokoneiden ja internetin
myötä se alkoi 1990-luvulla ulottua myös koteihin ja henkilökohtaiseen elämään. Tällä vuosituhannella tietoturvasta on tullut kansalaistaitoa, jonka perusteet jokaisen pitää oppia jo koulussa. Yhteiskuntaopin tunnilla on aina
käyty läpi liikennemerkit ja suojatiellä liikkuminen; vastaavalla tavalla pitää
opettaa myös omien tietojen ja tiedostojen suojaaminen sekä verkossa liikkumisen tietoturva.
Koulutuksen merkitys on jatkossa entistä suurempi, sillä eläkeläisten määrä kasvaa nopeasti ja heille elintärkeitä palveluita siirretään kustannussyistä
verkkoon. Ellei ole työuransa aikana ollut tekemissä tietotekniikan kanssa,
verkkopankin tai KELA-asioinnin hoitaminen omalla päätelaitteella voi olla
ylivoimaista. Vanhemmat ihmiset ovat helppoa saalista nettihuijareille.
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TIETOTURVASTA KYBERTURVALLISUUTEEN
Tietoturvan merkitys nousee 2020-luvulla aivan uudelle tasolle. Kyse ei ole
enää yrityksen eikä edes henkilön oman elämän turvaamisesta vaan kansallisesta edusta. Tietoturvasta tulee osa maanpuolustusta.
Länsimaiden nopea verkottuminen on lisännyt oleellisesti niiden haavoittuvuutta. Maahan ei tarvitse hyökätä hävittäjien ja panssarivaunujen avulla sähköjen ja nettiyhteyksien katkaiseminen riittää saamaan maan kaaokseen
ja siten vihollisen armoille. Ilman verkkoja rahaliikenne pysähtyy ja viestintäyhteydet lakkaavat toimimasta.
Vaikka elämme rauhallisia aikoja, lähes päivittäin uutisoidaan nettipalvelujen pätkimisestä, operaattorien häiriöistä ja maksuliikenteen takkuilusta.
Muutama ajattelematon nuori pystyy käynnistämään netistä palvelunestohyökkäyksen, joka haittaa vakavasti pankkien toimintaa ja estää pankkiautomaatteja antamasta rahaa. Mitä tapahtuisikaan, jos jokin valtiollinen toimija
tai riittävän iso rikollisryhmä haluaisi panna Suomen polvilleen?
Arjen infrastruktuuri – kuten nettiyhteydet, lämmön- ja sähkönjakelu,
vesi- ja viemärilaitos, ilma- ja meriliikenne – digitalisoitiin pikavauhtia, eikä
rakentamisessa aina huomioitu tahallisen verkkohyökkäyksen tai sabotaasin
mahdollisuutta. Näiden riskien hallitsemisessa on alettu puhua kyberturvallisuudesta, jossa tietoturva ulotetaan kattamaan itsestään selvinä pidetyt
kansalliset perustoiminnot.
Jos hyvin käy, valtiollisia verkkohyökkäyksiä ei koskaan tule. Silti niihin on
varauduttava etukäteen, aivan kuten Suomi on historiansa aikana varautunut
muihinkin kuviteltavissa oleviin uhkiin.
Kyberturvallisuudessa kotitalouksilla tulee olemaan keskeinen rooli. Suomeen kohdistuvia verkkohyökkäyksiä voidaan torjua estämällä maan rajojen
ulkopuolelta tulevaa haitallista liikennettä. Mutta jos hyökkääjä saa haltuun-
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sa yrityksissä ja kodeissa olevia laitteita, se pystyy kanavoimaan toimintansa
näiden kautta, jolloin liikenteen suodattaminen on liki mahdotonta.
Internet of things -ajattelu (IoT) lisää nopeasti kotien älylaitteiden määrää. Tietokoneen, tabletin ja puhelimen lisäksi kotiverkossa voi olla valvontakamera, jääkaappi, televisio, wlan-tukiasema, sähköauto ja paljon muita keskenään verkotettuja laitteita. Näiden älylaitteiden tietoturvaa ei useinkaan
ole suunniteltu tietokoneiden tapaan, mikä tekee niistä haavoittuvia.
Tietoturvan merkitys korostuu myös toisella tavalla. Yhdysvaltojen sähköisen tiedustelun virastosta (NSA) kesällä 2013 loikannut Edward Snowden

paljasti, miten laajaksi verkkourkinta oli paisunut. Kenen tahansa sähköistä
liikennettä voidaan tallentaa ja analysoida supertehokkaiden tietokoneiden
ja tekoälyn avulla. Valtiolliset huippuhakkerit pystyvät murtautumaan melkein mihin tahansa tietojärjestelmiin, vaikkei niitä olisi edes kytketty nettiin.
Suomi saattoi kuvitella, etteivät suurvallat ole kiinnostuneita vakoilemaan
pientä puolueetonta maata. Ulkoministeriön lokakuussa 2013 paljastama vakoilutapaus osoitti toista. Yhdessä ministeriön verkoista oli jo pitkään pesinyt venäläinen, erittäin kehittynyt vakoiluohjelma, joka havaittiin vasta Ruotsin tietoliikennetiedustelun antaman vihjeen perusteella.
Tapaus osoitti, että osana EU-perhettä Suomi kiinnostaa myös suurvaltoja.
Siksi tietoturvasta on huolehdittava kaikilla tasoilla kodeista aina valtionhallintoon asti.

TIETOTURVA OSANA MAABRÄNDIÄ
Tietoturvan kasvava merkitys avaa Suomen kaltaisille maille uusia mahdollisuuksia. Suomella on maine rauhallisena ja turvallisena maana. Sisäiset olot
ovat vakaat, kansanluonne jäyhä ja luonnonkatastrofit rajoittuvat syysmyrskyihin. Tätä turvallisuusmielikuvaa pitää laajentaa kattamaan myös tietoturva.
Siihen on hyvät mahdollisuudet, sillä Suomen tietoverkot ovat maailman
toiseksi puhtaimmat. Vain Japanissa liikkuu verkkoliikenteen määrään suhteutettuna yhtä vähän haittaohjelmia. Kunnia hyvästä kehityksestä kuuluu
pitkäjänteiselle tietoturvavalistukselle, jota ovat tehneet niin operaattorit
kuin Viestintäviraston alainen Kyberturvallisuuskeskus.
Suomalaiset ovat keskimääräistä paremmin koulutettuja ja pieni kielialue
suojelee meitä kansainvälisiltä huijauskampanjoilta. Nokia-historian ansiosta mobiilidatan kulutus on maailman huippua ja mobiililaitteiden tietoturva on jo lähtökohtaisesti pc-koneita paremmalla tasolla. Niihin ei voi edes
vahingossa asentaa sähköpostin tuomia haittaohjelmia ja kun sovellusten
jakelu hoidetaan keskitetysti Applen tai Googlen omasta kaupasta, ohjelmien
turvallisuudesta on helppo huolehtia.
Eräs merkittävä tekijä on myös Suomessa omaksuttu käytäntö, jonka mukaan operaattorilla on oikeus selvittää haittaohjelmaa levittävän ip-osoitteen haltijatiedot ja katkaista yhteys, kunnes saastunut kone on puhdistettu.
Snowdenin paljastuksista kävi ilmi, että joitakin kaupallisia salausohjelmia oli tahallisesti heikennetty ja amerikkalaiset viranomaiset saivat tietoja
nettipalvelujen asiakkaista ikään kuin tiskin alta.

Tietoturvasta Suomelle kilpailuase

Kaikki suuret valtiot panostavat sähköiseen tiedusteluun, eikä raja valtiollisen tiedustelun ja toisaalta teollisuusvakoilun välillä ole aina selvä. On
luultavaa, että tiedustelusta tihkuu tietoja, jotka hyödyttävät oman maan yrityksiä – onhan taloudellinen turvallisuus kansallisen edun mukaista.
Turvallisuuden arvo kasvaa kaikkialla näkyvän epävarmuuden lisääntyessä. Siksi tietoturvasta ja luotettavuudesta pitää tehdä kiinteä osa Suomen
maabrändiä.
Kansainvälisillä markkinoilla toimivat suomalaiset tietoturvayhtiöt hyötyvät isoja toimijoita kohtaan tunnetuista epäluuloista. Esimerkiksi F-Secure, SSH ja Nixu voivat myydä tuotteitaan ja palveluitaan ilman, että asiakkaan tarvitsee pelätä niissä olevia valtion takaovia. Pienuus kääntyy eduksi,
riippumattomuus kilpailutekijäksi. Osaajien kouluttaminen vaatii kuitenkin
määrätietoista, pitkäjänteistä työtä ja vanhoista malleista irtautumista. Hyvinvointia ja kasvua luodaan yhä enemmän palveluilla. Myös uusia laitteita
tarvitaan: kotien älykkäät palomuurit, keinotodellisuuden päätelaitteet ja
salasanoja vahvemmat todennusmenetelmät tarjoavat uusia bisnesmahdollisuuksia.
Tietoturvamielikuvat ja huippunopea datayhteys Saksan kautta koko Eurooppaan – ja jonain päivänä myös Koillisväylän kaapelin kautta Aasiaan asti
– lisäävät maamme kiinnostavuutta datakeskusten kotipaikkana. Google avasi vanhaan Summan paperitehtaaseen rakentamansa konesalin vuonna 2011
ja on investoinut siihen vuosien mittaan noin miljardi euroa. Muut yritykset ovat sijoittaneet miljardin pienempiin keskuksiin. Vaikka datakeskukset
luovat toimiessaan vain vähän pysyviä työpaikkoja, niiden rakentamisella on
merkittäviä työllisyysvaikutuksia. Joillakin paikkakunnilla datakeskukset voivat hyödyntää aiemmalta teollisuudelta vapaaksi jääneitä kiinteistöjä ja net-
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tiyhteyksiä. Valmistuttuaan keskusten tuottamaa lämpöä voidaan hyödyntää
lähiseudun asuintaloissa.

USA:SSA MARKKINAT OMISTAVAT KÄYTTÄJÄN DATAN
Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen turvaamista niin, ettei tietoja urkita
eikä niitä käytetä aiheettomasti. Tietosuojan käsite on hyvin laaja, sillä henkilötiedoiksi lasketaan kaikki sellainen data, joka kuvastaa suoraan tai epäsuorasti yksittäisten ihmisten toimintaa. Tavallisten nimi- ja osoitetietojen lisäksi tietosuojan piiriin kuuluvat muun muassa sijaintitiedot, kulutustiedot ja
ip-osoitteet, jos ne voidaan toisen rekisterin kautta kytkeä tiettyyn henkilöön.

Henkilökohtaisen datan merkitys korostuu tulevaisuudessa, sillä data on
digitalisaatiolle samanlaista polttoainetta kuin öljy ja sähkö perinteiselle
teollisuusyhteiskunnalle. Tietoja keräämisestä ja käsittelemisestä syntyy uusia palveluita ja uutta liiketoimintaa.
On vanhanaikaista kuvitella, että tietojen keräämiseltä voisi välttyä omilla
valinnoilla. Kaikesta sähköisestä toiminnasta jää digitaalisia jälkiä verkkoon
ja palvelimille. Emme enää pärjää ilman Googlea tai älypuhelimia. Oma, näkyvä jalanjälki verkossa ei ole välttämättä huono asia, sillä se todistaa myös
kuka olemme ja mitä osaamme.
Jatkossa on pohdittava muita henkilötietoihin liittyviä kysymyksiä, kuten
omistajuutta. Maaperästä kaivettu öljy kuului porausyhtiölle ja maanomistajalle, generaattorin tuottama sähkö kuului sähköyhtiölle. Mutta kuka omistaa
meistä ihmisistä kerätyn datan? Kenellä on oikeus päättää sen käytöstä ja
millä ehdoilla käsittelyn tulee tapahtua?
Yhdysvalloissa nämä keskeiset kysymykset on jätetty markkinoiden päätettäviksi. Ainakin näin parin ensimmäisen vuosikymmenen kokemusten
perusteella päätös näyttää oikealta, sillä se on mahdollistanut Googlen ja
Facebookin kaltaisten nettijättien syntymisen. Ne ovat voineet kerätä tietoja
ja hyödyntää tuloksia liiketoiminnassaan lähes rajoituksetta. Vastalahjaksi
käyttäjät ovat saaneet hienosti toimivia ja ilmaiselta näyttäviä palveluita. Ne
eivät tietenkään ole ilmaisia, vaan käytöstä maksetaan antamalla lupa urkintaan ja tarkasti kohdennettuun markkinointiin.

EU ANTAA KANSALAISILLE OIKEUDEN MÄÄRÄTÄ
EU on valinnut toisen lähestymistavan. Yksityisyys nähdään perusoikeutena,
josta poikkeamiseen pitää olla hyvät perustelut ja henkilön itsensä antama
suostumus. Toukokuussa 2018 tulee voimaan uusi tietosuoja-asetus, joka
velvoittaa organisaatiot suunnittelemaan, dokumentoimaan ja ohjeistamaan
henkilötietojen käsittelyn huomattavasti aiempaa tarkemmin. Sitä joutuvat
noudattamaan myös EU-alueen ulkopuolelta eurooppalaisille palveluitaan
tarjoavat nettijätit.
Tietosuoja-asetus vahvistaa EU-kansalaisten oikeutta määrätä henkilötietojensa kaupallisesta hyödyntämisestä. Tämä niin sanottu omadata-periaate
on tervetullut askel oikeaan suuntaan. Asiakkaat voivat pyytää omat tietonsa
nettipalveluista ja siirtää ne vaikka paremman tarjouksen tekevälle kilpailijalle. Omien tietojen käytön voi myös kieltää. Kaikki tämä edellyttää aiempaa
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enemmän tietoturvaosaamista ja tietojen taloudellisen arvon ymmärtämistä.
Henkilötiedoista käyty julkinen keskustelu on lisännyt kuluttajien tietoisuutta
asiasta. Kun S-ryhmä ilmoitti kesällä 2016 alkavansa käyttää bonuskorteilla
kerättyä tietoja täsmämarkkinointiin, asiasta nousi julkinen kohu. Muutaman
viikon kuluttua S-ryhmä muutti suunnitelmiaan niin, että asiakas voi itse vaikuttaa tietojensa hyödyntämiseen. Vain harva asiakas lähti lopulta kieltämään
tietojensa käyttöä markkinointiin, mutta periaatteellinen voitto oli tärkeä.
EU uskoo, että pitkällä tähtäimellä eurooppalaiset yritykset hyötyvät tiukemmasta tietosuojasta, koska se lisää kuluttajien luottamusta palvelutarjoajia kohtaan. Ainakin se vauhdittaa digitaalisten sisämarkkinoiden syntyä ja
helpottaa kaikissa EU-maissa tarjottavien digipalveluiden luomista. Yritysten
ei enää tarvitse hoitaa tietosuoja-asioita maakohtaisesti, vaan asiointi oman
maan viranomaisten kanssa riittää. Asetuksen myötä tietosuojalait myös harmonisoituvat niin paljon, että maakohtaiset erot jäävät vähäisiksi.
Suomessa tietosuojakysymykset on aina otettu vakavasti, eikä pahoja tietovuotoja tai väärinkäytöksiä ole tullut ilmi. Luottamus viranomaisia kohtaan
sekä kattavat ja ajan tasalla olevat rekisterit ovat aina olleet suomalaisen
julkishallinnon vahvuus. Näistä lähtökohdista on hyvä lähteä kehittämään
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tietoturvallisia ja tietosuojan takaavia digipalveluita EU-markkinoille.

Tietoturvasta Suomelle kilpailuase

Tiiviisti
• Kun älykkäiden laitteiden määrä verkossa kasvaa, kyberriskit kasvavat
• Kuluttajilla on tärkeä rooli tietoturvallisen Suomen rakentamisessa
• Kun tietoturvaongelmat lisääntyvät,
Suomen mahdollisuus erottua turvallisena
maana paranee
• Suomen on otettava tietoturva osaksi
maabrändiä
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• USA:ssa yritykset omistavat käyttäjän
datan, EU uskoo tiukan tietosuojan lisäävän kuluttajien luottamusta yrityksiin.

KANSALLINEN
PALVELUARKKITEHTUURI
DIGITALISAATION
MAHDOLLISTAJANA
MARIA NIKKILÄ

”

Suomessa on otettu
käyttöön ainutlaatuinen
sähköisen asioinnin
tukipalveluiden kokonaisuus,
johon Suomen julkisten
palveluiden digitalisaatio
perustuu.

Valtiovarainministeriön toteuttamisohjelmassa luotiin sähköisen asioinnin
tukipalvelut, niiden käyttöön velvoittava lainsäädäntö sekä arkkitehtuurin
ohjausmalli julkisen hallinnon palveluille. Kokonaisuuden käyttö on mahdollistettu myös laajasti yksityiselle sektorille.
Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma on julkisen hallinnon
merkittävä panostus sähköisen asioinnin kehittämiseen vuosina 2014-2017.
Valtiovarainministeriön omistama ja Väestörekisterikeskuksen toteuttama ohjelmakokonaisuus kehitti uudenlaisella tavalla tukipalveluita tukemaan digitalisaation to-teuttamisesta erityisesti valtionhallinnossa ja kunnissa.
Ohjelmalle on osoitettu 100 miljoonan euron budjettivaraus, joka on mahdollistanut paitsi laadukkaiden palveluiden kehittämisen, myös niitä käyttöönottavien julkisen hallinnon organisaatioiden tukemisen.
Ohjelman tavoitteet asetettiin korkealle. Sille asetetuissa vaikuttavuustavoitteissa määritettiin, että ohjelman tulisi yksinkertaistaa ja helpottaa julkisen hallinnon asiakkaiden – kansalaisten, yritysten ja ja yhteisöjen – asiointia
viranomaisten kanssa ja muuttaa sitä turvallisemmaksi. Lisäksi tulisi edistää
julkisen hallinnon avoimuutta ja parantaa julkisten palveluiden laatua. Tietojen yhteiskäytön parantaminen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden parantaminen koko julkisessa hallinnossa nähtiin myös tavoiteltavaksi asiaksi.
Myös palvelutuotannon kustannustason kohtuullistaminen nähtiin tärkeäksi
tavoitteeksi läpi palveluiden koko elinkaaren. Lisäksi tavoitteena oli tukea kansantaloutta tehostamalla julkista hallintoa. Yrityksille ohjelmassa tulisi mahdollistaa julkisen hallinnon tietovarantojen ja palveluiden parempi hyödyntämisen
sekä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia yksityiselle sektorille.
Ohjelman tavoitteet ovat kunnianhimoiset, mutta myös aivan uudenlaiset siinä, että ne asettavat julkisen hallinnon palveluiden kehittämisen tavoitteeksi myös yksityisen sektorin hyödyntämisen. Ajattelu murtaa monella
tavalla käsitystä julkisen ja yksityisen sektorin välisestä roolijaosta. Tähän
uudenlaiseen ajattelumalliin on vaikuttanut ohjelman asettamisen aikaan
vaikuttanut ICT2015 -ryhmän raportti 21 polkua kitkattomaan Suomeen, jossa
haettiin ratkaisuja äkillisen rakennemuutokset vaikutusten lieventämiseen,
suomalaisen ICT-alan uudistamiseksi sekä uuden kasvun vauhdittamiseksi.
Raportin ensimmäiseksi poluksi oli tunnistettu ”Rakennetaan yhtenäinen
kansallinen palveluarkkitehtuuri”. Tämä polku oli myös määritelty raportissa
kriittiseksi toteuttaa.

Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisaation mahdollistajana

AINUTLAATUINEN INFRASTRUKTUURI
Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelmassa tavoitteisiin lähdettiin vastaamaan hyvin konkreettisen kehitystyön kautta. Ohjelman
hankkeissa on kehitetty viisi sähköisen asioinnin tukipalvelua. Tiedonsiirtoratkaisuna käyttöönotettiin Virossa kehitetty X-road -ratkaisu, Suomessa
palveluväylä, jota Suomi ja Viro ovat yhdessä kehittäneet eteenpäin. Kansalaisen vahvaan sähköiseen tunnistamiseen kehitettiin uusi palvelu, joka täyttää muuttuneen toimintaympäristön vaatimukset. Kansalainen ja yrittäjä löytävät jatkossa palvelunsa, rekisteritietonsa, sähköisen postilaatikkonsa sekä
sähköisten valtuutusten hallinnan yhden luukun kautta, Suomi.fi-portaalista.
Kaikki julkisen hallinnon tarjoamat palvelut kootaan ja kuvataan yhdenmukaisesti palvelutietovarantoon, josta ne ovat avoimena datana kaikkien hyödynnettävissä.
Sähköiset valtakirjat ovat toteutuksen innovaatio, jotka mahdollistavat
toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin sähköisissä palveluissa. Toteutus muuttaa käytännössä palveluiden tuottamisen rakennetta, kun toisen
henkilön tai edustamansa yrityksen puolesta pystyy asioimaan myös sähköisissä palveluissa.
Ohjelman yhteydessä on lisäksi kehitetty kansalaisille Viestit-palvelu, jolla
julkishallinnon viranomaiset voivat lähettää kansalaisille viestejä, tiedoksiantoja ja muistutuksia tietoturvallisella tavalla. Palvelukokonaisuuden täydentävät viranomaisten palveluja täydentävä verkkomaksamisen palvelu, sekä karttapalvelu, joiden karttoja viranomaiset voivat toiminnassaan käyttää.

Perustietovarannot

Valtion palvelut
VY-verkko
Integraatioalusta
(esim VIA)

Kuntien palvelut

Yritysten palvelut

KY-verkko
Integraatioalusta

Suomi.fi -palveluväylä
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PALVELUVÄYLÄN KAUTTA SUOMI.FI -PORTAALIIN
Viro lahjoitti Suomelle vuonna 2013 oikeudet käyttää Virossa kehitettyjä X-road
–tiedonsiirtoratkaisua. Käytännössä X-road on vain tekninen ratkaisu tietojen
siirtämiseen järjestelmien välillä, jonka kansalaisnäkymä luodaan erillisen
portaalin avulla. Suomessa Suomi.fi -portaali tarjoaa kansalaisille, yrittäjille ja
vir-kamiehille henkilökohtaiset näkymät heitä koskeviin tietoihin.
Palveluväylä on tiedonvälityskerros, joka toimii internetin päällä. Se on
ikään kuin turvallinen ja hallittu internet internetin päällä, jonka ideana on,
että palvelun tuottaja tietää, mitä informaatiota väylässä liik-kuu. Suomessa
yhdenmukaisen ratkaisun toivotaan selkiyttävän arkkitehtuuria tarjoamalla
yhdenmukaisen tavan tietojen siirtämiseen ja vastaanottamiseen.
Palveluväylä otettiin Suomessa tuotantokäyttöön marraskuussa 2014. Käyttöönottoa edelsi jatkokehitystyö, jossa Virosta saatua ratkaisua kehitettiin
eteenpäin esimerkiksi tietoturvaan ja lokitukseen liittyvissä asioissa.
Palveluväylästä löytyvät palvelut on kuvattu liityntäkatalogiin, joka on palveluväylän sisällysluettelo. Liityntäkatalogista löytyvät tiedot siitä, mikä organisaatio tarjoaa millaisia tietoja, tieto siitä vaatiiko rajapinnan hyödyntäminen
käyttölupaa tai liittyykö siihen maksuja, sekä rajapinnan teknisen kuvauksen.
Liityntäkatalogi mahdollistaa integraatioiden toteuttamisen nopeammin tietojen löytyessä yhdenmukaisella tavalla kuvattuna yhdestä paikasta.
Palveluväylän kehitystyötä on tehty alusta lähtien hyvässä yhteistyössä virolaisten kanssa siten, että kehitystyön tulokset on jaettu toisen toimijan kanssa. Yhteistyö johti siihen, että palveluväylän lähdekoodi julkaistiin molempien
maiden yhteisellä päätöksellä avoimena, MIT-lisenssoituna koodina 3.10.2016.
Seuraavana askeleena on palveluväylän ja X-roadin välisen teknisen tiedonsiirtoyhteyden valmistuminen keväällä 2017, joka mahdollistaa tietojen kulkemisen
Suomen ja Viron välillä. Palveluväylän jatkokehittämiseen on yhdessä valmisteltua myös yhteistä organisaatiota, joka vastaisi palvelun edelleen kehittämisestä
ja mahdollistaisi myös muiden kiinnostuneiden valtioiden liittymisen mukaan.
Suomi.fi -portaalista kansalainen ja yrittäjä löytävät palvelunsa, rekisteritietonsa, sähköisen postilaatikkonsa sekä sähköisten valtuutusten hallinnan yhden luukun kautta. Käytössä on myös monipuolinen palveluhaku, joka kattaa
kaikki palvelutietovarantoon kuvatut julkisen hallinnon palvelut. Palveluista
löydettävä tieto on tarkempaa ja yhdenmukaista, ja edelleen hyödynnettävissä
avoimena datana uusien palveluiden kehittämisessä.
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VAHVAA SÄHKÖISTÄ TUNNISTAMISTA JA TOISEN PUOLESTA ASIOINTIA
Suomi.fi -tunnistaminen on palvelu, jolla julkisen hallinnon organisaatiot voivat
tunnistaa palvelua käyttävän kansalaisen vahvalla sähköisellä tunnistamisella.
Vahva sähköinen tunnistaminen tarkoittaa pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai henkilökortilla tehtävää tunnistautumista, ja kehitetyn palvelun tehtävä on välittää tehty tunnistautuminen palveluntarjoajan palvelulle.
Uusi Suomi.fi -palvelu korvaa kaksi olemassa olevaa palvelua, jotka poistuvat käytöstä. Uusi palvelu tuo mukanaan EU:n eIDAS-asetuksen mukaiset toiminnallisuudet, kuten mahdollisuuden toisesta EU-maasta asioivan henkilön
tunnistamiseen. Lisäksi palvelu mahdollistaa tunnistustapahtumien hankkimisen luottamusverkostosta, jonka toiminta käynnistyy toukokuussa 2017.
Teknisten muutosten lisäksi myös toimintamallia on uudistettu. Vanhassa mallissa jokainen julkishallinnon organisaatio teki itse sopimukset tunnistusvälineiden tarjoajien kanssa ja maksoi tunnistustapahtumista aiheutuneet maksut. Uuden palvelun myötä sopimushallinta ja maksuliikenne on
keskitetty Väestörekisterikeskukselle, jolloin päällekkäisen työn määrää on
pystytty vähentämään merkittävästi. Käytännössä tämä on tarkoittanut tunnistamiseen liittyvien sopimusten määrän pienenemistä julkishallinnossa
1500:sta sopimuksesta 1-2 sopimukseen.
Asiointivaltuuspalvelu mahdollistaa toisen henkilön tai yrityksen puolesta
asioinnin sähköisesti. Ensimmäisenä toteutettiin rekisteriperusteiset puolesta asioinnit, jotka henkilöille mahdollistavat huollettavan lapsen puolesta
asioinnin ja yrityksen nimenkirjoittajalle mahdollisuuden sähköiseen asiointiin yrityksen nimissä. Vuoden 2017 aikana julkaistavat sähköiset valtakirjat
mahdollistavat erittäin kattavan toisen puolesta asioinnin: valtakirjoja voi
myöntää henkilöltä henkilölle, henkilöltä yritykselle, yritykseltä henkilölle
tai yritykseltä toiselle yritykselle. Valtuustiedot tallennetaan valtuusrekisteriin, josta palveluntarjoaja voi tarkistaa onko henkilöllä tai yrityksellä valtuus
asioida toisen puolesta. Valtuuspalvelu liitetään aina substanssipalvelun tar-
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joajan, esimerkiksi Verohallinnon tai Kelan, järjestelmään, ja näin mahdollistetaan puolesta asiointi. Puolesta asioinnin palvelu on myös yksityisten
yritysten hyödynnettävissä.

JOTAIN UUTTA, JOTAIN VANHAA, JOTAIN MUILTA MAILTA
LAINATTUA JA PALJON ITSE TEHTYÄ
Palveluita ei ole keksitty tyhjästä, vaan niiden eteen on tehty laajasti taustatyötä ja kansainvälistä vertailua parhaiden käytäntöjen löytämiseksi. Erityisen tarkasti on opiskeltu Viron, Tanskan ja Iso-Britannian sähköisten palveluiden mallit: parhaat opit kopioiden ja virheistä oppien.
Virolaisten toteutuksessa otettiin oppia siitä, miten palvelut on koottu
kansalaiselle helposti saataville, ja omat tiedot ja asiointi näkyväksi tuoden.
Tanskassa on hyvin samantyyppinen käyttäjäportaali kuin Virossa, mutta sen
lisäksi tanskalaiset ovat panostaneet paljon julkishallinnon postiin siirtämiseen digitaaliseen muotoon.
Tanskassa siirryttiin ensisijaisesti sähköiseen postiin vaiheittain, yrityksille sähköisen postin vastaanottaminen säädettiin pakolliseksi vuonna 2013 ja
kansalaisille vuotta myöhemmin, 2014. Iso-Britannian vahvuudet ovat palveluiden esittämisessä yhdenmukaisella tavalla siten, ettei kansalaisen tarvitse
etsiä niitä viranomaisen sivuilta, vaan kaikki löytyvät yhdenmukaisella tavalla Gov.uk –portaalista.

ROHKEA JA MODERNI LAINSÄÄDÄNTÖ
Suomessa on pitkät perinteet sähköisen asioinnin kehittämisessä ja paljon hyviä, toimivia palveluja. Haasteena on ollut toiminnan siiloutuminen ja se, että
toimijat ovat kehittäneet omia ratkaisujaan myös niihin palveluihin, joissa kannattaisi hyödyntää yhteisiä ratkaisuja. Toimintaa on pyritty yhdenmukaistamaan
informaatio-ohjauksen keinoin, mutta tulokset ovat olleet vaatimattomia.
Suomi.fi –palveluiden kohdalla asia ratkaistiin toisin. Julkishallinto päätettiin velvoittaa palveluiden käyttöön lailla. Lain valmistelu ja eduskuntakäsittely toteutettiin yhtä aikaa palveluiden kehittämisen kanssa siten, että
laki hallinnon sähköisen asioinnin yhteisistä tukipalveluista (571/2016) tuli
voimaan kahden vuoden kuluttua ohjelman aloittamisesta.
Laki on monella tapaa moderni ja rohkea. Se velvoittaa julkishallinnon organisaatiot käyttämään palveluväylää, tunnistamisen palvelua, palvelutietovarantoa, palvelunäkymiä (beta.suomi.fi), viestinvälityspalvelua ja verkkomaksamista.
Asiointivaltuuksia ja karttoja organisaatiot voivat käyttää halutessaan. Samaan
aikaan lainsäädäntö mahdollistaa sen, että yritykset voivat käyttää osaa palveluista vapaasti. Palveluväylä, palvelutietovaranto, palvelunäkymät ja asiointivaltuuspalvelu ovat vapaasti yritysten hyödynnettävissä, myös kaupallisessa toiminnassa.
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UUSI TYÖTAPA MAHDOLLISTI NOPEAT TULOKSET
Suomi.fi -palveluiden kehittämiseen valittiin uudenlainen työtapa. Ohjelman
käynnistyessä odotukset palveluiden valmistumiselle olivat kovat, ja valtiovarainministeriöltä ja operatiivisesta toteutuksesta vastaa-valta Väestörekisterikeskukselta odotettiin nopeaa toimeenpanoa. Käytännössä ainoa työtapa, jolla odotuksiin oli mahdollista vastata, oli ketterä kehittäminen.
Ketterässä kehittämisessä koko kehitystyö tehdään alusta alkaen itse.
Väestörekisterikeskus nimesi palveluille tuoteomistajat, jotka ohjaavat palvelun kehittämistä, määrittelevät missä järjestyksessä ja mitä toiminnallisuuksia palveluun kehitetään. Tuoteomistajan ohjauksessa työskentelee kehitystiimi, jossa on hankkeesta riippuen ollut kolmesta yhdeksään henkilöä.
Kehitystiimit on ohjelmassa käytetyssä mallissa ostettu alihankkijoilta, joiden kilpailutuksissa ei ole ostettu valmiita ratkaisuja, vaan mahdollisimman
hyviä ihmisiä.
Myös palveluiden julkaisussa valittiin uudenlainen lähestymistapa: vuosien kehittämisen sijaan palvelut julkaistiin kehitys- eli betaversioina. Esimerkiksi kansalaisen beta.suomi.fi julkaistiin joulukuussa 2015 vajaan vuoden kehitystyön jälkeen. Kehitysversio on ollut kansalaisten kokeiltavana, ja
saatu palaute on käytetty hyödyksi jatkuneessa kehitystyössä. Kehittyvään
palveluun on julkaistu jopa kahden viikon välein uusia ominaisuuksia. Samalla on tehty käytettävyystyötä, palvelumuotoilua ja palvelun testaamista
esimerkiksi erilaisin kansalaisraadein, jotta lopputulos olisi mahdollisimman
käyttäjäystävällinen.

KAIKKI ON AVOINTA, MYÖS KOODI
Työskentelytapa ja kehittämisen kulttuuri on ollut avointa. Yksi tärkeä osa
sitä ovat olleet yhteiset työtilat, joihin on koottu kehittäjät ja virkamiehet
organisaatiosta riippumatta. Yhteisillä työtiloilla on pyritty siihen, että kehitystiimit kuulevat toisiltaan mitä rinnakkaisessa hankkeessa tapahtuu myös
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ilman formaalia raportointimallia.
Ministeriön ja viraston välinen ohjausmalli on myös uudistettu. Hankkeilla on ministeriössä omistajat, jotka toimivat hankepäälliköiden työpareina.
Näin tiedonkulku on saatu viraston ja ministeriön nopeaksi ja kynnys olla
yhteydessä matalaksi. Päätökset saadaan nopeasti niiltä osin, kun niihin ministeriön linjauksia tarvitaan.

Avointa on myös ohjelmassa kehitetty koodi. Kaikkien palvelujen koodit
on julkaistu avoimena lähdekoodina, ja lisenssoitu sallivalla MIT-lisenssillä.
Tämä lisenssimalli mahdollistaa kehitetyn koodin jatkohyödyntämisen myös
kaupallisessa tarkoituksessa. Mahdollistavan lisenssin toivotaan rohkaisevan
sovellusten tuotteistamiseen myös kaupalliseen käyttöön ja uusien liiketoimintamallien löytymiseen.
Palveluarkkitehtuurilla on tärkeä rooli, kun digitalisoitunutta Suomea
rakennetaan. Se tarjoaa pohjan niin tulevien sotealuiden, maakuntien kuin
hallitusohjelman kärkihankkeiden toteuttamiselle. Tavoitetilassaan palveluarkkitehtuuri muodostaa julkisen hallinnon tarjoaman alustan, joka mahdollistaa uusien palveluiden ja palvelumallien asiakaslähtöisen kehittymisen.

Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisaation mahdollistajana

Tiiviisti
• Kansallisessa palveluarkkitehtuurissa
on kehitetty sähköisen asioinnin tukipalveluja: palveluväylä, Suomi.fi –tunnistaminen,
Suomi.fi –Valtuudet, Beta.suomi.fi –portaali
sekä palvelutietovaranto
• Julkinen hallinto on velvoitettu palveluiden käyttöön. Yksityinen sektori voi hyödyntää palveluja laajasti.
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• Palveluarkkitehtuurin tavoitteena on
tuottaa tukipalvelut kustannustehokkaasti,
parantaa julkisten palveluiden laatua sekä
luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia
yksityiselle sektorille.
• Ohjelmassa on kokeiltu onnistuneesti
uudenlaista tapaa kehittää palveluja ketterästi, ohjata työtä uudella mallilla ja panostettu viestintään.

STRATEGISET
PAINOPISTEET
JA KYVYKKYDET YHTEISKUNNAN DIGITALISAATIOSSA
RIIKKA PELLIKKA

””

Digitalisaation hyödyntämisessä pitää lähteä
siitä, että mahdollisimman moni asia hoituu
automaattisesti taustalla. Tämä edellyttää
merkittävää muutosta totuttuun tapaan, jossa
yksi virasto hoitaa yhden asian alusta loppuun.
Yhteistyöhön perustuva rohkea palvelujen
kehittäminen on legitiimi ja ainoa oikea tapa
tehdä asioita.

Julkisen hallinnon tavoitteena on uudistaa palvelunsa siten, että ne ennakoivat tarpeita ja tilanteita, joita ihmisten elämäntapahtumat ja yritysten
liiketoiminta synnyttävät. Tämä tapahtuu muuttamalla julkisen sektorin
toimintatapoja, hyödyntämällä teknologiaa sekä yhteistä, avointa tietoa ja
ottamalla palvelukehityksen lähtökohdaksi ihmisten ja yritysten todelliset
tarpeet. Digitalisaatio mahdollistaa hallinnon muuttumisen palvelualustaksi. Sen päälle rakentuu toimivia ekosysteemejä, jotka antavat eri toimijoille
mahdollisuudet kehittää yhä uusia palveluita ihmisille ja yrityksille.
Kiihtyvä kehitys tulee mahdollistamaan paljon syvällisemmät toimintatapojen muutokset kuin mihin on viime vuosikymmeninä totuttu. Perustuslain periaatteet hyvästä hallinnosta eivät muutu hallinnon digitalisoituessa. Kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen on hallinnon
keskeinen tehtävä ja toiminnan arvopohja. Mutta se, miten periaatteet
viedään käytäntöön, muuttuu teknologian kehittyessä. Tässä muuttuvassa
toimintaympäristössä julkisten palveluiden uudistumiselle antavat suuntaa
nämä strategiset painopisteet:
- Julkinen hallinto palvelee yhtenäisesti asiakkaitaan
- Hyödynnämme avointa, omaa ja yhteistä tietoa
- Mahdollistamme ekosysteemin ja luomme puitteet; palvelualustan
Julkinen hallinto takaa palvelut ja luo samalla perustan, ekosysteemin, jonka avulla palveluntuottajat voivat toimia tehokkaasti. Tämänlaisessa ekosysteemissä turha byrokratia on purettu karsimalla lupa- ja valvontaviidakkoa.
Asiointitarve on karsittu minimiin, koska palvelun saa muutenkin. Tiedot ja
toiminta ovat turvallisesti avoimia. Tuotokset ovat oikeassa suhteessa panostuksiin ja yhteiskunta pystyy toimimaan hallitusti myös poikkeustilanteissa.
Yhteistyöhön perustuva rohkea palvelujen kehittäminen on legitiimi ja ainoa
oikea tapa tehdä asioita.

MUUTOSVOIMIEN TUNNISTAMINEN
Kompleksisessa maailmassa muutokset toimintaympäristössä tapahtuvat
ilman, että julkinen hallinto voi niihin vaikuttaa. Tärkeää on tunnistaa ne
muutosvoimat, jotka ovat keskeisiä asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisessä, kuten:
− Väestön ikääntyminen muuttaa kansalaisten palvelutarpeita ja palvelujen
käyttötapoja. Lisäksi väestörakenteen muutos vaikuttaa yhteiskunnan kykyyn
kantaa kustannuksia.
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− Suomen kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla edellyttää jatkuvia
ponnisteluja ja hallinnolla on siinä merkittävä rooli. Tarpeettomien, digitalisaatiota, työllistymistä ja yrittäjyyttä vaikeuttavien normien purkamiseen
liittyvä valmistelu on hallinnon toimijoiden käsissä. Vientivetoisen talouden
asiakkaat ovat kaukana. Alustataloudessa julkisen hallinnon rooli on ekosysteemin mahdollistaja ja puitteiden luoja, osin myös itse niiden hyödyntäjä.
Tällöin palvelujen tuottajat sekä julkisella, yksityisellä että järjestöpuolella
pystyvät toimimaan ja kehittämään toimintaansa sekä luomaan uutta.
− Yhteiskunnan rooli on muuttunut yhä enemmän palveluja korostavaksi.
Kansalaiset ja viranomaiset näkevät valtion ja kunnat palveluntarjoajana. Digitaalisia, asiakaslähtöisiä palveluja ei voi rakentaa yksi prosessi kerrallaan.
On huomioitava koko palveluketju, joka ylittää virasto- ja hallinnonalarajat.
Palveluita toteuttavat enenevissä määrin yksityisen sektorin toimijat.
− Tietotekniikan kehitys mahdollistaa monipuolisen, uudenlaisen toiminnan.
Tekniikan kehitys etenee pääsääntöisesti kuluttajamarkkinoiden ehdoilla.
Tietotekniikan suorituskyky on kehittynyt ripeästi kymmenien vuosien ajan,
ja teknologian kehittymisen ennustetaan vain kiihtyvän keinoälyyn ja robotiikkaan liittyvien innovaatioiden johdosta.
Monimutkaisessa toimintaympäristössä julkisen hallinnon haasteena on
luoda edellytykset keskeisille kyvykkyyksille, joiksi on tunnistettu muutoksen johtaminen, digitalisoimaan oppiminen, kumppanuuksien solmiminen,
alustojen hyödyntäminen, tiedon jalostaminen, tiedon turvaaminen ja säädöksillä mahdollistaminen. Strategiset linjaukset painopistealueittain kokoavat yhteen keskeiset elementit hyvän hallinnon roolista kompleksisessa
maailmassa.

IHMISIÄ JA YRITYKSIÄ PALVELLAAN YHTENÄISESTI JA SAUMATTOMASTI
Parasta palvelua on asiointitarpeen poistaminen ja sen jälkeen digitaalinen
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palvelu, joka näyttäytyy yhtenäisenä käyttäjille. Asiakasta rasittavat päällekkäiset ja turhat sisäiset prosessit karsitaan ja ennakoivia palveluja lisätään aina kun se on mahdollista. Jos asiakas ei pysty hoitamaan asiaansa
itse, hän voi hoitaa sähköisen asiointinsa tuetusti tai valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan asian puolestaan. Palvelun käyttäjän nostaminen toiminnan
ja kehittämisen keskiöön, aktiiviseksi toimijaksi, edellyttää poikkihallinnollisuutta ja uudenlaisia yhteistyön muotoja eri viranomaisten, järjestöjen,
lähiyhteisöjen ja yritysten kanssa. Painopiste siirtyy organisaatio- tai palve-

lukohtaisesta kehittämisestä asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien ja
-ketjujen kehittämiseen.
Julkisen hallinnon digitalisoinnin yhdeksän periaatetta ovat:
1. Kehitämme palvelut asiakaslähtöisesti
2. Poistamme turhan asioinnin
3. Rakennamme helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluja
4. Tuotamme asiakkaalle hyötyä nopeasti
5. Palvelemme myös häiriötilanteissa
6. Pyydämme uutta tietoa vain kerran
7. Hyödynnämme jo olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköisiä palveluja
8. Avaamme turvallisesti tiedon ja rajapinnat yrityksille ja kansalaisille
9. Nimeämme palvelulle ja sen toteutukselle omistajan
Tulevaisuuden hallinto on ihmislähtöinen. Sen toiminta on asiakaslähtöistä, ei toimivaltalähtöistä. Sen keskeisenä tehtävänä on turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen kompleksisessa toimintaympäristössä. Kansalainen toimii yhdessä hallinnon kanssa ja saa palvelut toimijasta riippumatta.
Vastuu asiakkaasta on viranomaisella yksin ja yhdessä. Asiakaslähtöistä ei
toimivaltalähtöistä. Vastuu asiakkaasta on viranomaisella, yksin ja yhdessä.

HYÖDYNNÄMME AVOINTA, OMAA JA YHTEISTÄ TIETOA
Tieto liikkuu parhaiten, kun se on julkisesti ja avoimesti saatavilla maksutta, koneluettavassa muodossa ja selkein käyttöehdoin. Avoin tieto luo mahdollisuuksia kehittää uusia palveluja ja sovelluksia, parantaa päätöksenteon
tietopohjaa, lisää hallinnon läpinäkyvyyttä, tehostaa prosesseja ja tukee oppimista ja tutkimusta.
Avoin data on raaka-ainetta digitaalisille palveluille ja datavetoisen talouden resurssi. Tavoitteena on, että kaikki merkittävät julkiset tietovarannot
ovat koko yhteiskunnan käytettävissä avoimen datan periaatteella. Tietovarantojen kehittämistä painotetaan tiedon laatuun, hyödyntämisen tehostamiseen ja tieto-osaamisen vahvistamiseen. Tietojen yhteentoimivuus ja yhteiset jakelutavat varmistavat tiedon tehokkaan hyödynnettävyyden.
Kaikki tiedot eivät ole julkisia eivätkä avattavissa avoimen datan periaatteilla. Osa julkisen hallinnon tiedoista liikkuu vain viranomaisten välillä.
Vaikka tiedot eivät olisi julkisia, on ihmisillä pääsääntöisesti oikeus itseään
koskeviin tietoihin. Periaatteena on, että tieto kysytään asiakkaalta vain kerran julkisen hallinnon palveluketjua varten. Tietoa käyttävä viranomainen
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vastaa siitä, että jo kerran kerättyä ja kysyttyä tietoa ei kysytä asiakkaalta
uudestaan.
Tietoa hallussaan pitävällä viranomaisella on velvoite luovuttaa tieto, jos
tiedon vastaanottajalla on oikeus sitä käsitellä.
Julkisessa hallinnossa oleviin kansalaisen tietoihin sovelletaan omadataperiaatetta. Sillä tarkoitetaan kansalaisen oikeutta ja mahdollisuutta hallita
hänestä itsestään kerättyä tietoa ja jakaa sitä valitsemilleen tahoille. Tämä
vahvistaa henkilöiden tiedollista itsemääräämisoikeutta.

JULKINEN HALLINTO PALVELUALUSTANA, EKOSYSTEEMIN MAHDOLLISTAJANA JA PUITTEIDEN LUOJANA
Julkinen hallinto luo perustan, ekosysteemin, jonka avulla palveluntuottajat voivat toimia tehokkaasti. Tämä edellyttää poliittista, lainsäädännöllistä,
toiminnallista, semanttista ja teknologista yhteentoimivuutta. Tavoitteiden
asettamisessa on edellytettävä kokeiluja ja innovaatioita sekä yhteisiä hankintamenettelyjä.
Palvelualusta mahdollistaa eri toimijoiden palvelutuotannon. Palvelualusta on luotettava ja pitkäjänteinen tekninen ja toiminnallinen kokonaisuus,
johon voi liittyä ja jonka päälle voi perustaa uusia palveluja. Nämä palvelut
muodostavat toimialakohtaisia ekosysteemejä. Julkinen hallinto rakentaa
yhteentoimivuudella, toimintatavoilla ja resursseillaan puitteita, jotka mahdollistavat ekosysteemien syntymisen. Julkisen hallinnon tukemia ekosysteemejä ovat esimerkiksi Kanta-palvelut tai Oppijan palvelukokonaisuus.
Johtamisessa virkavastuun ajatus on käännettävä vastuuksi asiakkaan
hyvinvoinnista yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Virkamiehen osaamisen ytimessä on laaja-alaisen asiakaslähtöisyyden ymmärtäminen ja
verkostomainen yhteistyö. Asiakkaille synnytetään hyötyä mahdollisimman
nopeasti.
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Kumppanuusverkostoissa luodaan uudenlaisia valtakunnallisia ja paikallisia palvelujen toteutustapoja. Myös yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat
osallistuvat palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen. Näin mahdollistetaan
julkisen sektorin koon pienentäminen ja resurssien kohdentaminen niihin
palveluihin, joita ei voida digitalisoida.

KYVYKKYYDET TOIMINNAN UUDISTAMISESSA
Keskeiset edellytykset toiminnan uudistamiseen ovat yhteinen tahtotila
ja tarvittavat resurssit. Kun digitalisointi tehdään prosessit uudistaen,
yleensä resursseja lopulta vapautuu paremman palvelun antamiseen ja
viranomaiselle kuuluvan inhimillisen harkintavallan käyttöön. Muut onnistumisen edellytykset eli ydinkyvykkyydet toiminnan uudistamiseen
ovat:
- Johda muutosta
- Opi digitalisoimaan
- Solmi kumppanuuksia
- Hyödynnä alustoja
- Jalosta tietoa
- Turvaa tieto
- Mahdollista säädöksillä

JOHDA MUUTOSTA
Toiminnan ja palvelujen tulee lähteä asiakkaan tarpeista, ei hallinnon rakenteista. Asiakkaan ja tarpeiden ymmärtäminen on kehittämisen perusta.
Julkisen hallinnon ja hallituksen tavoitteena on uudistaa toimintaa asiakaslähtöiseksi; rakennetaan julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi. Asiakasymmärrys edellyttää analyysia ja toimintakentän tuntemusta. Tarveanalyysiä on tehtävä toimintakentässä kattavasti
ja jatkuvasti. Palvelumuotoilu puolestaan on systemaattinen ja looginen
toimintaketju, jolla palvelutoiminta otetaan haltuun. Palvelumuotoilu on
niin palveluiden tuotekehitystä kuin koko toiminnan innovointiakin. Palvelumuotoilu yhdistää palvelun kuluttajan ja palveluntuottajan tarpeet.
Digitalisaation hyödyntäminen toiminta- ja työprosessien kehittämisessä
edellyttää mahdollisuuksien tunnistamista, riskinottokykyä ja tunnistettujen
riskien hallintaa, vahvaa tahtoa uudistua ja uudistaa totuttuja toimintatapoja ja rakenteita. Digiajassa tarvitaan vuorovaikutteista kyvykkyyksien johtamista ja yhteiskunnallisten, teknologisten ja sosiaalisten ilmiöiden herkkää
huomiointia.
Toiminnan digitalisoinnissa on tärkeää, että se aloitetaan heti: suunnitellaan ja toteutetaan askel kerrallaan ja uudistetaan toimintaa nopeasti
kokemusten perusteella. Vanhasta toimintatavasta luopumista ja uuteen
sitoutumista tuetaan. Kokeilut tehdään yhdessä kansalaisten ja yritysten
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kanssa ennen varsinaista toiminnan muutosta tai palvelukehitysprojektia.
Myös epäonnistuminen on sallittua, mutta virheistä opitaan.
Johtajat tukevat esimerkillään kokeilukulttuuria ja innovatiivisia menettelyjä. Julkisen hallinnon johtamismenetelmät, kuten tulosohjaus ja laatujohtaminen, valjastetaan kokeilukulttuurin ja poikkihallinnollisen uudistavan
kehityksen tueksi. Tieto- ja viestintäteknologian käyttöä ei mitata ja arvioida
tukiresurssina, vaan kiinteänä osana toiminnan kehittämistä, sen mahdollistavana toimintatapana. Tavoitteiden asettamisessa on edellytettävä kokeiluja ja innovaatioita sekä laajennettava yhteisiä hankintamenettelyjä.

OPI DIGITALISOIMAAN
Organisaation substanssiosaamisen ja digitalisaatiota koskevan ymmärryksen yhdistämisessä on kyse siitä, miten osaamista kehitetään asiakaslähtöisyyteen, perinteisten toimintatapojen kyseenalaistamiseen, innovointiin
sekä kokeiluhalukkuuteen. Asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen digitaalisessa toimintaympäristössä edellyttää jokaiselta tiettyä perusosaamista. Tähän kuuluu kyky työskennellä verkostomaisesti yli sektorirajojen
tietoa hyödyntäen sekä ymmärrys digitalisaation vaikutuksista asiakkaisiin,
toimintaan ja omiin työtehtäviin. Digitalisaatio edellyttää riittävää tietoteknistä perusosaamista, mutta sen lisäksi kaivataan kykyä sietää epävarmuutta
ja ottaa riskejä. Organisaation johto on vastuussa toiminnan kehittämisestä
hyödyntäen parhaalla mahdollisella tavalla digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia.
Digitalisaation periaatteiden mukaisesti asiakas voi olla aktiivinen ja
osaava toimija palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa. Prosessien digitalisointi kytkeytyy ihmisen elämäntilanteisiin. Ihmisen
elämässä tapahtuvat muutokset vaikuttavat ihmistä koskeviin päätöksiin ja
toimenpiteisiin. On luotettava siihen, että ihminen itse on hänelle tärkeiden
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palvelujen kehittämisen osaaja. Myös osaamisen kehittämisessä yhteistyö
yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa on entistä tärkeämpää.

SOLMI KUMPPANUUKSIA
Hankinnat on toteutettava hyvin ja kustannustehokkaasti siten, että julkinen
hallinto hyödyntää laajasti yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuuksia.
Hankinnoissa on kyettävä käyttämään uudenlaisia, innovatiivisiakin menettelyjä ketteryyden ja uudenlaisten arvoketjujen mahdollistamiseksi. Yksityi-

sen ja kolmannen sektorin toimijat voivat osallistua palvelujen kehittämiseen
ja tuottamiseen ja saavat osallistumisesta myös parempaa kilpailukykyä.
Julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin yhteistyöllä rakennetaan tuottavia
ja uutta luovia palveluketjuja, jotka voivat toimia voittavien ekosysteemien
rakennuspalikoina. Näiden avulla parannetaan Suomen kilpailukykyä ja luodaan uusia vientituotteita ja -palveluja.
Julkisten hankintojen sopimusehdoilla voidaan edistää palvelualustojen
syntymistä, esimerkiksi käyttämällä laajasti avointa lähdekoodia.

HYÖDYNNÄ ALUSTOJA
Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen ja asiakaslähtöinen toimintatapa tarkoittaa tietojen ja tietojärjestelmien suunnittelua niiden hyödyntämisen näkökulmasta. Käyttäjälle on tarjottava ymmärrettäviä ja helppokäyttöisiä ratkaisuja, joita tukee yhtenäinen käyttökokemus. Palveluketjut etenevät hallitusti
ja jouhevasti vakioitujen ja avoimien rajapintojen kautta. Palvelujen taustalla
oleva infrastruktuuri ja ICT-palvelut on toisaalta rakennettava kustannustehokkaasti, toisaalta hallitun monipuoliseksi. Perustietotekniikkapalvelujen on oltava joustavia, uudet teknologiat ja kokeilun mahdollistavia sekä
samaan aikaan luotettavia ja vakaita. Kriittiset palvelut tai niiden osat on
tunnistettava ja niiden on oltava korvattavissa. Palvelut ovat tarvittaessa helposti ja turvallisesti liitettävissä toisiinsa.
Tietotekniikka on jo suurelta osin siirtynyt eritasoisten ja -laajuisten pilvipalvelujen maailmaan. Julkisen sektorin on hyödynnettävä tämä kehitys. Toisaalta on voitava käyttää markkinoilla olevia pilvipalveluja mahdollisimman
tehokkaasti. Toisaalta omatkin palvelut, vaikka niitä ei olisikaan tarkoitettu
julkisen hallinnon ulkopuoliseen käyttöön, on suunniteltava, toteutettava ja
toimitettava kuten pilvipalvelutoimittaja.

JALOSTA TIETOA
Tiedon hallinnalla tarkoitetaan toimenpiteitä, menetelmiä ja käytäntöjä,
jotka mahdollistavat tietojen tuottamisen, käsittelyn, löytämisen ja hyödyntämisen tietojen elinkaaren ajan riippumatta niiden muodosta. Tiedon hallinnan prosessien kautta muodostuu tietopohja kansalaisten, yritysten, päätöksenteon, hallinnan ja yhteiskunnan hyödynnettäväksi. Viranomaisten on
suunniteltava tiedon hallintaa liittyvä toimintansa yhteistyössä, jotta yhdenmukainen käyttökokemus ja kustannustehokkuus on mahdollista saavuttaa.
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Tämä tarkoittaa yhteisen kielen luomista, tietosisältöjen määrittelyä yhtenäisellä ja jaetulla tavalla sekä toiminnan asiakaslähtöistä prosessimaista
ohjaamista.
Tietoa jaettaessa sen arvo kasvaa. Digitaalisessa ympäristössä tietoa jaetaan, yhdistellään ja hyödynnetään lähes kaikissa prosessin vaiheissa ja
organisaation tietopääoma rakentuu kaiken aikaa. Hallinnon prosesseissa
liikkuva tieto on monirakenteista, esimerkiksi asiakirjatietoa, rekisteritietoa,
julkaisuja, kuvia, esitysaineistoja, tutkimuksia ja erilaisilla sensoreilla kerättävää tietoa. Jotta monirakenteista tietoa voidaan yhdistellä ja hyödyntää eri
tarkoituksiin, tarvitaan yhteisiä määrityksiä, sanastoja, luokituksia ja koodistoja kuvaamaan ja määrittämään tietoa. Tiedon hallinnassa huomioidaan
tietosuoja ja tietoturva.
Tiedon hallinnan kerrosta vahvistetaan sähköisissä palveluissa ja muissa
ICT-sovelluksissa kehittämällä yhteisen tiedon hallintamallia, tietosisältöjen
yhteentoimivuutta luovia menetelmiä ja välineitä, monikäyttöisiä tiedon jakeluratkaisuja sekä tiedolla johtamista. Myös kansalaisen oikeutta omiin tietoihin vahvistetaan ja viranomaisen mahdollisuuksia käyttää tietoa parannetaan.
Asiakkaalta kerran kerättyä tietoa hyödynnetään monipuolisesti. Kansalainen voi välttää moninkertaisen asioinnin ja tietojen ilmoittamisen, kun
julkisen hallinnon palveluja tuottavat organisaatiot voivat tietoon ja tiedon
sujuvaan siirtymiseen perustuen tarjota hänelle sopivan palvelun. Sujuva
palvelu perustuu asiakkaalle näkymättömään tehokkaaseen tiedon hallintaan ja digitaaliseen toimintatapaan ja prosessiin.
Tietojen käyttökelpoisuuden ratkaisevat ensisijaisesti tietojen sisältö ja
sisältöön liittyvien merkitysten ymmärtäminen. Niiden säilyminen on varmistettava läpi tiedon elinkaaren ihmisille ja koneille. Tietojen teknisen saatavuuden ja yhteentoimivuuden lisäksi tietojen pitää löytyä ja niitä tarjoavien
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palvelujen käytön on oltava helppoa.

TURVAA TIETO
Turvallisuus mahdollistaa digitaalisen yhteiskunnan toiminnan. Tieto- ja
kyberturvallisuudesta sekä varautumisesta huolehtiminen on keskeinen osa
julkisia palveluja. Julkisen hallinnon on riittävällä riskienhallinnalla, teknisellä ja hallinnollisella tietoturvallisuudella, varautumisella häiriötilanteiden
hallintaan, vaihtoehtoisilla toimintatavoilla ja harjoittelulla varauduttava tilanteisiin, joissa sähköiset palvelut ja kanavat eivät ole käytettävissä, tiedon

luottamuksellisuus on vaarantunut tai tiedot muuttuneet hallitsemattomasti. Kriittiset sähköiset palvelut turvataan kaikissa turvallisuustilanteissa,
myös poikkeusoloissa.
Turvallisuuden toimenpiteet tulee suunnitella tavalla, joka huomioi myös
toisten sidosryhmien edut, on soveltuva ja oikeassa suhteessa riskeihin nähden. Toimenpiteet eivät saa tuottaa haittaa perusoikeuksille, taloudelliselle
ja yhteiskunnalliselle toiminnalle, jota toimenpiteillä pyritään suojelemaan.
Yhteiskunnan turvallisuuden ja toimivuuden kannalta varmistetaan ensisijaisesti kriittiset toiminnot ja yksilön oikeuksien kannalta välttämättömimmät
palvelut.
Sääntelyllä määritellään näiden palvelujen minimitaso toiminnan luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden takaamiseksi. Julkiseen hallintoon
kehitetään yhteinen riskienhallintaprosessi ja tilannekuvapalvelu tieto- ja
kyberturvallisuuden kokonaiskuvan mahdollistamiseksi. Julkisen hallinnon
ja yritysten välistä tieto- ja kyberturvallisuuden yhteistyötä, koordinointia
ja tiedonvaihtoa parannetaan, koska palveluketjut ovat entistä poikkihallinnollisempia. Julkisen hallinnon tulee edistää tiedonvaihtoa turvallisuuteen
kohdistuvista riskeistä ja tietoturvaloukkauksista.

MAHDOLLISTA SÄÄDÖKSILLÄ
Suomalainen hallinto tukeutuu laillisuusperiaatteeseen. Hallinto ja sen palvelut tekevät muutosta, jonka perusta luotiin perustuslakiuudistuksessa
vuosituhannen vaihteessa. Suomen valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Julkisen vallan tehtävä on turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Yksilön perusoikeuksilla on aiempaa korostuneempi
asema uudessa perustuslaissa.
Digitalisaatio on luonut mahdollisuuksia ja tuonut entistä vahvemmin
näkyviin sen, että julkinen valta voi yhteistyöllä, tiukoista toimivaltarajoista riippumatta palvella kansalaisia ja edistää hyvinvointia. Perusoikeuksien
korostuminen antaa meille laillisuusperiaatteeseen nojaaville virkamiehille
myös oikeutuksen toimia ajatellen ensisijassa kansalaisen tarpeita ja oikeutuksen toimia yhteistyössä heidän kanssaan.
Lainsäädäntö on digitalisaation, palvelujen uudistamisen ja toimintatapojen muuttamisen mahdollistaja. Lainsäädännössä vahvistettuja menettelytapoja voidaan normeja purkamalla keventää. Julkisen vallan tehtäviä ja
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eri toimijoiden rooleja voidaan miettiä uudestaan ja vahvistaa tarvittaessa
säädöksillä uudet toimintamallit selkeyden ja oikeusturvan varmistamiseksi.
Tietoympäristö on digitalisaatiokehityksen myötä muuttunut, mutta tiedon hallintaa koskeva yleislainsäädäntö on pysynyt muuttumattomana.
Tämä yleislainsäädäntö tulisi avata ja tiedon hallintaa koskevat säännökset
yhdenmukaistaa ja koota yhteen tiedonhallintalakiin. Samalla voidaan vähentää pirstaleista erityislainsäädäntöä. Digitalisaatiossa tieto on automatisoinnin ja tarpeettoman asioinnin poistamisen rakennusaine. Tiedon hallintaa koskevalla yhtenäisellä lainsäädännöllä varmistetaan yhteentoimivuus
ja mahdollistetaan hallinnon tietoon perustuvien palveluketjujen saumaton
toiminta. Hallintomenettelyjä koskevaa sääntelyä on myös uudistettava sähköisen asioinnin ensisijaisuuden toteuttamiseksi ja kansalaisten oikeuksien
turvaamiseksi digitalisaatiossa.

VALMIINA JATKUVAAN MUUTOKSEEN
Digitalisaatio muuttaa koko taloutta ja yhteiskunnan rakenteita yhtä radikaalisti kuin teollistuminen aikoinaan. Digitalisaatio on myös edellytys sitä
seuraavan keinoälyn ja robotisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiselle. Tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa, mutta tehokkaampi, asiakaslähtöisempi ja kestävämpi julkinen hallinto voidaan saavuttaa yhteisellä
tahtotilalla ja kyvykkyyksistä huolehtimalla. Hyvän hallinnon periaatteet eivät muutu, mutta muoto, jolla ne voidaan toteuttaa, muuttuu. Esimerkiksi digitalisaation hyödyntämisessä pitää lähteä siitä, että mahdollisimman moni
asia hoituu automaattisesti taustalla. Tämä edellyttää merkittävää muutosta
totuttuun tapaan, jossa yksi virasto hoitaa yhden ja vain yhden asian.
Edellä on käsitelty digitalisaation vaikutuksia. Samat lainalaisuudet toteutuvat myös tähän liittyvissä nousevissa teknologioissa kuten lohkoketjuissa,
keinoälyssä, robotisaatiossa, kognitiivisissa järjestelmissä ja analytiikassa.
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Näiden käyttöönotto on alkanut julkisessa hallinnossa ja niiden voidaan arvioida nopeuttavan kehitystä ja parantavan tuottavuuttamme.
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Ilmastonmuutoksen hidastaminen edellyttää
valtavaa siirtymistä puhtaaseen energiaan
seuraavien vuosikymmenten aikana. Uudet
teknologiat ja uusiutuvat energialähteet
ovat avainasemassa tulevassa muutoksessa.
Digitalisaatio on yksi avainalue.

Maailman energiantuotannosta noin 80 prosenttia perustuu edelleen fossiilisiin polttoaineisiin kuten kivihiileen, öljyyn ja maakaasuun, joiden käytöstä
syntyy ilmastonmuutosta kiihdyttävää hiilidioksidia. Suurin päästölähde on
kivihiili sähköntuotannossa, vastaten lähes puolesta kaikista energiantuotannon hiilidioksidipäästöistä. Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan maapallon keskilämpötila saattaa nousta jopa 4-6 astetta tämän vuosisadan loppuun mennessä, ellei päästöjä pystytä olennaisesti leikkaamaan.
Nykykehitys johtaisi valtavaan ekokatastrofiin. Suomessa muutokset näkyvät
niin säässä kuin luonnossa.
Pariisissa sovittiin joulukuussa 2015 päästöjen hillitsemisestä siten, että
maapallon lämpötilan kasvu saataisiin rajoitettua selvästi alle kahden asteen, ehkä lähemmäs puolitoista astetta. Tätä pidetään rajana ilmastonmuutoksen suurimpien katastrofien välttämiseksi. Käytännössä näin raju muutos
nykykehitykseen vaatisi, että kasvihuonekaasupäästöt saataisiin lähes nollaan tämän vuosisadan toisella puoliskolla, toisin sanoen hiilidioksidipäästöjen lähteiden ja nielujen kuten metsien pitäisi olla tasapainossa.
Pariisin ilmastosopimus, vaikkakin se perustuu vapaaehtoisiin sitoumuksiin päästöjen vähentämisestä, tulee viime hetkellä, sillä maailman hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet vuodesta toiseen. Itse asiassa ne ovat kasvaneet
puolella 1990-luvun alun ilmastosopimuksista lähtien. Rikkaiden hiili-intensiivisten maiden, kuten Suomen, pitää suhteessa pienentää eniten päästöjä.
Saatamme Suomessa joutua vuosisadan puolivälissä tilanteeseen, jossa meidän on poistettava hiilidioksidia ilmakehästä – silloin ei metsiämme voida
ehkä käyttää samalla tavalla energiantuotannossa kuin nykyisin, vaan jokaisesta hiiliatomista on pidettävä kiinni.
Ilmastohaastetta lisää vielä se seikka, että kasvava osa globaaleista päästöistä tulee kehittyvistä maista, jotka pyrkivät teollisuusmaiden kaltaiseen
hyvinvointiin. Läntisillä teollisuusmailla on varaa pudottaa päästönsä Pariisin ilmastosopimuksen tasolle, mutta kehitysmaiden kohdalla tilanne on
eri. Globaalin ilmastokysymyksen ratkaisussa tullaan tarvitsemaan puhtaan
teknologian lisäksi puhdasta sydäntä – globaalia solidaarisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Käytännössä rikkaan pohjoisen pallonpuoliskon pitää auttaa köyhää etelää siirtymään puhtaaseen energiaan ja teknologiaan. Ilman
tällaista globaalia yhteisymmärrystä ilmastonmuutos ei ole pysäytettävissä.
Edessämme on siis valtava energiamuutos, jos mielimme päästä Pariisin
ilmastosopimuksen tavoitteisiin ja hillitä ekosysteemien tuhoutumista. Pää-
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osa energiantuotannostamme pitää muuttaa täysin päästöttömäksi. Puhtaan
energian määrää pitäisi maailmanlaajuisesti kasvaa jopa nelinkertaiseksi nykyisestä tasosta. Muutosta voisi kuvata energiavallankumouksella, joka on
verrattavissa teolliseen vallankumoukseen muutama sata vuotta sitten.
Suurten sosioteknisten muutosten vaikutukset näkyvät ei ainoastaan teknologiassa, mutta myös yritysten liiketoimintamalleissa, erilaisten instituutioiden muutoksessa ja kuluttajien tottumuksissa. Joudumme muuttamaan
elintapojamme ja -tyyliämme – tiedostamaan päätöstemme ja toimintamme
vaikutukset ympäristöömme aivan uudella tavalla. Tieto ja tiedostaminen
ovat avainasemassa muutoksessa. Digitalisaatio on keskeinen työkalu tässä
yhteydessä. Energiavallankumous kulkee siis koko yhteiskunnan läpi.

TULEVAISUUDEN ONGELMIA EI RATKAISTA VANHALLA AJATTELULLA
Globaalit ongelmat tarvitsevat globaaleja ratkaisumalleja. Monet kansainväliset organisaatiot arvioivat, että tulevan energiamuutoksen keskiössä ovat
uudet puhtaat energiateknologiat ja niihin perustuvat uudenlaiset kuluttajapohjaiset palvelut.
Esimerkiksi kansainvälinen energiajärjestö IEA (International Energy Agency)
arvioi skenaarioissaan, että vuosisadan puoliväliin mennessä 70-75 prosenttia
tarvittavista päästövähennyksistä tulee ’uudesta energiateknologiasta’, kuten
energiatehokkuudesta ja uusiutuvista energialähteistä (kuva 1).
Uusiutuva energia on pääosin aurinkoenergiaa, tuulivoimaa, bioenergiaa
ja tietenkin vanhaa vesivoimaa. Pitemmällä tulevaisuudessa voisi aaltovoimakin tulla kuvaan mukaan paikallisesti. Itse asiassa energian loppukäytön
tehokkuus, jonka periaatteena on ’enemmän vähemmällä’ ja liittyy usein resurssitehokkuuteen, on keskeisin yksittäinen toimenpide.
Digitalisaatio on energiatehokkuuden tärkeä väline – ei pelkästään tehokkaamman teknologian muodossa, vaan myös ihmisten tiedostamisessa
energiatehokkuuden mahdollisuuksista ja käyttäytymisen muuttamisessa.
Esimerkiksi energialaskutuksen kehittäminen siten, että kotitalous näkee
oman sähkönkulutuksensa lisäksi naapuruston arvot, voi vaikuttaa yllättävän
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paljon omaan kulutuskäyttäytymiseen.
Bittien avulla voidaan myös korvata materiaalivirtoja, josta klassisena
esimerkkinä on digitaalinen kirja. Tai kun kirja tilataan internetin kautta, ei
tarvita enää valtavia lämmitettäviä kirjavarastoja, jolloin energiaa säästyy.
Tulevaisuudessa esineiden internet (engl. Internet of the things) mahdollis-

Kuva 1. IEA-skenaario energiaratkaisujen mahdollisuuksista
vähentää energiantuotannon globaaleja hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2050

taa, että monia kodin laitteita voidaan ohjata sähkön käytön kannalta fiksusti
ilman, että sitä huomaamme.
Sähkön merkitys suhteessa muuhun energiaan kasvaa tulevaisuudessa.
Sähkö on tärkeä osa modernia yhteiskuntaa, jopa tulevaisuuden liikenteessä
sen sähköistymisen kautta. Se on erityisen tärkeä kehittyvien maiden elintason nostamisessa. Tästä syystä uudet puhtaat sähköntuotantomuodot ovat
keskeisessä roolissa energiamuutoksessa.

UUDET ENERGIALÄHTEET TULEVAT!
Energian ja erityisesti sähkön tuotannossa uusiutuvien energialähteiden
hyödyntäminen kasvaa nopeasti (kuva 2). Aurinkoenergia ja tuulivoima ovat
nopeinten kasvavia uusia sähköntuotantomuotoja. Tuulivoima tuottaa maailman sähköstä jo lähemmäs viisi prosenttia. Aurinkosähkön maailmanmarkkinat lähtivät kovaan kasvuun kymmenisen vuotta sitten, kun kiinalaiset tulivat
mukaan alan liiketoimintaan. Viime vuonna uutta aurinkosähköä asennettiin
yli 60 000 megawattia, joka vastaa melkein koko Suomen vuosittaista sähköntuotantoa.
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Kuva 2. Aurinko- ja tuulisähkön maailmanmarkkinoiden kasvu

viimeisten vuosikymmenien aikana. Tuulivoima ja aurinkosähkö
ovat lyöneet itsensä markkinoille 2000-luvulla.

Vuonna 2050 aurinko- ja tuulivoimalla saatetaan tuottaa lähemmäs puolet
kaikesta sähköstä maailmassa. Suomessa aurinkosähköä on vielä hyvin vähän, mutta kiinnostus siihen on suuri. Tuulivoimalla tuotettiin meillä vuonna
2016 alle kolme prosenttia kaikesta sähköstä.
Tuulivoimalla tuotetun sähkön hinta ilman julkisia tukia kilpailee jo perinteisten voimalaitosten kanssa. Pientaloon asennetulla aurinkosähköjärjestelmällä tuotetun sähkön hinta tulee jopa eteläisessä Suomessa alle kotitalouden sähköstä maksaman kilowattituntihinnan. Aurinkopaneelien hinta on
kymmenessä vuodessa pudonnut peräti 90 prosenttia ja hinta on edelleen
tulossa alaspäin. Aurinkosähkön arvioidaan lähivuosina tulevan kustannuk-
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siltaan kilpailukykyiseksi lähes kaikkialla.
Uudet energialähteet ovat merkittävää liiketoimintaa. Monesti uusi business on suurempi motivaatio valtioille satsata uusiutuviin kuin pelkästään
ilmastonmuutoksen torjuminen. Esimerkiksi sekä aurinko- että tuulivoiman
globaali liiketoiminta ovat sadan miljardin euron luokkaa. Uusiutuva ener-

gia työllistää maailmanlaajuisesti yli kahdeksan miljoonaa ihmistä. Puhtaan
energiateknologian johtavassa maassa Kiinassa työskentelee jo 3,5 miljoonaa
ihmistä alalla. Saksassa alan työpaikkoja on enemmän kuin Suomen koko
teknologiateollisuudessa.
Monet uusiutuvat energialähteet pohjautuvat paikalliseen energiaan. Tarvittavan teknologian mittakaava voi vaihdella pienestä suureen. Pisimmälle vietynä yksittäinen rakennus, jossa on aurinkopaneeleja, voi toimia sekä
sähkön kuluttajana että tuottajana. Saksassa on jo yli miljoona rakennusta,
joissa on aurinkosähköä. Tällaisen äärimmilleen hajautetun pistemäisen ja
verkottuneen sähköntuotannon hallinta siten, että kokonaisuuden luotettavuus ja varmuus säilyvät, tulee edellyttämään paljon enemmän älykyyttä itse
järjestelmältä. Tarvitaan tietoa kustakin kulutus- ja tuotantopisteestä, systeemin tilasta sekä koneälyä, jolla tehdään päätöksiä esimerkiksi yksittäisen
pisteen ohjauksesta tai säädöstä.
Tällaisesta esineiden internetin, hajautetun piensähkötuotannon ja sähköverkon yhdistämisestä syntyy täysin uusia toimintamalleja perinteisen
sähköyhtiön rinnalle samaan tapaan kuin virtuaalirahan kohdalla, joka ainakin teoriassa voisi tehdä perinteisen pankin tarpeettomaksi.
Virtuaalirahan, lohkoketjuteknologian (engl. blockchain) ja esineiden internet periaatetta soveltaen, voisivat paikalliset piensähköntuottajat ’prosumerit’ käydä keskenään kauppaa sähköllään. Ylijäämäsähkön voisi esimerkiksi myydä naapurille ilman välikäsiä. Tällä hetkellä tämä on vielä vaikeaa
perinteisen sähköverkon kautta, myös nykyinen lainsäädäntö jarruttaa tällaista kehitystä, mutta esimerkiksi pienemmissä yksityisessä saarekekäytössä, jossa talouksia liittyy omaan mikroverkkoon, tämä olisi jo nyt mahdollista. Tätä kautta voisi aurinkopaneelien omistaja saada ylijäämäsähkölleen
paremman hinnan, häviöt pienenisivät ja helpottaisi sähkön kysynnän ja tuotannon tasapainon hallintaa.
Toinen muoto voisi olla piensähkön välitystoiminta, jossa välittäjä kerää
jopa tuhansia piensähköntuottajia yhteen internet-pohjaisesti myydäkseen
sitten sähköpörssiin yhden suuren erän tukkusähköä.

TUULEE, EI TUULE, EHKÄ TUULEE
– RIITTÄÄKÖ TULEVAISUUDESSA AINA SÄHKÖÄ?
Tulevaisuuden sähköjärjestelmässä käytetään paljon uusia energialähteitä,
erityisesti tuuli- ja aurinkoenergiaa, jotka vaihtelevat ajallisesti sään (tuuli,
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auringonpaiste) mukaan. Energiajärjestelmän hallintaa ei voida hoitaa silloin
samoin periaattein kuin nykyistä (vanhaa) järjestelmää, joka perustuu pääosin polttoainepohjaiseen energiantuotantoon, joka ei ole niin sääriippuva.
Sähkön tarve vaihtelee jatkuvasti. Siksi nykyisessäkin sähköjärjestelmässä
on erilaisia tehoreservejä ja säätövoimaa kuten vesivoimaa, koska esimerkiksi perusvoimalaitosten tehoa ei voida säätää riittävän nopeasti kysynnän
vaihteluiden mukaan. Näitä reservejä voidaan käyttää myös vaihtelevan uusiutuvan sähkön yhteydessä. Esimerkiksi tuulivoiman osuuden jäädessä alle
parinkymmen prosentin kaikesta sähköstä riittää nykyinen säätö- ja reserviteho ja kytkentä Pohjoismaiseen sähkömarkkinaan kompensoimaan tuulivoiman vaihtelut.
Sähköjärjestelmän luotettava toiminta edellyttää, että sähkön tuotanto ja
kysyntä ovat tasapainossa jokaisena ajan hetkenä. Aurinko- ja tuulisähkön
kohdalla näin on hyvin harvoin. Kuvassa 3 on havainnollistettu miten tuulivoima vaihtelee talvella.
Kun tuulivoimaa lisätään syntyy tilanteita, joissa tuulisähkö voi ylittää sähkön tarpeen, mutta tyynen sattuessa tuulivoima ei riitä tyydyttämään sähkön
kysyntää. Sähkön vaihteluväli kasvaa vaihtelevan sähkön määrän mukaan.
Määrättyyn pisteeseen saakka tämä voidaan kompensoida vanhoilla konsteilla, mutta jos määrät kasvavat suuriksi tarvitaan uudenlaisia menetelmiä
ja lähestymistapoja sähköjärjestelmän hallitsemiseen. Silloin tarvitaan myös
’älyä’ ja digitalisaatiota avuksi. Tämä sama pätee muuhunkin vaihtelevaan
uusiutuvan sähkön tuotantoon.
Energiajärjestelmään voidaan lisätä joustavuutta monella eri tavalla.
Perinteisesti ylimääräistä joustoa on saatu aikaan sähköntuotantopuolen
säätö- ja tehoreserveillä, mutta myös suurten sähkön kuluttajien kulutusjoustoilla. Tällaista nopeaa joustoa löytyy sähköjärjestelmästä jopa parisen
kymmentä prosenttia talvipakkasen huipputehosta. Itse asiassa tehoreservistä tarvitaan käytännössä vuosittain vain murto-osa.
Toinen perinteinen tapa lisätä joustavuutta on vahvistaa sähkönjakeluverkkoa. Kun Suomi rakentaa jälleen uuden sähköyhteyden Ruotsiin, voidaan
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ison voimalaitoksen verran sähkötehoa siirtää nopeasti molempiin suuntiin,
jolloin yli- ja alijäämätilanteita voidaan tasoittaa. Vaikka meillä rakennettaisiin paljon nykyistä enemmän tuulivoimaa, on siis hyvin todennäköistä, että
sähköä on aina saatavilla. Myrskyjen suurin uhka ei ole tuulivoiman ylituotanto, vaan sähköverkkojen katkot.

ÄLYVERKOLLA HALLITAAN MONIMUTKAISTA ENERGIAKOKONAISUUTTA
Hajautettu uusiutuvaan energiaan perustuvassa energiajärjestelmässä voidaan luonnollisesti hyödyntää edellä kuvattuja perinteisiä joustavuusmekanismeja. Näiden lisäksi on kehitteillä joukko muita tapoja hallita sähkön
kulutuksen ja tuotannon tasapainoa, joissa usein on myös mukana vahva informaatiokomponentti.
Esimerkiksi rakennetun ympäristön pienet aurinkosähköntuottajat ovat
usein hajallaan, mutta niiden hallinta verkossa älymittaroinnilla ja – ohjauksella mahdollistaa sähkön yli- ja alijäämän tehokkaan tasapainottamisen
rajoitetulla alueella. Spatiaalisuuden kautta voidaan tasoittaa eroja ja sen
hyödyntäminen onnistuu juuri informaation ja digitalisaation kautta. Näiden
avulla voidaan kulutuspuolen joustavuus ulottaa yhteen kotitalouteen tai
jopa yhteen laitteeseen ja tätä kautta kerätä yhteen merkittävä joustavuuspotentiaali, jolla päästään paremmin hallitsemaan vaikkapa tuuli- tai aurinkosähkön tuotannon vaihteluita.
Monia kodin toimintoja voidaan hetkellisesti leikata, siirtää ja jopa pysäyttää ilman että ne haittaisivat elämää tai että ylipäätänsä huomaisimme
sen. Älyverkkojen kautta energiadigipalvelujen toimittajat hoitaisivat toteutuksen samaan tapaan kuin teleoperaattorit tuottavat kuluttajille digipalveluja kännykkään.
Uuden teknologian ja informaation kokoaminen sähkö- ja energiaverkkoihin synnyttää älyverkon (engl. smart grid), johon voidaan yhdistää erilaisia
tuotanto-, kulutus- ja varastointiteknologioita laajalla skaalalla (kuva 4). Informaatiosta tulee tarvittava älykkyys hallita ja ohjata tuhansien, jopa miljoonien yksiköiden kokonaisuutta. Älyverkko pystyy nopeasti muuttumaan uuteen tilanteeseen, se sisältää paljon sisäistä joustavuutta, se löytää parhaan
ratkaisun kuhunkin tilanteeseen. Mutta se pystyy myös keräämään paljon tietoa, oppimaan keräämästään ’big datasta’ ja löytämään sen perusteella ratkaisumalleja, joita ihmissilmä ei pysty näkemään. Siihen voidaan myös liittää
ennustemalleja, se voi hyödyntää sääennusteita ja tätä kautta ennakoida jo
päiviä aikaisemmin, miten aurinkosähköä ja tuulivoimaa on saatavilla.

ÄLYKKYYDELLÄ ON MONET KASVOT - ENERGIASSAKIN
Älykäs energiajärjestelmä sisältää paljon muitakin teknologisia malleja.
Pisimmälle vietynä erilaiset energian loppumuodot (lämpö, kylmä, sähkö,
polttoaine) yhdistetään kokonaisuudeksi ja hallitaan yhtenä energiajärjes-
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telmänä. Perinteiset sähkö-, kaasu- ja kaukolämpöverkot yhdistyvät monienergiaverkoiksi, joita voidaan kytkeä yhteen eri tavoin.
Esimerkiksi jos talvella on liikaa tuulivoimaa, voidaan ylijäämä tuulisähkö
muuntaa lämmöksi ja syöttää kaukolämpöverkkoon tai varata omakotitalon
lämpövaraajaan. Tai jos kesällä on liikaa aurinkosähköä voi ylijäämällä ladata sähköautoja tai jopa muuttaa sähkö kaasuksi, joka syötetään maakaasuverkkoon. Mahdollisuuksien kirjo on suuri.
Älykkyyden ei tarvitse aina merkitä monimutkaisia ratkaisuja. Siinä voidaan edetä askel askeleelta. Digitaalisuus alkaa yksinkertaisesta on-off kytkimestä, jota voidaan älykkäästi ohjata sähkö- tai tietoverkon kautta. Tuulen
ja auringon vaihtelevuus voidaankin kääntää eduksi, koska tällaiset voimalat toisin kuin perusvoimalaitokset eivät toimi 24/7-periaatteella, vaan sään
Kuva 3. Älyverkon periaate.

Älyverkko ulottuu suoraan loppukäyttäjään, siis yksittäiseen ihmiseen. Verkon ja
informaation avulla kuluttajien sosiaalista käyttäytymistä voitaisiin ohjata pehmein keinoin energiatehokkuuteen valistamalla, motivoimalla ja vahvistamalla

hyviä toimintamalleja. Luonnollisesti tällainen digitaalinen energiamaailma on
myös paljon haavoittuvaisempi kuin vanha analoginen energiajärjestelmä, esi-

merkiksi nettihyökkäyksille. Digitalisaation kasvaessa kyberturvallisuus tulee
entistä tärkeämmäksi. Jos esimerkiksi suuri ydinvoimalaitos kaapataan digitaalisesti ja hakkeroidaan, voivat seuraukset olla hyvin vakavat.
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mukaan. Tällöin mahdollinen tehonleikkaus, siis pois/päälle-ohjaus, ei johda
suureen sähkön menetykseen.
Esimerkiksi jos leikataan perusvoimalan tehoa X prosentilla koko vuoden
yli, menetetään sähköntuotannosta tuo X prosenttia pois lukien seisokit. Sen
sijaan tuulivoimala toimii meillä kolmanneksen ajasta nimellistehollaan, jolloin sama tehon leikkaus X prosentilla johtaisi vuodessa vain X/3-suuruiseen
sähkön menetykseen. Jos tuulivoimatehon leikkaus kohdentuu lyhyempään
ajanjaksoon, ei suurikaan tehon leikkaus myrskyllä johtaisi merkittävään
sähköntuotannon häviöön. Esimerkiksi uusien varavoimaloiden rakentaminen tuulivoiman huippujen avuksi ei olisi fiksua, kun sama voidaan hoitaa
on-off kytkimellä, siis ripauksella digitalisaatiota.
Uusi teknologia yhdistettynä digitalisaatioon voi myös tuottaa yllätyksiä.
Esimerkiksi aurinkosähkön ja litium-akun yhdistäminen älykkääseen kulutuksen ohjaukseen voisi tehdä pientalon sähköomavaraiseksi pääosan vuotta pimeintä loppusyksyä ja talviaikaa lukuun ottamatta.
Esimerkkitapauksessa Etelä-Suomessa sijaitsevan pientalon sähkön tarve
on 3 695 kilowattituntia vuodessa ja sen aurinkosähköpaneeli (3,8 kilowattia,
20-25 neliömetriä) on mitoitettu siten, että vuosituotto vastaa talon vuosikulutusta.
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Tiiviisti
• Ilmastonmuutoksen torjuminen ja taloudellisen hyvinvoinnin ulottaminen köyhimpiin maihin edellyttää todellista energiavallankumousta
• Energiantuotanto tulee perustua puhtaisiin energialähteisiin ja tehokkaaseen
energiankäyttöön.
• Digitalisaation erilaiset muodot auttavat
suuressa muutoksessa.
• Älyverkkojen ja älykkäiden joustoratkaisujen avulla pystytään uudet energialähteet kuten aurinko- ja tuulienergia
liittämään tehokkaasti nykyiseen sähköjärjestelmään suuressakin mittakaavassa.
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• Älykkyys energiassa tuo kuluttajat osaksi
teknisiä ja liiketoiminnan ratkaisuja.
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Yritykset, jotka hyödyntävät
digitalisaation murrosta, menestyvät - ja
luovat pohjan Suomen menestykselle

Onko digitalisaatio suurin muutos yhteiskunnassa tuhanteen vuoteen? Ovatko alkaneet kehityssuunnat vasta esimakua digitalisaation tuomasta murroksesta? Minkälaisesta murroksesta oikeastaan on kysymys?
Digitaalisen tiedon voi nähdä yhtä merkittävänä muutosvoimana kuin raudan, joka mahdollisti ensin maatalous- ja sitten teollisuusyhteiskunnan. Digitalisaation merkitystä voi tarkastella uutena jaksona ihmiskunnan historian
aikajanalla: kivikausi, rauta-aika ja digiaika.
Digitalisaation voimaa osoittaa, että se liittyy kaikkiin muihin megatrendeihin: globalisaatioon, ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen ja väestömuutoksiin, mutta vielä laajemmin hyvinvoinnin, työn ja toimeentulon muutokseen.
Digitaaliseen tietoon perustuvat uudet, tuottavat toimintatavat ja
liiketoimintamallit mullistavat niin kauppaa, terveydenhuoltoa, opetusta
kuin muitakin palveluja. Kaikki nuo palvelut toimivat edelleen pääosin kuin
maatalous- tai teollisuusyhteiskunnassa, tietyssä paikassa ja henkilöltä
henkilölle. Kehittyneissä maissa, kuten Suomessa, palvelut ovat jo yli 70
prosenttia kansantulosta. Palveluissa digitalisaation mahdollisuus on suuri,
mutta tietoon perustuva talous muuttaa kaiken maataloudesta teollisuuteen.

SUOMESSA ON HYVÄ POHJA DIGITALISAATIOLLE
Kansainvälisten vertailujen mukaan Suomessa on hyvät lähtökohdat digitalisaation hyödyntämiseen. Perustana on vahva osaaminen. Suomessa on
osaamista ja kokemusta, miten tieto- ja viestintätekniikasta voi kehittää jopa
maailmanlaajuisesti johtavaa liiketoimintaa.
Meillä on jo nähty tieto- ja viestintätekniikan alan nopeat rakennemuutokset. Pelialan menestystarinat ja terveysteknologian kehittyminen Suomen
johtavaksi high tech -vientialaksi ovat esimerkkejä digitalisaation toteutuneista mahdollisuuksista.
Julkaisussa Suomen Digitalisaation historia, artikkeli Operaattorien palvelukehitys kertoi, että eri maita vertailtaessa suomalaisten teleoperaattorien
palvelujen kattavuus ja hintojen edullisuus ovat huippuluokkaa. Kattavat
palvelut ja edulliset hinnat luovat omalta osaltaan erinomaiset edellytykset
yhteiskunnan digitalisaatiolle.
Telealan digitalisoituessa syntyi ja kasvoi mobiililiiketoiminta, uusi liiketoiminta-alue. Mobiilialan seuraava sukupolvi, 5G, tarjoaa vastedes nykyistä
huomattavasti suurempia laajakaistanopeuksia ja mahdollisuuden älykkääs-
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ti kytkeä triljoonia laitteita verkkoon. Tietoliikennepalvelujen valtava kapasiteetin kasvu, globaalien internet-yritysten eteneminen ja samanaikainen
käyttäjähintojen romahdus antavat erinomaisen esimerkin, miten digitalisaatio vaikuttaa jatkossa muillakin toimialoilla.
Tämä artikkeli tarkastelee digitalisaation murrosta ja sitä, mitä menestystekijöitä yritykset ja yhteiskunta tarvitsevat hyödyntääkseen meneillään
olevaa suurta muutosta.

1. DIGITALISAATION EHTYMÄTTÖMÄT LÄHTEET JA MUUTOSVOIMA
Digitalisaation järisyttävä murros syntyy, koska siinä yhdistyy kaksi nopeasti
kasvavaa voimaa: digitaalitekniikka ja internet.

DIGITALISAATION AJUREINA OVAT EKSPONENTIAALISTA
VAUHTIA KASVAVAT TEKNOLOGIAT
Digitaalitekniikan kehitystä 1960-luvulta lähtien kuvaa Intelin perustajan,
Gordon E. Mooren, ennuste. Mooren lain mukaan transistorien lukumäärä
mikropiireissä kaksinkertaistuu noin kahden vuoden välein. Kasvun rajuutta on vaikea ymmärtää. Esimerkiksi, jos lentokoneen nopeus olisi kasvanut
60-luvulta lähtien kuten mikropiirien suorituskyky, lentäisimme tänään Marsiin viidessä minuutissa.
Tämä yli viisi vuosikymmentä jatkunut suorituskyvyn exponentiaalinen
kasvu mahdollisti tietokoneiden, -järjestelmien ja -liikenteen huiman kehityksen, ohjelmistoihin perustuvat IT-ratkaisut ja sähköiset palvelut sekä
robotisaation.
Se kaikki loi massamarkkinat sensoreille ja koko ajan kehittyvälle, älykkäälle kuluttajaelektroniikalle, kuten annettaville tietokoneille, älykännyköil-

VELI-MATTI MATTILA

le, tableteille ja älytelevisiolle.
Internetin käytön kehityksestä tulee ehkä vielä tärkeämpi osa digitalisaatiota. Ethernetin keksijän Robert Metcalfen mukaan nimetty verkkovaikutuksen laki kertoo verkkoon osallistumisen arvon kasvavan verkon osallistujamäärän neliönä. Kun internetissä on miljardeja ihmisiä ja moninkertainen
määrä laitteita, käyttäjämäärän kasvua seuraa internetin käyttöarvon eksponentiaalinen, hurja kasvu, joka mahdollistaa digimurroksen ilmiöt kaikilla
yhteiskunnan alueilla.
Internet toimii sekä fyysisten että digitaalisten tuotteiden, kuten musiikin,
pelien ja mobiilisovellusten maailmanlaajuisena kauppana ja jakelukana-

vana - esimerkkeinä Zalando, Amazon ja Spotify sekä sovelluskaupat Apple
Store ja Google Play.
Internet toimii myös maksukanavana, kuten PayPal, ja maailmanlaajuisena verkkomarkkinointikanavana, kuten Google. Lisäksi internet mahdollistaa
maailmanlaajuiset virtuaaliyhteisöt ja sosiaalisen median, kuten Facebook,
joukkorahoituskanava Kickstarter ja käyttäjien joukkoistusta hyödyntävät
tuotekehityskanavat. Työtä ja palveluja voi tehdä ja välittää internetissä maailmanlaajuisesti tai paikallisesti. Näin syntyvät uudet palvelut ja palveluntuottajat sekä parempi palvelu ja alhaiset kustannukset.
Internet ja sovellukset synnyttävät täysin uusia ansainta- tai palvelumalleja, markkinoita ja ekosysteemejä – ja kehitys jatkuu nopeassa tahdissa.
Sovellusten käytössä on uusi, muuttuva alustatalouden markkina. Internetin
laaja käyttäjäkunta ja suuri laskentateho salauksessa mahdollistavat hajautetun tietokannan lohkokoketjutekniikalla. Sillä on arvioitu tulevaisuudessa
olevan monipuoliset käyttömahdollisuudet.
Tieto eroaa fyysisistä raaka-aineista: tieto ei kulu käytettäessä, se vain
päivittyy ja paranee. Jaettaessa tieto ei vähene, vaan siitä saatava hyöty
kasvaa.
Digitalisaatio mahdollistaa arvontuotannon ja hyvinvoinnin kasvun vähillä fyysisillä resursseilla. Näin ollen digitalisaatio tuo mahdollisuuksia
edistää kestävää kehitystä ja torjua ilmastonmuutosta. Esimerkiksi kaupungistumisen haasteisiin haetaan digitaalisia smart city -ratkaisuja eri puolilla maailmaa.

ALUSTA- JA JAKAMISTALOUDEN HUIKEAT MAHDOLLISUUDET
Digitaalisia alustoja ovat tuottaneet etenkin yhdysvaltalaiset internet-jättiyritykset Google, Apple, Facebook ja Amazon. Suomesta tai koko Euroopasta ei
löydy vastaavia brändejä. EU:n osuus digitaalisten alustojen maailmanmarkkinoista oli vuonna 2016 vain 4 prosenttia. Toisaalta teleoperaattorien kehittämä
laajakaistayhteyksien globaali verkko on digitalisaation kivijalka-alustaa.
Internetin alustat luovat pohjan uusille palveluille, kuten verkkokauppa
ja jakamistalouden palvelumallit. Jakamistalouden esimerkkejä ovat huoneistojen vuokrapalvelu Airbnb ja kuljetuspalvelu Uber. Ne hyödyntävät vajaakäytössä olevien asuntojen tai oman auton ja ajan ottamista tuottavaan
käyttöön. Airbnb ja Uber kasvoivat nopeasti. Samalla ne murtavat hotelli- ja
asuntomarkkinoiden sekä taksiliikenteen käytäntöjä ja säännöksiä.
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LOHKOKETJUTEKNOLOGIA MUUTOSVOIMANA
Lohkoketjuteknologiasta on ennustettu jopa internetin veroista murrosta.
Lohkoketjujen, blockchain, avulla eri toimijat voivat yhdessä luotettavasti
tuottaa ja ylläpitää tietokantoja.
Lohkoketjuteknologia mahdollistaa hajautetusti tuotetut digitaaliset valuutat, älykkäät sopimukset, mikromaksut, sähköiset omaisuusrekisterit,
identiteetti- ja maineenhallintarekisterit, äänestysjärjestelmät, IoT-laitteiden hallintaa ja niiden väliset keskinäiset maksut sekä autonomiset organisaatiot. Uudet teknologiat saavat koko ajan jalansijaa muun muassa julkishallinnossa, pankit kehittävät lohkoketjutekniikkaan perustuvia palveluita, ja
Nasdaq-pörssi on jo tehnyt osakekauppoja lohkoketjutekniikalla.
Lohkoketjuteknologiassa transaktiokustannukset tiedon välityksessä laskisivat ja reaaliaikaisuus tekisi välittäjäorganisaatiot, kuten pankin tai viraston, tarpeettomaksi. Käyttäjän rooli korostuu, koska tietoon perustuva arvo
on käytössä henkilökohtaisella avaimella. Lohkoketjutekniikan ensimmäinen
merkittävä toteutus, kryptovaluutta bitcoin, antaa esimakua pankkien roolin
muuttumisesta maksunvälityksessä – ja ennakoi muutoksia muille organisaatiolle. Haasteita on kuitenkin vielä blockchain teknologian skaalautuvuuden ja energiatehokkuuden osalta.

TEKOÄLYN NOPEASSA KEHITYKSESSÄ MYÖS HAASTEITA
Koneoppiva, omin aistein syväoppiva tekoäly on viime aikoina kehittynyt monilla aloilla, kuten puheen ja kasvojen tunnistamisessa. Tekoäly voittaa vaativimpienkin pelien mestarit ja osaa diagnostisoida harvinaisen syövän paremmin kuin lääkärit. Lisäksi tekoäly vielä monipuolistaa robottien käyttöä.
Tekoälyn hyödyt ovat ilmeisiä, mutta monet johtavat IT-alan kehittäjät nä-
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kevät uhkia, miten itseään eksponentiaalisesti kehittävä tekoäly voi hallitsemattomasti ylittää ihmisälyn. Google-kääntäjä esimerkiksi loi uuden kielen,
vaikkei sitä ollut asetettu kääntäjän päämääräksi.
Jo nyt on vaadittu sääntelyä, jolla varmistettaisiin kuluttajien tietoja hyväksikäyttävien algoritmien avoimuus. Ehkäistäkseen tekoälyn uhkia Yhdysvaltalaiset IT-jätit perustivat vuonna 2016 järjestön Partnership on Artificial
Intelligence. Järjestön tavoitteena on saada tekoäly hyödyntämään yhteiskuntaa ja mahdollisimman monia ihmisiä. Lisäksi alan kehitystä ja tutkimusta tulee tehdä avoimesti ja tekoälyjärjestelmien täytyy pystyä perustelemaan
päättelynsä.

DIGITALISAATIO MUUTTAA TYÖTÄ JA
HYVINVOINTIYHTEISKUNNAN PERUSTAA
Digitalisaatio ja globalisaatio vähentävät ihmistyön tarvetta työn tekemisessä ei vain rutiinityössä, vaan myös asiantuntijatehtävissä. McKinsey Global
Institute arvioi Yhdysvaltain työministeriön selvitykseen perustuen, että hieman alle viisi prosenttia työtehtävistä voidaan nykyiseen käytettävissä
olevaan teknologiaan perustuen automatisoida kokonaan ja 60 prosenttia
työtehtävistä on sellaisia, että vähintään 30 prosenttia tehtävistä voidaan automatisoida. Toisaalta syntyy uusia työpaikkoja ja työnteon malleja. Samalla
digitalisaatio ja globalisaatio muuttavat perinteisiä työsuhteita, yhteiskuntaja väestörakenteita
Digitalisaatio muuttaa monin tavoin työelämää. Verkossa voi tehdä ajasta
ja paikasta riippumatonta tietotyötä. Asiakaspalvelukin muuttuu, koska asiantuntijat ja palvelut voivat olla aina saatavilla verkossa.
Tulevaisuudessa fyysistä työtä tekevät yhä älykkäämmät robotit, ja tekoäly on yhä enemmän läsnä asiantuntijatyössäkin. World Economic Forumin
konferenssissa Davosissa tammikuussa 2017 osallistujia hämmästytti puhetta
ja eleitä ymmärtävä, henkilökohtainen avustaja SARA (Socially-Aware Robot
Assistant).
Tulevaisuudessa työtä tehdään yhä enemmän keikkatyönä, jopa täysin virtuaalisesti globaaleilla tai paikallisilla internetalustoilla. Kansallinen sääntely ja verotus eivät välttämättä ulotu internetin globaaliin työnantajaan tai
alustanpitäjään. Henkilöverotuksen, sosiaali- ja eläketurvamaksujen järjestämiselle tulee uusia haasteita.
Viro tarjoaa e-kansalaisuuttaan verkossa muun muassa ratkaisuna yrityksille maissa, joiden sääntely rajoittaa etätyön joustavaa käyttöä. Uusia ratkaisuja voi syntyä, kuten lohkoketjutekniikan avulla verkossa tehtävät älykkäät
työsopimukset.
Digitalisaation vaikutus työmarkkinoihin, toimeentuloon ja hyvinvointivaltion kehitykseen on tärkeä kysymys, joka on noussut julkiseen keskusteluun
myös Suomessa.

2. DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN LUO YRITYKSILLE 		
MENESTYSTÄ
Yrityksille ja niiden johdolle digitalisaation hyödyntämiseen on käytettävissä
digitaalitekniikan ja internetin kaksi erinomaisen monipuolista työkalupakkia.
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Digitalisaation hyödyntämisen ydin on, miten organisaatio osaa käyttää
omaa luovuuttaan eli ymmärtää, mitkä työkalut ovat kussakin tilanteessa
hyödyllisimmät juuri kyseessä olevalle organisaatiolle.
Kehittämiskohteena voi olla markkinointi, myynti, tuotteen tai palvelun
kehitys, tuotanto, nykyisen liiketoiminnan muutostarve tai kokonaan uusi
liiketoiminta. Työkalujen käytön valinnat ovat yritysjohdon tärkeimpiä tehtäviä. Kyse ei ole enää tietotekniikkaosaston asioista, vaan digitalisaatio tuli
yrityksen liiketoiminnan kehittämisen ja menestyksen ytimeen uudistamaan
toimintatapoja, prosesseja ja sähköistämään palveluja.
Teknologiat, joiden pohjalta digivallankumous tapahtuu, ovat kaikki jo
olemassa. Digitalisoituvassa maailmassa menestyy se, joka jatkuvasti tarkkailee ympäristöään, oivaltaa tilaisuudet ja kokeilee. Kokeilemalla testataan
uusia toimintamalleja ja omia mahdollisuuksia.
Kokeiluun tarvittavat teknologiat ovat myös usein pilvipalveluina helposti ja
edullisesti käytettävissä. Onnistuessaan palvelun voi ottaa nopeasti käyttöön ja
skaalata kysynnän mukaan – ja jos kokeilu ei onnistu, voi nopeasti hylätä idean.
Digiajan toimintaympäristön muutokset voivat tulla yllättävältä suunnalta,
perinteisen toimialan ulkopuolelta – esimerkkinä tulokkaat autoteollisuuden
ulkopuolelta, sähköauto Tesla ja Piilaakson internet-yritysten kehittämät robottiautot. Suomessa Elisa lähti kokeilemaan mahdollisuuksiaan kirja-alalla
ja televisiotoiminnassa. Yritys toi käyttäjäjätestauksillaan markkinoille sähköisiä kirjoja verkossa myyvän Elisa Kirjan ja laajakaistaan pohjautuvan, ajasta ja laitteesta riippumattoman Elisa Viihteen.

DIGITALISAATIO ON HAASTE JA MAHDOLLISUUS KAIKILLE TOIMIALOILLE
Digitalisaation tuomat uudet liiketoimintamallit muuttavat pysyvästi kilpai-
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luasetelmia kaikilla toimialoilla, vaativat uudistamaan ajattelua ja toimintatapoja.
Yhdysvaltojen johtava tekninen yliopisto MIT:n ja konsulttiyhtiö Deloitte
julkaisivat vuonna 2016 maailmanlaajuisen haastattelututkimuksen, jonka
mukaan 70 prosenttia toimitusjohtajista arvioi yrityksensä avainliiketoimintamallin olevan digitalisaation takia uhattuna. Yrityksistä 90 prosentilla johtamistaidot tai tekniset taidot eivät riitä sopeutumaan uuteen tilanteeseen.
Suomessa palvelualan työnantajaliiton, Paltan, selvitykset osoittavat vahvaa digitalisaation hyödyntämisen ja kasvun korrelaatiota: 96 prosenttia
voimakkaasti kasvavista palveluyrityksistä on digitalisaation edelläkävijöitä.

Selvitysten mukaan suurin haaste digitalisaatiossa on työn tekemisen uudistaminen ja osaavan työvoiman saatavuus. Tarvitaan myös uskallusta kokeilla.
Niin pienten kuin suurtenkin yritysten ja organisaatioiden on otettava huomioon digitalisaation aiheuttamat liiketoiminnan mahdollisuudet ja uhat. Paperivalokuvauksen markkinoita maailmanlaajuisesti johtanut Kodak ajautui
lähelle konkurssia, kun digikameroiden nopea kehitys yllätti yrityksen.
Toisaalta peliyritys Supercell on esimerkki, miten pienikin yritys voi skaalata toimintansa internetin alustalla miljardiluokan liiketoiminnaksi. Lähistöllä
toimiva parturikin voi tarjota palveluaan digitaalisesti. MRoom-parturiketjun
lupaus on tukanleikkuu ilman ajanvarausta: älypuhelimen sovellus näyttää,
missä on lähin vapaa parturituoli. MRoomin johto hyödynsi digitalisaation
työkalupakeista internetin ja mobiilisovellutusten mahdollistamia asiakasystävällisiä markkinointi- ja vuorovaikutustoiminnallisuuksia. He eivät siis valinneet robotisaatiota tukanleikkaukseen – ainakaan vielä.
Digitalisaatio haastaa aiemmin vain paikalliset palvelut globaaliin kilpailuun - ja tuo mahdollisuuden laajentaa alueellisesti, myös vientiin. Digitaalisten palvelujen kauppa on nopeimmin kasvava erä maailmankaupassa, ja
Suomenkin viennin arvonlisästä yli puolet on OECD:n tilastojen mukaan peräisin palveluviennistä. Vientipotentiaalia on perinteisten lisenssi- ja asiantuntijapalveluiden, kuljetuksen ja matkailun lisäksi koneiden huoltopalveluissa, peliteollisuuden, etälääketieteen, älyliikenteen, esineiden internetin,
viihtymisen- ja videopohjaisten palveluiden sekä koulutuksen ja opetuksen
digitalisaatiossa.
Korkean koulutustason Suomelle digitalisaatio tarjoaa suuria mahdollisuuksia. Niiden hyödyntäminen edellyttää, ettei vanhoja rakenteita suojella, vaan poistetaan digitaalista kehitystä hidastavaa tai estävää sääntelyä.
Esimerkiksi terveydenhuollossa voi saavuttaa säästöjä ja parempia palveluja, kunhan lisätään yksityisen palvelutuotannon mahdollisuuksia ja otetaan
käyttöön etälääketieteen kaltaiset palvelut.

MIKÄ DIGIAJASSA MUUTTUU YRITYKSIEN JA
ORGANISAATIOIDEN KANNALTA?
Arvoketjut ja ekosysteemit digitalisoituvat kaikilla toimialoilla 2020-luvulle
mentäessä. Digiaikaan on siirrytty ensin palveluissa. Teollisuustyöpaikkoja
muuttuu palvelutyöpaikoiksi ja samalla toimialojen ja markkinoiden rajat
hämärtyvät.
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Digitalisaation edetessä sen vaikutus eri aloilla syvenee. Digitalisaatio
mahdollistaa fyysisten esineiden, laitteiden, rakennusten, liikenteen ja muun
infrastruktuurin käytön muutoksen omistamisesta palveluksi. 3D-tulostus
mahdollistaa tavaroiden valmistuksen suurten tehtaiden sijaan tarpeen mukaan vaikka itse kotona.
Yhä suurempi osa fyysisten tuotteiden arvosta tulee niiden toimintaan liittyvistä tiedoista ja niitä hyväksikäyttävistä palveluista. Esimerkiksi internetissä oleva tieto avustaa jo monella tavoin auton käyttöä, mutta ratkaisevaksi
tieto tulee itseohjautuvissa autoissa. Toisaalta teollisuusautomaatiossa käytetyt robotit kehittyvät entistä älykkäämmiksi, ja niitä käytetään jatkossa yhä
enemmän myös palveluissa.
Terveydenhoidon tutkija Eric Topol kuvaa kirjoissaan digimurroksen
etenemistä terveydenhuollossa tulevina vuosina. Topol ennakoi, että terveydenhuolto siirtyy organisaatiokeskeisestä tuottamisesta asiakkaan terveysja hyvinvointitietoon perustuvaan, henkilöstä lähtevään hyvinvointi- ja terveyspalvelujen tarjoamiseen.
Lääkäriliiton Lääkäri 2030 -hankkeessa lääkärin roolin nähdään muuttuvan merkittävästi tekoälyn takia. IBM:n Watson tietokone on jo näyttänyt
kognitiivisen, tiedostavan tietojenkäsittelyn kyvyt harvinaisten sairauksien
diagnoosissa.
Digiajassa fyysisten tuotannontekijöiden omistaminen ei takaa menestystä. Maailman suurin hotelliketju Hilton omistaa yli puoli miljoonaa hotellihuonetta, ja sillä on satoja tuhansia työntekijöitä. Silti alle tuhannen työntekijän Airbnb pystyy haastamaan hotelliketjun, välittää samaa luokkaa olevan
määrän huoneita ja yhtiönä se on jo arvokkaampi kuin Hilton.
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MITEN KEHITTÄÄ JA RAKENTAA UUTTA LIIKETOIMINTAA?
Digitalisaatio uudistaa liiketoimintaprosessit ja -mallit. Sen lisäksi, että digitalisaatio tehostaa ja parantaa jo olemassa olevaa liiketoimintaa, muutos mahdollistaa ennen kokematonta liiketoimintaa, jota synnyttävät innovaatiot ja uudet
palvelut, kuten esineiden internet, robotiikka, lisätty todellisuus ja tekoäly. Internetin ilmiöt mahdollistavat uusia ansaintamalleja ja liiketoimintalogiikkoja.
Lyhyellä aikavälillä yrityksen on oltava aktiivinen oikean osaamisen ja
kyvykkyyden kehittämisessä oman liiketoiminnan avainalueella. Kaikkea ei
kannata tuottaa ja kehittää itse. Tarvittaessa on hankittava avainosaamista
yritysostoin. Kannattaa hyödyntää korkeakoulujen tutkimus- ja innovaatio-

toimintaa, avoimen kehitystyön open innovation -mallia, hackathoneja ja
startup-yrityksiä luovaa kulttuuria. Perinteinen lineaarinen teknologian kehittäminen tuotteiksi ei riitä. Uusia liiketoimintoja voi kehittää vain yhdessä
asiakkaiden kanssa, ja on tärkeää luoda joustavaa kokeilukulttuuria.
Case Kemppi: Kansainvälisesti menestynyt hitsauslaitevalmistaja otti
digitaalisen
Yritys

hitsaustekniikan

kehitti

ensimmäisen

käyttöön

ensimmäisenä

yleiskäyttöisen

maailmassa.

hitsauksen

hallinnan

ohjelmiston. Kemppi, Suomessa keskikokoinen ohjelmistoyhtiö, palkkasi
ohjelmistokehittäjiä ja osti pari pientä yritystä. Kempin hallituksen
puheenjohtaja Teresa Kemppi-Vasama toteaa lehtiartikkelissa vuonna 2016
että kännykkämaailma opettaa paljon yritykselle. 3D-tulostus, automaatio
ja ohjelmistot muuttavat jatkossa hitsaustyötä.

ASIAKAS KESKIÖÖN KAIKESSA
Asiakkaan ja kuluttajan valta kasvaa, asiakkaan kohtaaminen yritysten liiketoiminnassa ja julkisissa palveluissa muuttuu. Menestykselle on tärkeää olla
kiinni asiakassuhteessa ja saada oman liiketoiminnan kannalta relevanttia
tietoa. Kokeilukulttuuri mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen vastaamaan markkinamuutoksia.
Case Hämeenlinnan kaupunki: Hämeenlinna otti terveydenhuollossaan ensimmäisenä kuntana käyttöön sähköiset terveyspalvelut, jotka yhdistivät
kuntalaisen omat etämitatut terveystiedot, asiantuntijatiedon ja potilastietojärjestelmän tiedot. Hämeenlinnan 70 000 asukasta palvelee ympäri
vuorokauden www.minunterveyteni.fi. Se antaa asiakkaalle yksilöityjä terveysneuvoja ja -ohjeita sekä tarvittaessa pyytää terveydenhuollon ammattilaisen yhteydenottoa tai ohjaa vastaanotolle. Algoritmien perusteella tietokone päättelee asioita hyödyntäen lääketieteellistä analytiikkaa. Palvelu
parantaa asiakkaan omien terveystietojen hallintaa, ennaltaehkäisee sairauksia, lisää hoidon tuloksellisuutta ja säästää terveydenhoidon kustannuksissa. Mallia aiotaan soveltaa eri puolilla Suomea.
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OMIEN PROSESSIEN JA TOIMINTAMALLIEN VIRTAVIIVAISTAMINEN
TIEDON AVULLA
Tiedon hyödyntämisestä muodostuu keskeinen menestystekijä liiketoiminnoissa ja laajemminkin yhteiskunnassa. Ratkaisevaa on, kuka kaikkein taitavimmin
analysoi ja hyödyntää yhä suurempaa tietomäärää, big dataa. Tietoon perustuva toiminnan ohjaaminen asiakkaan tilanteesta lähtien mahdollistaa paremman tuottavuuden ja laadun niin teollisuudessa kuin palvelutuotannossakin.
Kaikki merkittävät laitteet ovat yhteydessä internetiin. Sitä hyödyntäen
laitteet ja niiden sensorit antavat jatkuvasti tietoa analysoitavaksi ja toiminnan kehittämiseksi. Esineiden internet, IoT, mahdollistaa tiedon saannin
eri lähteistä kehittämiseen, toiminnan valvontaan, ennakoivaan huoltoon ja
etätoimiin.
Case Fortum: Reaaliaikainen 3D-tehdasnäkymä visualisoi tehtaan tilanteet
ja poikkeamat. Yhteensä tietolähteitä on yli 700 ja eri tietojärjestelmiä 7.
Virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden toteutuksen ensimmäinen vaihe on
jo tekeillä. Tehdasnäkymällä tehtaan tilanne ja poikkeamat voidaan hallita
tehokkaammin ja reaaliaikaisesti.

KYBERTURVALLISUUDEN, TIETOTURVAN JA TIETOSUOJAN HALLINTA
Kyberturvallisuuden hallinta on jatkossa tärkeää kaikilla toimialoilla, koska
kaikki infrastruktuuri ja palvelut digitalisaation edetessä ovat kyberhyökkäysten mahdollisia kohteita. Kyberturvallisuus on digiajassa siis keskeinen osa
riskien ja liiketoiminnan hallintaa.
Asiakastiedon tietosuojan hallinta korostuu varsinkin, kun EU:n uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan keväällä 2018. Asetus koskee kaikkia, jotka kä-
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sittelevät tavalla tai toisella ihmisiä yksilöiviä henkilötietoja. Tavoitteena on
edistää EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämistä ja antaa tehokkaat
valvontavälineet viranomaisille. Omien tietojen, mydatan, hallinta vahvistaa
yksilön oikeutta verrattuna globaaleihin internetyrityksiin, jotka tekevät liiketoimintaa käyttämällä hyväkseen nettikäyttäjien itsestään jakamia tietoja.

HENKILÖSTÖN ROOLIN JA TOIMINTATAPOJEN KEHITTÄMINEN
Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen valitun strategian mukaisesti
on yhä tärkeämpää digiajassa. Kilpailukykyä voi lisätä ottamalla käyttöön
digitalisaatiota hyödyntäviä uusia, työn teon muotoja. Varsinkin nuoret
odottavat aiempaa joustavampia työnteon mahdollisuuksia. Työnantajien

on huolehdittava, että työn tekemisen mallit ja työvälineet ovat tätä päivää.
Henkilöstön työtyytyväisyys on tärkeää menestykselle, aivan kuin asiakastyytyväisyys ja palvelun laatukin.
Case Elisa: Ideal work, työnteon malli, perustuu digitaaliseen, virtuaaliseen
työhön. Työtilat ja digitaaliset työvälineet on järjestetty vastaamaan verkostomaisesti työskentelevän työntekijän ja työn tarpeita. Johtamista on
kehitetty tukemaan uutta työn tekemisen mallia. Tuloksena on merkittävä
parannus työtyytyväisyydessä, työn tehostumisessa, tila- ja matkakustannuksissa ja vapaa-ajan lisääntymisessä.

TOIMINNAN MUUTOS VAATII DIGITALISAATION JOHTAMISTA
Johdolla on iso merkitys, jotta varmistetaan digitalisaation hyödyt. Tieto- ja
viestintätekniikan käyttö ei vielä lisää tuottavuutta, vaan tarvitaan aineettomia investointeja uusiin toimintatapoihin.
Digitaalisen toiminnan ja datan merkityksen kasvu johti siihen, että yrityksissä on syntynyt uusia johtajarooleja, kuten Chief Digital Officer tai Chief
Data Officer. Kun digitaalisten toimintaprosessien jatkuvuuden hallinta ja
kyberuhkat kasvavat, tärkeäksi nousee Chief Risk Officer.

3. JULKINEN SEKTORI MAHDOLLISTAJANA SUOMEN DIGIAJAN 		
MENESTYKSELLE
Julkisen sektorin on näytettävä esimerkkiä siirtämällä julkinen palvelu ja
asiointi digiaikaan. Elisan tekemien tuottavuusselvityksien mukaan kuntien
ja kaupunkien asiointipalveluissa on lähes miljardin euron säästömahdollisuus hyödyntämällä tehokkaammin digitalisaation tarjoamia uusia mahdollisuuksia.
Jotta saadaan mahdollisimman iso hyöty, julkishallinnon palvelujen kehittämisen tavoitteena tulisi olla digitalisoinnin ja kansalaisten digitaalisten
palvelujen käytön ensisijaisuus, periaate digital first, kansalaisten erilaiset
taustat huomioiden.

VIISAS LAINSÄÄDÄNTÖ MAHDOLLISTAA DIGIAJAN MENESTYKSEN
SUOMELLE
Digiajan murroksessa yritystoiminnan pitää saada kehittyä mahdollisimman
vapaasti. Normeja pitää purkaa ja säätää uutta digiajan lainsäädäntöä vasta, kun uudet normit varmasti auttavat kehitystä ja suojaavat yhteiskunnan
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etuja. Digitalisaatio haastaa vanhoja toimintatapoja ja niistä lähtevää sektorikohtaista lainsäädäntöä, kuten Uber Suomessa. Nopeasti muuttuvassa
markkinassa tärkeää on, että uusilla ja vanhoilla toimijoilla on tasavertaiset
pelisäännöt.
Julkisen sektorin tulee olla toimintojen mahdollistaja ja yritysten puolestaan toimintojen toteuttaja. Valtion rooli on olla lainsäätäjä, digipalvelujensa
järjestäjä ja innovatiivinen ostaja, mutta myös Suomen digiajan osaamisen
sekä innovaatioympäristön kehittäjä.
Valtion ja julkishallinnon kannattaa toimia Suomen digiajan menestyksen
mahdollistajana. Hyvänä esimerkkinä on, että valtio onnistui 1980-luvulta
lähtien kaikissa yllä esitetyissä rooleissaan telealan digitalisaatiossa, mahdollisti Suomeen telealan edelläkävijämarkkinan ja Suomessa toimivien televalmistajayritysten maailmanlaajuisen menestyksen.

JULKISHALLINTO INNOVATIIVISENA OSTAJANA LUO KYSYNTÄÄ
YRITYKSIEN DIGIAJAN PALVELUILLE
Julkinen sektori on vahva ostaja ja omien palvelujensa järjestäjä. Yritysten
roolina on markkinataloudessa kehittää ja toimittaa digiajan toimintoja. Julkishallinnon palveluja digitalisoitaessa viranomaisten tulee avata tiekarttansa sähköisten palvelujen tarpeestaan ja tukea elinkelpoisen markkinan
syntymistä. Kun markkinoilla on julkisia tarpeita ja vaatimukset täyttäviä
sähköisiä palveluita, julkishallinto hankkii niitä ja kertoo niistä palvelujen
tarvitsijoille.
Case Lupapiste: Yksityisen palvelutarjoajan Lupapisteen ansiosta rakennetun alueen rakennuslupien hakija säästää 90 prosenttia hakemuksensa
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läpimenoajassa. Perinteinen tuskailun aihe on muuttunut nykyaikaiseksi, palvelevaksi viranomaistyöksi. Samalla säästyi asiantuntijoiden työtä.
Pelkästään Lupapiste säästi 40 miljoonaa euroa, ja puolet säästöstä tulee
hallinnosta eli kuntasektorin kovimman tehostuspaineen alueelta.
Suuri osa julkisista prosesseista ylittää perinteiset sektorirajat asiakkaan
tarpeesta ja toiminnasta lähtien. Operaattorien puhelinpalvelut tai pankkien
tunnistuspalvelut ja operaattorien mobiilivarmenne ovat hyviä esimerkkejä
henkilön itse käyttöönsä hankkimista palveluista, joita hän voi käyttää samalla tavalla sekä julkishallinnossa että yrityksissä asiointiin.

Julkishallinnon ei pitäisi investoida omaan infrastuktuuriin eikä itse yrittää kehittää ja tuottaa kaikkia järjestämisvastuullaan olevia palveluja.
Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan sisältyy tavoite luoda avoimella datalla ja tietovarantojen paremmalla hyödyntämisellä edellytyksiä
uusille liiketoimintaideoille. Suomessa on monipuolisesti avattu valtion ja
kaupunkien tietovarantoja, ja palveluväylää voidaan käyttää avattavan tiedon välittämiseen.
Case pysäköinti Helsingissä: Hyvänä esimerkkinä kaupunkien avoimen
datan hyödyntämisestä on Helsingin kaupungin toimet, jotka ovat mahdollistaneet pysäköinnin maksamisen markkinan syntymiseen Helsingissä.
Parkkimaksua tarjoavat yritykset voivat tarjota palveluaan myös muissa
kaupungeissa asiakkailleen, jotka käyttävät yrityksen palvelua.
Panostaminen tietojärjestelmien avoimiin standardoituihin rajapintoihin
ja tiedon yhteensopivuuteen avaa eri järjestelmien välisen yhteistoiminnan,
antaa mahdollisuuden uusille palveluinnovaatiolle ja luo uusille palveluille
avoimen markkinan, josta kilpailevien palvelutoimittajien palveluja on ostettavissa.
Tämä mahdollistaa sekä yksityiselle että julkiselle sektorille markkinaehtoisesti kestävällä pohjalla ketterästi toteuttaa ja tuottaa asiakkaan palvelutarvetta vastaavia palveluja sektorirajoista riippumatta. Näin vältytään
tarpeesta tehdä itse yksittäisiä siilomaisia ratkaisuja erikseen julkishallinnon
tai eri yritysten lähtökohdista. Samalla luodaan Suomelle mahdollisuus toimia edelläkävijämarkkinana ja luoda kysyntää uusille asiakaslähtöisille myös
kansainvälisesti kilpailukykyisille digitaalisille palveluille.

DIGIAJAN OSAAMISEEN JA INNOVAATIOIHIN PANOSTAMINEN TUO
MENESTYKSEN SUOMELLE
Sipilän hallituksen ohjelman tavoite on, että viisi prosenttia kaikista julkisista hankinnoista olisi innovatiivisia hankintoja. Tämä moninkertaistaisi nyt
Suomessa käytettävissä olevan innovaatiorahoituksen ja mahdollistaisi innovaatiorahoituksen pienille innovatiivisille kasvuyrityksille tai isoja yrityksiä uudistaville, sisäisille digitalisaation startup-liiketoiminnoille.
Hallitusohjelman tavoitteen toteutuminen olisi piristysruiske palvelujen
digitalisoinnille Suomessa, tarjoaisi referenssialustan palvelujen kansainvä-
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liselle kasvulle ja mahdollistaisi julkishallinnon toimintatapojen uudistumisen hyödyt kestävällä, markkinaehtoisella tavalla.
Erityisen hyvin julkishallinnon innovatiivinen hankintamenetelmä sopii
palveluinnovaatioiden kehittämiseen, koska menetelmän mukainen kokeilu
ja pilotointi ovat keskeisiä palveluinnovaatioita tuottavia menetelmiä. Suomessa tarvitaan hallitusohjelmassakin mainittua kokeilukulttuurin henkeä ja
jatkuvaa, näkemyksellistä dialogia sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta. Samalla voi ratketa moni sirpaleisen hankintakulttuurin ja liiallisen, hankintaan liittyvän, hallintokuorman ongelma.
Määrätietoinen panostaminen tutkimukseen ja osaamiseen sekä tehokkaan teknologiainnovaatioympäristön luominen 1980-luvulta lähtien toivat
menestyksen Suomeen ja hightechistä tuli uusi tukijalka. Digibarometrin 2017
vertailut osoittavat, että olemme jäämässä jälkeen Suomessa tutkimus- ja
osaamispanostuksissa, vaikka erityisesti digiajassa talouskasvu on innovaatiovetoista. Panostaminen digiajan osaamiseen ja innovaaatioihin on kestävä
keino kasvattaa kansallista kilpailukykyä.
VATTin, Valtiontalouden tutkimuslaitoksen, mukaan Suomi on jo nyt pitkälti palvelutalous. Silti Suomessa ei ole, edes verrattuna naapurimaihin,
syntynyt menestystä palvelutalouden asiakastarvelähtöisen palveluinnovaatioympäristön luomisessa eikä uuden palveluteollisuuden ja -alustojen
kehityksessä.
Digiajassa alustatalouden menestys ei lähde teknologiasta, vaan hyödyllisestä, asiakasta koukuttavasta palvelusta. Suomeen tulisi luoda hyvät olosuhteet digitaalisten palvelujen edelläkävijämarkkinan kautta internet-alustamarkkinan kehitykselle. Toki on johtavia globaaleja alustatoimijoita, joita
hyödyntämällä voi menestyä, kuten mobiilisovelluskaupoista tapahtuva pe-
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liteollisuuden kehitys osoittaa.
Yhdysvalloissa julkishallinnon panostus tutkimukseen ja kaupallinen innovaatioiden hankintamenetelmä tuo menestystä maan teknologia- ja internetyhtiöille. Nyt Suomessa tarvitaan määrätietoista ja kunnianhimoista
digiajan innovaatioympäristön kehittämistä. Suomen menestyksen taustalla
on jo pitkään ollut julkisen ja yksityisen sektorin toimiva yhteistyö. Suomi 100
vuotta -juhlavuoden hengessä olisi hyvä kehittää yhteistyötä digiajan menestyksen perustaksi.

4. DIGITALISAATIOSSA VOITTAVAT MUUTOSKYKYISET JA 			
INNOVATIIVISET YRITYKSET
Yritysten kilpailukyky luo digiajan kestävää kasvua ja perustan Suomen ja
suomalaisten hyvinvoinnille. Digitalisaatio ja globaali kilpailu muuttavat työn
tekemisen tapoja, työn sisältöjä, arvoja ja asenteita. Kilpailuetu rakentuu digitalisoinnille, ketteryydelle ja oppimiselle. Kilpailussa pärjäävät muutoskykyiset ja innovatiiviset digitalisaatiota kehittävät ja hyödyntävät yhtiöt. Tavoitetaso on asetettava kunnianhimoiseksi ja globaaliksi.
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Tiiviisti
• Digitalisaatio on suurin muutos yhteiskunnassa tuhanteen vuoteen johtuen digitalisaation ehtymättömistä lähteistä.
• Digitalisaation hyödyntämiseen yrityksillä ja niiden johdolla on käytettävissä
digitalitekniikan ja internetin monipuoliset
työkalupakit menestystä tuottaviin kehityskohteisiin ja liiketoimintoihin.
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• Julkisen sektorin tulee olla digitalisaatiossa toimintojen mahdollistaja ja yritysten puolestaan toimintojen toteuttaja.
• Digitalisaatiossa voittavat oppimiskykyiset ja innovatiiviset yritykset. Yritysten
kilpailukyky luo digiajan kestävää kasvua
ja perustan Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnille
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SUOMI JA
ROBOTISOITUVA
MAAILMA
– AIROLLA SUOMI
NOUSUUN!
”

Robotisaatio; keinoäly ja oppivat
robotit, AiRo -teknologiat,
muuttavat universumia
tavalla, jota emme pysty
täysin ennakoimaan ja jonka
muutosvauhtia emme kykene
käsittämään.

”Polvin maasta ponnistihe, käsivarsin käännältihe.
Nousi kuuta katsomahan, päiveä ihoamahan,
otavaista oppimahan, tähtiä tähyämähän.”

Suomen ja suomalaisuuden identiteetti syntyi oikeastaan vasta 1800-luvulla
Kalevalan runoista ja niitä visualisoivasta kansallisromanttisesta taiteesta.
Kun ajattelemme suomalaisuutta, näemmekin juuri nuo vakavailmeiset ja
raskaan työn rasittamat kalevalaiset ukot, akat ja paitaressulapset, punaisen
tuvan, vihreän metsän, lainehtivat järvet ja kuohuvat kosket, joita syleilee
sininen taivas valkoisine kumpupilvineen. Pihan lipputangossa liehuu siniristilippu. Suomen alkukantaisen brändin värit, luonne ja syntysijat ovat syöpyneet sieluumme. – Christina Forsgård
Vuoden 2016 viimeisinä päivinä, joulukuisen iltapäivän ihmeellisen valon hämärtyessä, ihminen katsoo kohti tulevaa vuotta hämmentyneen toivon rikastamana. Mennyt vuosi on sisältänyt monenlaista. On ollut vuorelle nousua
ja sieltä laskeutumista. On ollut pilvilinnojen sortumisia ja uusien rakentamista. On ollut arkea ja juhlaa. Ennen kaikkea on ollut yritystä rakentaa jotain parempaa – tulevaisuutta, jossa ihmisen elämä olisi onnen, ilon ja työn
täyteistä.
Yhden ihmisen ajatukset vaeltavat tulevan vuoden avaamissa mahdollisuuksissa. Hän katsoo ulos ikkunastaan ja näkee sinisen taivaan, valkoiset
pilvet ja lehdettömän koivun. Ajatukset vaeltavat sadatta vuottaan kohti kulkevan kotimaan suuntaan. Mikä on tämä maa? Mitä se merkitsee minulle?
Mihin se on menossa?
Maailman myllerrykset koskettavat Suomea, globalisaatio on tosiasia.
Maailman kylät tulevat toisiaan lähemmäksi päivä päivältä, eikä kehitykselle
näy loppua, vaikka rajojen sulkemista vaativat äänet kovenevat kerta kerralta. Digitaalisen maailman raja-aidat ovat ylitettävissä, ihmiset löytävät toistensa luo läheltä ja kaukaa. Arkipäivää on jo se, että tietokoneongelmissa
apu löytyy Intiasta. Mutta olemmeko ajatelleet, että jo lähitulevaisuudessa
suomalaisen korpihotellin siivoaja saattaa olla Keniassa?

Suomi ja robotisoituva maailma

SUOMI SYÖKSYY HUIPULTA
Digitalisaatio on muuttanut maailmaa, mutta se on vain kalpea alku sille kehitykselle, joka nyt myllertää elämäämme. Robotisaatio; keinoäly ja oppivat
robotit, AiRo -teknologiat, muuttavat universumia tavalla, jota emme pysty
täysin ennakoimaan ja jonka muutosvauhtia emme kykene käsittämään.
Robotisaatio – AiRo -teknologioiden luoma ilmiö - on vaikuttavuudeltaan
internetin vertainen ja se tulee keskuuteemme samalla ryminällä, mutta nopeammin ja sen muutosvoima on vahvempi. AiRo teknologiat ovat eksponentiaalisia, globaaleja ja yhä autonomisempia. AiRo voi vaikuttaa omaan
kehittymiseensä, siksi sen kehitys on ennalta arvaamatonta.
Miten sitten voimme nähdä vuoden 2030 Suomeen? Yrittämällä ymmärtää,
mitä tässä ajassa tapahtuu, mitkä asiat kehittyvät ja päättää itse minkälaisen
tulevaisuuden haluamme. Ennen kaikkea meidän on päätettävä olla mukana
kehityksessä. Eikä pelkästään olla mukana kehityksessä vaan mukana johtamassa sitä. Peter Druckerin sanonta: ”paras tapa ennakoida tulevaisuutta, on
luoda sitä”, soveltuu hienosti myös omaan aikaamme.
Suomen itsenäisyyden sadannen juhlavuoden alkumetreillä ajattelijan
valtaa tunne vaikeudesta visioida digitaalisen Suomen positiivista tulevaisuudenkuvaa. Tuore tutkimus kertoo karusti Suomen tipahtaneen sijoituksessa maailman keinoälyosaajien joukossa. Tipahdusta on kokonaiset kuusi
pykälää alaspäin, mikä kertoo julmasti, että verrokkimaihin nähden Suomen
voi olla kuilun partaalla, ellei jo matkalla kohti rotkoa. Ohjelmointiosaamisessakaan emme ole maailman huippujen joukossa ja monet muutkin tule-
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vaisuuden kannalta merkittävät suuntimat sojottavat ankeasti kohti koordinaatteja, jotka haluaisimme mieluiten muuttaa ja nopeasti sittenkin. Ennen
kaikkea meidän on löydettävä asenneilmapiiri, joka on positiivinen, muutosvalmis ja vahvoilla teoilla tavoitteita saavuttava.
Synkeyteen ja toivottomuuteen ei tietenkään voi, eikä tarvitsekaan vaipua. World Economic Forumin UBS pankilla teettämässä selvityksessä todetaan Suomella olevan neljänneksi parhaat mahdollisuudet selviytyä
voittajana robotisaatiossa. Suomen hyvä osaamispohja, vaikkakin se on
ikäväksemme rapistumassa ainakin robotisaation osalta, teknologian ja innovaation perinne, sekä kyvykkyys ratkaista ongelmia kiperissä tilanteissa,
antavat hyvän perustan ponnistaa muiden maiden joukkoon myös robotisaation – tai suomalaisittain paremmin sanottuna AiRo (artificial intelligence & robotics) –aloilla.

AiRo on hyvä suomalainen sana kuvaamaan tulevaisuutta, johon uusien
teknologioiden, erityisesti modernien robottien (Advanced Robotics) avulla
pyrimme. Airo on suomalainen sana. Airolla soudetaan eteenpäin, sillä huovataan tarpeen tullen, airolla ohjataan venettä kohti päämäärää karikkoja
väistellen. Yhteisessä airojen vedon rytmissä vene etenee lujaa vauhtia. Airo
on työkalu, ihmisen apulainen ja väsymätön työntekijä.

SUOMEN VISIO – ROBOTTIEN AVULLA UUDELLE HUIPULLE!
Kaunein ja paras visio, jonka AiRo Suomi voi esittää on yhteiskunta, jossa
suuren ongelmat on ratkaistu airo-teknologioiden avulla.
Silloin seppo Ilmarinen itse tuon sanoiksi virkki:
”Saattanen takoa sammon, kirjokannen kalkutella
joutsenen kynän nenästä, maholehmän maitosesta,
ohran pienestä jyvästä, kesäuuhen untuvasta,
kun olen taivoa takonut, ilman kantta kalkuttanut
ilman alkusen alutta, riporihman tehtyisettä.”
Vanhenevan väestön arvokas ikääntyminen ja itsenäinen asuminen mahdollisimman pitkään kotona on tavoite, joka voidaan toteuttaa robottien avulla.
Robotit tähän tarkoitukseen kehittyvät nopeasti ja ovat osin jo olemassakin.
On epäinhimillistä jättää teknologia käyttämättä, jos sillä voidaan parantaa
ihmisten hyvinvointia silloin, kun heidän omat voimansa heikkenevät.
Itämeren ja metsien suojelu roboteilla on mahdollista. Robottien avulla
voidaan tutkia tarkoin mitä hankalasti saavutettavissa paikoissa tapahtuu ja
robottien avulla korjaus- ja parannustyöt saadaan käyntiin siellä, minne ihminen ei voi mennä.
Kolmantena, vaan ei vähäisimpänä; täysin uuden elinkeinoalan muodostuminen Suomeen on tavoittelemisen arvoinen päämäärä. Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa ihmisen arkeen liittyy ihmisenkaltainen toimija,
joka pystyy tekemään monia asioita ihmistä paremmin. Ihmistä tuo toimija,
robotti, ei korvaa, mutta se tuo merkittävää parannusta päivittäiseen elämään, työhön ja toimeentuloon. Kansainvälisen robotiikkayhdistyksen arvion
mukaan palvelurobottien määrä kasvaa vuodesta 2015 vuoteen 2018 15 400
prosenttia noin 200 000:sta lähes 35 miljoonaan kappaleeseen. Kyseessä on
gigaluokan business, josta Suomella ei ole varaa olla ulkona.

Suomi ja robotisoituva maailma

AIRO – ENEMMÄN KUIN KONE
”Jopa jauhoi uusi sampo, kirjokansi kiikutteli,
jauhoi purnun puhtehessa: yhen purnun syötäviä,
toisen jauhoi myötäviä, kolmannen pi’eltäviä.”
Käsitteiden selventäminen on tärkeää. Puhutaan keinoälystä, sensoreista,
IoT:sta, digitalisaatiosta. Onko robotiikka eri vai sama? Miksi AiRo tarvitsee
oman kärkensä digitalisaatiokehityksessä?
Modernissa robotissa on keinoälyä, joka kehittyy yhä oppivammaksi. Puhutaan koneoppimisesta, jossa keinoäly kehittää itseään erilaisten kanavien
kautta, tai sitä voidaan opettaa. Kuuluisin esimerkki koneoppimisesta on AlphaGo keinoäly, joka oppi voittamaan maailman parhaan Go-pelaajan. Go on
peli, jota on pidetty koneelle mahdottomana pelinä.
Keinoälyn osa-alue on myös Deep Learning eli syväoppiminen. Syväoppiminen mahdollistaa ympäristön vuorovaikutuksesta syntyvän oppimisen
hahmontunnistuksen avulla. Syväoppivat robotit pystyvät liikkumaan esteitä
väistellen ilman karttaohjelmaa. Ne pystyvät myös tunnistamaan ja nimeämään esteet. Esimerkiksi robottipölynimuri tunnistaa esteen, mutta ei tiedä
mikä se on. Syväoppiva robotti-imuri kertoo, mikä tavara lattialle on pudonnut. Syväoppimisen avulla ihmisten tunnistaminen onnistuu eri tilanteissa.
Kiinassa toimii robottitullimies, joka pystyy tunnistamaan epäilyttäviä henkilöitä. Lääketieteessä syväoppimisen avulla voidaan saavuttaa uskomatto-
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mia tuloksia, kun keinoäly pystyy ennakoimaan tauteja yhä aikaisemmissa
vaiheissa.
Moderni robotti aistii ympäristöään sensorien avulla. Sensorien avulla robotti kommunikoi ympäristön kanssa ja välittää tietoa digitaaliseen maailmaan. Koteihin avuksi tulevat robotit näkevät, kuulevat, haistavat ja aistivat
monin mahdollisin tavoin. Erityisesti puheohjaus on kotiapulaisrobotin tärkeä ominaisuus.
Vuonna 2030 liikenteessä on jo tuhansia robottiautoja. Ne ovat jatkuvasti
liikkeessä kuljettaen ihmisiä, tavaroita ja esineitä. Voi vain kuvitella minkä
määrän tietoa nämä kulkuneuvot keräävät yhden tunnin aikana. Kiitos sensorien, tiedon määrä tulee kasvamaan päivä päivältä, minuutti minuutilta yhä
nopeampaa tahtia. Ihmisen kyvykkyys käsitellä tätä tietoa, tehdä johtopäätöksiä ja käynnistää oikeita toimenpiteitä valtavan tietomassan pohjalta on

rajallinen. Keinoäly jäsentää tiedon, muokkaa päätelmät ja robotti muuttaa
tiedon teoiksi. Ihmisen osa on olla mukana päätöksenteossa luovuutensa,
arvojensa ja inhimillisten tavoitteiden voimalla.
Robotti on yhteydessä internetiin ja toisiinsa. Toisiltaan oppivat robotit
ovat jo todellisuutta. Vuonna 2030 robotit tekevät myös itsenäisiä päätöksiä
ja ryhtyvät toimeen keskinäisen yhteisymmärryksen pohjalta. Tämä ei vielä
tarkoita singulariteettia, vaan ihmisellä on tärkeä rooli tärkeiden tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa. Internetin suuri muutos ihmiselle
on, että enää ei tarvitse ”mennä” internetiin. Robotti tuo internetin ihmisen
luo, sinne missä ihminen on ja tavalla, joka ihmiselle on sopivin.
On vielä mainittava virtuaalirobotit. Vuonna 2017 ohjelmistorobottien
käyttö ottaa valtavan harppauksen. Ohjelmistorobotitkin kehittyvät oppiviksi
ja yhä paremmiksi tekemään erilaisia hallinnon rutiinitehtäviä. Vähitellen ohjelmistorobotit kehittyvät keinoälyn myötä virtuaaliroboteiksi, eli niiden kyky
autonomiseen toimintaan kasvaa. Vuonna 2030 fyysisen maailman robotilla
on vastinpari digitaalisessa maailmassa; virtuaalinen robotti. Tämä työpari
pystyy hoitamaan monimutkaisia ja vaativia tehtäviä. Yhdessä ihmisten kanssa ne toteuttavat Suomen digitaalisen vision ja toteuttavat AiRo-strategian.
Virtuaalirobotteihin ja AiRoon liittyen on tärkeää huomata, että vähitellen
robotit oppivat itse ohjelmoimaan itseään. Jo nyt robotteja ohjataan liikkeen
avulla, esimerkiksi kädestä kiinni pitäen. Vuonna 2030 koodaustyö on jo jäänyt historiaan robottien oppiessa tehtävien suorittamisen tavoitteiden ja toisiltaan oppimisen kautta.
On välttämätöntä, että AiRolla on oma kärkensä ja roolinsa myös julkisen
sektorin ohjelmissa. AiRo – robotti – on kuitenkin toimija, joka tekee asioita
myös fyysisessä maailmassa. Se toimii ihmisen läheisyydessä, ihmisen kanssa ja nanokokoisena myös ihmisen sisällä. AiRoon liittyy monia pelkoja ja
kysymyksiä etiikasta ja toiminnan moraalista. AiRoon on uskallettava tarttua,
vaikka edessä kuohuvan kosken kaikkia kivikoita ei tunneta.

YRITYKSEN AIRO HAASTE – USKALLA INVESTOIDA TULEVAISUUTEEN
Sanoi lieto Lemminkäinen: ”Jo tunnen peränpitäjän
ja älyän airollisen: vaka vanha Väinämöinen
itse on perän piossa, Ilmarinen airollisna.
Minnekkä menette, miehet, kunne läksitte, urohot?”
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Kaikki mikä voidaan robotisoida tullaan robotisoimaan. Vuonna 2030 AiRo
teknologiat ovat samalla tavalla arkipäivää, kuin sähköiset palvelut vuonna
2017. Vielä on tekemistä, mutta moni asia on muuttunut ubiikiksi, kaikkialla
läsnä olevaksi.
Uusi organisaatio muodostuu ihmisistä ja airosta. Uuden organisaation
perusta muodostuu työpanoksesta, jonka tuottajina ovat ihmiset ja robotit
yhdessä. Vuonna 2030 AiRo -organisaatiot ovat vallitseva organisaatiomuoto.
Yhä useampi yrityksen toiminto on robotisoitu, tehtaissa ei juurikaan nähdä
enää ihmisiä, myös tehtaiden toiminnan koordinointi on siirtynyt virtuaaliroboteille.
Vuonna 2030 robotit takovat vaurautta, ihmiset luovat arvoa – myös yrityksissä. Palvelumuotoilu, ihmisten muuttuvien tarpeiden ymmärtäminen,
luovat konseptit ja asiakkaiden yhä tiiviimpi osallistuminen tuotteen muotoiluun ja valmistukseen ovat töitä, joissa ihmiset ovat yhä vahvoilla.
Tulevaisuuden ammatit ovat ”cyber enabled” kybermahdollistettuja. Ajan
ja paikan merkitys vähenee entisestään. Alkutekstin korpihotellin siivooja voi
todellakin olla Keniassa, hänen yrityksensä voi hallinnoida siivoojarobottien
armadaa ympäri maailmaa. Samalla tavalla esimerkiksi pelastustoimessa robotinhaltija voi olla täysin muualla, kuin vaarallisen turmakohteen lähistöllä.
Kuusi askelta robotisoituvan maailman valloitukseen:
1.

Opi kaikki mahdollinen robotisaatiosta. Perehdy robotisaation vaikutuksiin yrityksissä, yhteiskunnassa ja elämässä. Keskustele ja
kuuntele ihmisten näkemyksiä, ideoita ja huolia.
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2.

Robotisaatio on globaali ilmiö. Mikä tuotteessasi ja palvelussasi on
universaalia? Nosta universaali, tiheää arvoa luova, ominaisuus
menestyskonseptisi keskiöön ja laita tavoitteesi korkealle.

3.

Tutki miten robotiikka voi auttaa yritystäsi, asiakastasi ja asiakkaan
asiakkaita menestymään. Tee valintoja ja aloitteita.

4.

Moderni robotiikka edellyttää modernia innovointia ja investointeja.
Rakenna innovaatio- ja investointiohjelmasi uuden ajan hengessä.
Pohdi jakamista, yhteisöllisyyttä ja joukkoistamista. Mitä tekisit
yhdessä asiakkaasi kanssa?

5.

Robotit kehittyvät nopealla vauhdilla, mikä asettaa ihmisten osaamiselle uusia haasteita. Tulevaisuudessa robotit tekevät vaurautta
ihmisten luodessa arvoa. Valmiiksi annetun työn suorittamisen merkitys vähenee, uuden työn luomisen kustannuksella. Ovatko yrityk-

sesi ihmiset valmiita robotisaation haasteisiin? Aloita voittamisohjelma, joka tähtää mahtavien tulosten saavuttamiseen.
6.

Rakenna uusi strategia, joka perustuu ihmisten ja robottien yhteistyöhön. Kokeile erilaisia vaihtoehtoja simulaatioiden avulla ja investoi rohkeasti toimiviin ratkaisuihin.

KOHTI PAREMPAA!
Siitä seppo Ilmarinen itse istui soutamahan:
jopa juoksi puinen pursi, pursi juoksi, matka joutui.
Loitos kuului airon loiske, kauas hankojen hamina.
Soutavi sorehtelevi: teljot rytkyi, laiat notkui,
airot piukki pihlajaiset, airon pyörät pyinä vinkui,
terät teirinä kukerti, nenä joikui joutsenena,
perä kaarskui kaarnehena, hangat hanhina havisi.
Maailma on nyt parempi paikka, kuin se oli 25 vuotta sitten. Lukutaito on
lisääntynyt, lapsikuolleisuus ja absoluuttinen köyhyys vähentynyt, jopa saastuminen on vähentynyt, vaikka ilmastomuutoksen kanssa painiminen välillä
tuntuu epätoivoiselta.
Vuonna 2030 maailma on jälleen parempi paikka elää, kuin sen on vuonna
2017. Kiitos AiRon. Vanheneva väestö on saanut arvokkuuttaan ja itsenäistä
elämää tukevaa apua roboteista. Robotit ovat menneet tutkimus-, luonnonsuojelu ja -pelastustöihin sinne, minne ihminen ei ole aikaisemmin voinut
mennä. Robotit ovat tehneet terveydenhoidosta helpompaa, kivuttomampaa
ja tehokkaampaa. Kiitos AiRon tarjoaman todellisen tehokkuus- ja tuottavuusloikan, maailman luonnonvarat ja kiertotalouden resurssit ovat käytössä, joka lisää maapallon hyvinvointia, eivät kuluta sitä, vaan ehkä jopa luovat
uutta voimavaraa yhteisen planeettamme hyväksi.
Jos hoidamme viisaasti työnjaon robottien kanssa, jokaiselle ihmiselle
riittää toimeentuloa ja köyhyys vähenee entisestään. Mutta tarvitsemme uudenlaisia työn ja elinkeinon tapoja. Palkkatyö ei ehkä tulevassa maailmassa
ole enää se malli, jolla ihmiset ansaitsevat elinkeinonsa. Miten yhteiskunta
elättää itsensä, jos palkkavero tipahtaa yhteisestä kolehdista pois? Monet
valtiot ovat tarttuneet haasteeseen ja pohtivat miten ongelmat ratkaistaan
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siten, että ihmisten syrjäytyminen ja epätasa-arvoisuus eivät lisäänny, vaan
mieluummin päinvastoin. Ikuisena optimistina ja historian oppien myötä, uskon että tässäkin asiassa vuonna 2030 on paremmin kuin vuonna 2017.
Työn historia kertoo, miten pelloilta on siirrytty tehtaisiin ja toimistoihin.
Vuosien saatossa maataloustyöt suhteessa tuotantoon ovat vähentyneet, lähes kadonneet. Silti maataloudessa on vielä suuria haasteita. Tuottavuuden
on kasvettava merkittävästi, jotta maapallon kaikille ihmisille riittää eettisesti ja ekologisesti tuotettua ruokaa. Eikä pelkästään ihmisille, vaan myös
heidän lemmikeilleen. Teollisessa tuotannossa on käynyt samoin ja seuraavana vuorossa ovat palvelut. Palvelujen robotisointi on käynnistynyt erilaisista sosiaalisten robottien ja juttubottien esiintulosta, mutta ne kykenevät
enempään! Ensimmäiset robotein toimivat hotellit ja ravintolat ovat jo vuonna 2017 toiminnassa.
Palvelujen ohella tietotyöt kiinnostavat robotteja. Robotit tekevät juristien ja toimittajien töitä, tehtäviä, joissa ihmisillä lienee kuitenkin annettavaa
myös tulevaisuudessa. Sen sijaan vuonna 2030 erilaiset hallinnolliset tehtävät ovat lähes kadonneet. Virastot, ministeriöt, talous- ja henkilöstöhallinto-osastot ovat korvautuneet virtuaaliroboteilla, joiden tiedonkäsittelykapasiteetti ja koordinointikyky on ihmistä parempi.
Vuoden 2017 suuri robottitrendi on ihmisen ja robotin yhteistyö. Muun
muassa Mercedes-Benz ilmoittaa tuotantostrategiakseen toimintatavan,
jossa ihmisen ja robotit muodostavat tiimejä. Robotteja rekrytoidaan johtoryhmiin ja avustajiksi erilaisiin kehitystiimeihin. Volkswagen on jo luonut
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autonomisen organisaation viisi tasoa, viidennellä tasolla organisaatiossa ei
enää tarvita ihmistä. Muutos on valtava, vuosi 2017 on tärkein vuosi valmistautuessamme kohtaamaan tulevaisuuden, jossa ihmisen rinnalle on tullut
toinen toimija; ihmisen kaltainen kyvykkyyksiltään ja tiedoiltaan, mutta moninkertaisesti. Ihmiselle jää kokonaisvaltainen ymmärrys, luovuus, muotoilu
ja taide. Kuulostaa kliseeltä, mutta totta se on ja nehän ovat niitä ikiaikaisia
inhimillisiä ominaisuuksia, joilla ihminen on jokaisesta muutoksesta selvinnyt voittajana.
Vuosi 2030 on meille suomalaisille hyvä vuosi. Mutta meidän on itse tartuttava airoihin ja soudettava yhteinen veneemme tulevaisuuteemme kauniiseen satamaan, joka sekin on vain välietappi kansamme loppumattomalla
opintomatkalla.

Siitä jauhoi uusi sampo, kirjokansi kiikutteli,
jauhoi purnun puhtehessa: yhen purnun syötäviä,
toisen jauhoi myötäviä, kolmannen kotipitoja.

VIITTEET:
Alun sitaatti kirjasta Suomen Idea (Docendo 2016) http://www.docendo.fi/
suomen-idea-jarno-limnell-toim.html
Keinoäly kasvaa nopeasti, Suomen asema edelläkävijänä hiipuu: http://teqmine.com/fi/tekoalyteknologia-kasvaa-nopeasti-globaalisti-suomen-asema-edellakavijana-hiipuu/
Maat, joissa paras ohjelmointiosaaminen. Suomi sijalla 15. http://blog.hackerrank.com/which-country-would-win-in-the-programming-olympics/
On the way to the Fourth Industrial Revolution https://www.ubs.com/magazines/innovation/en/into-the-future/2016/fourth-industrial-revolution.html
Google opettaa robotteja oppimaan toisiltaan: http://newatlas.com/google-research-cloud-robotics/45767/
Future robots will learn through curiosity and self-generated goals
http://robohub.org/future-robots-will-learn-through-curiosity-and-self-generated-goals/
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Tiiviisti
• Kaikki mikä voidaan robotisoida, tullaan
robotisoimaan.
• On epäinhimillistä jättää teknologia
käyttämättä, jos sillä voidaan parantaa
ihmisten hyvinvointia silloin, kun heidän
omat voimansa heikkenevät.
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• Vanhenevan väestön arvokas ikääntyminen ja itsenäinen asuminen mahdollisimman pitkään voidaan toteuttaa robottien
avulla.
• Itämeren ja metsien suojelu roboteilla
on mahdollista.

• Kansainvälisen robotiikkayhdistyksen
arvion mukaan palvelurobottien määrä
kasvaa vuodesta 2015 vuoteen 2018 15400
prosenttia noin 200 000:sta lähes 35 miljoonaan kappaleeseen. Kyseessä on gigaluokan business, josta Suomella ei ole
varaa olla ulkona.
• Jos hoidamme viisaasti työnjaon robottien kanssa, jokaiselle ihmiselle riittää
toimeentuloa ja köyhyys vähenee entisestään. Mutta tarvitsemme uudenlaisia työn
ja elinkeinon tapoja.
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DIGI TUKEE
VAUVAA JA
VAARIA
”

Digitaalinen teknologia muuttaa yhä
syvemmin kaikkea tekemistämme koko
elinkaaren ajalta.

Vielä 1990-luvun alkupuolella World Wide Web oli tuntematon käsite. Parissakymmenessä vuodessa se muuttui osaksi päivittäistä digitaalisuuttamme,
jonka jakavat myös erilaisilla alustoilla toimivat sovellukset älykodin elektroniikassa, kulkuvälineissä ja yhä enemmän myös ympäristössä itsessään.
Käytännössä kaikki maailman tieto on pian saatavilla sitä haluavalle saman tien, ja reaaliaikaisuus on hiipinyt palveluihimme. Samaan aikaan reaaliaikaisuudesta on tullut perusvaatimus, ja ketterät digitaaliset palvelut
ostamisessa ja pelaamisessa ovat muokanneet myös työelämän palveluja.
Digitalisaatio tarkoittaa yleisesti toimintatapojen muutosta, joissa digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään laajamittaisesti yksilön, organisaation ja yhteiskunnan toiminnassa. Toimintatapojen muutos voi näyttäytyä eri tavoin, kun
sitä katsoo kuluttajana, kansalaisena tai työntekijänä, vaikka taustalla erilaiset digitaaliset palvelut mahdollistava teknologia olisi hyvin samankaltainen.
Kuluttajan näkökulmasta esineiden internet tai joka paikan internet (Internet of Everything, IoE) mahdollistaa esimerkiksi asumiseen ja liikkumiseen liittyvät älykkäät ja kehittyneet palvelut. Kansalaisen näkökulmasta
terveyspalvelut voivat olla linkittyneitä älykotiin, ja sitä kautta mahdollistaa
luontevan kanssakäymisen terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ilman
terveyskeskuskäyntiä. Vastaavasti robottiauto voi olla osa kokonaisvaltaisempaa älykaupungin liikennepalvelua. Työntekijän näkökulmasta työpaikalla käytettävät digitaaliset palvelut ovat palvelukokemukseltaan verrattavissa
yksityiselämän palveluihin, vaikka niiden käyttötarkoitus onkin esimerkiksi
logistisissa ratkaisuissa tai huoltotoimenpiteissä.
Erilaiset anturit (eng. sensors) ja niiden päälle rakennetut sovellukset ja
palvelut ovat jo arkipäivää mm. kännyköissä ja aktiivisuusrannekkeissa sekä
autoissa ja kodeissa, vaikka tavallinen kuluttaja ei usein niiden olemassaoloa
tiedostakaan. Aktiivisuusrannekkeissa käytettävillä kiihtyvyysantureilla niihin liittyvine ohjelmineen voidaan mitata mm. aktiivisuutta, sydämen sykettä, liikuttua matkaa tai askelten määrää. Älypuhelimet puolestaan sisältävät
jo melkoisen liudan erilaisia antureita, kuten kiihtyvyys-, GPS- eli paikannusja liikkeentunnistusanturit, digitaalisen kompassin, mikrofonin, monikosketusanturin, kuva-antureita sekä valaistuksentunnistus- ja etäisyysanturin.
Erilaisia asioita aistivat anturit ovat pohjana esineiden internetille, mutta vaativat lisäksi ohjelmistoja sekä tietoliikenneyhteyden, jotta pystyvät
välittämään tietoa jalostettavaksi järjestelmän kautta käyttäjälle. Tiivistetysti puhutaan fyysisistä laitteista, jotka pystyvät aistimaan ympäristöään
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ja viestimään tai toimimaan aistimansa perusteella älykkäästi, helpottaen
ja tehostaen toimintaa.
Digitalisaatio ja sen myötä mahdollisiksi tulevat palvelut koskettavat tulevaisuudessa kaikkia ikään katsomatta. Seuraavissa tarinoissa on kuvattu
kuvitteellisia tulevaisuuden digitaalisia palveluja tarinoiden muodossa.

TARINA 1. DIGITAALINEN ÄITIYSPAKKAUS
Ella ja Luka ovat muutaman viikon ikäisen vauvan vanhempia. Lapsi on heille kummallekin ensimmäinen ja uuden arjen opettelussa onkin ollut paljon
tehtävää. Vaikka Ella ja Luka ovat tottuneet sisarustensa vanhempiin lapsiin,
mietityttää heitä silti moni asia oman vauvan hoidossa; nukkuuko vauva tarpeeksi paljon ja tarpeeksi hyvin, kasvaako hän oikeassa tahdissa, onko kaikki
varmasti hyvin vauvan nukkuessa vaunuissa ulkona jne.
Tuoreet vanhemmat ovat saaneet käyttöönsä ”Digitaalisen äitiyspakkauksen”, jossa on uudenlaisia sovelluksia vauva-arjen helpottamiseksi. Petianturiin liitetty mobiilisovellus kertoo heille visualisesti vauvan unen laadusta ja
rytmistä. Se on esimerkiksi rauhoittanut vanhempia, ja he ovat oppineet paljon vauvan unirytmistä, eivätkä heti säntää hakemaan vauvaa unilta, kun ensimmäinen inahdus kuuluu. Samaan mobiilisovellukseen on yhdistetty myös
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älytutti, jonka perusteella vanhemmat voivat varmistua esimerkiksi siitä, että
olosuhteet ulkona vaunuissa ovat hyvät. Lisäksi he saavat tietoa myös vauvan
imutehon kehityksestä, joka antaa viitteitä suun alueen lihasten kehittymisestä ja ennakoi mahdollisia ongelmia puheenkehityksessä.
Sovelluksen keräämää dataa voidaan analysoida ja tallentaa pilvipalveluun, mistä myös eri asiantuntijatahot saavat sen käyttöönsä. Ellan ja Lukan
ei ole esimerkiksi tarvinnut lähteä viemään vauvaa neuvolaan, kun yhteys
terveydenhoitajaan on saatu sovelluksen kautta. Terveydenhoitaja näkee,
miten vauva on kehittynyt ja miten arki sujuu. Sovelluksesta oli hyötyä heti
vauvan toisena yönä kotona, kun vanhemmat huolestuivat vauvan itkusta, ja
saivat sitä kautta videoyhteyden helposti hoitohenkilökuntaan.

TARINA 2. ÄLYKÄS HEIJASTIN
Kaapo ja Olivia ovat saaneet koulusta älyheijastimet. Heijastimet jaettiin
koululaisille osana kampanjaa, jonka tarkoituksena on edistää pienten lasten
ja senioreiden sekä muiden erityisryhmien turvallista liikkumista. Heijastin
kiinnitetään kätevästi hihaan ja heijastimen LED-valot kytkeytyvät itsestään
päälle silloin kun heijastinta tarvitaan.

Kaapo ja Olivia menevätkin usein koulupäivän jälkeen käymään isovanhempiensa luona. Kävelymatka on niin lasten, heidän vanhempiensa kuin
myös isovanhempien mielestä turvallisempi, kun lapsilla on käytössä älyheijastimet. Heijastimet kommunikoivat autojen ja liikennemerkkien kanssa
siten, että ne reagoivat vilkuttamalla valovoimaisia LED-valoja, ja vaarallisten
risteyksien kohdalla antavat äänimerkin käyttäjälleen. Älyheijastimeen liittyvä sovellus ilmoittaa myös, jos lapsen kulkemalla reitillä on juuri tiettyyn
aikaan paljon liikennettä.
Toisaalta myös Kaapon ja Olivian isovanhemmat ovat uskaltaneet käydä
useammin ulkoilemassa, kun liikennevalot tunnistavat heidän älyheijastimensa ja antavat normaalia pidemmän ajan tien ylitykseen.

TARINA 3. KOTI
Niko on tulossa töistä kotiin. Älykelloon liitetyn tunnisteen perusteella hississä on usein esivalittuna hänen asuinkerroksensa, mutta tällä kertaa älykello muistuttaa Nikoa, että pohjakerroksen aulan viileäkaapissa on hänen
verkkoruokakaupasta tilaamansa ostokset. Niko hakee ostokset, menee sitten hissillä kuudenteen kerrokseen ja kävelee asuntonsa ovelle. Automatiikka tunnistaa asukkaan, ovi aukeaa ja Niko pääsee sisään laskematta ostoskasseja käsistään.
Eteisen valoseinä oli saanut tiedon asukkaasta jo Nikon lähestyessä ovea
ja on mennyt automaattisesti päälle. Asunnon kaikissa huoneissa on läsnäolotunnistin ja valoanturi, joiden perusteella perusvalaistus huoneissa syttyy
ja sammuu automaattisesti silloin kun valaistukselle on tarvetta. Valaistuksen voimakkuutta voi tarvittaessa säätää ja sen voi sammuttaa.
Asunnossa tuoksuu miellyttävän raikkaalta, koska se tehotuuletetaan
ohjelmoidusti joka päivä hieman ennen tyypillistä työpäivän päättymisaikaa,
jos kukaan ei ole kotona. Yleensäkin asunnossa on hyvä sisäilma, koska
ilmanvaihtoa

ohjataan

ilmanlaatumittauksen

perusteella.

Keittiössä

Niko purkaa ruokaostokset jääkaappiin. Jääkaappi lähetti aamulla
hänen älykelloonsa luonnoksen ostoslistasta sen perusteella, mitkä
vakiovarustukseksi määritellyt ruoka-aineet olivat loppumassa. Nikon
kalenterissa olleiden treenimerkintöjen vuoksi ravitsemussovellus oli myös
ehdottanut proteiinilisän hankkimista. Niko lisäsi listalle pari muutakin
tuotetta ja lähetti listan älykellostaan verkkokauppaan.
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TARINA 4. LIIKENNE
Minerva saapuu metroasemalle ja pysäköi polkupyörän ennakkovaramaansa
pyöräparkkilokeroon. Hän pyöräilee mielellään osan matkasta, mutta loppumatkan vilkkaasti liikennöidyn osuuden hän matkustaa mieluiten metrolla.
Kätevä kuukausiveloitus kattaa nykyään sekä pyörän turvallisen säilytyspaikan että julkisen liikenteen maksut. Pari kertaa kuukaudessa hän voi käyttää
myös yhteiskäyttöautoa samalla maksulla. Huomenna se onkin tarpeen, kun
hänellä on asiakastapaaminen paikassa, jonne ei julkisilla pääse kohtuullisessa ajassa.
Metromatkan aikana hän kuittaa kalenterin ja reittioptimoinnin perusteella tehdyn ehdotuksen yhteiskäyttöisen sähköauton varauksesta huomiselle aamupäivälle hyväksytyksi. Robottiauto hakeutuu yön aikana edelliseltä
käyttäjältä vapauduttuaan latauspaikalle ja sen jälkeen Minervan asunnon
edustalle, ja on siten käyttövalmiina Minervan työmatkaa varten tilattuun
aikaan. Minervan asuinrakennuksen pihassa on enää vain pieni pysäköintialue, koska useimmat asukkaat ovat luopuneet omistusautoista. Nykyään piha-alueella on kaikenikäisille sopivia lähiliikuntavälineitä sekä melko paljon
istutuksia, joilla pyritään vähentämään ilmansaasteita.
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TARINA 5. ROLLAATTORI
Kesällä Tiina kävi kaupassa omin päin rollaattorin kanssa, mutta nyt talviajan
huonoilla ja liukkailla keleillä hän ei ole viitsinyt käydä ulkona enää juuri
ollenkaan. Sen seurauksena jalkojen voimat ovat heikentyneet nopeasti ja
kotona liikkuminenkin on alkanut olla hankalaa. Kotipalvelun avustaja ehdotti Tiinalle rollaattoriin kytkettävää anturia, joka mittaa ja välittää liikkumistietoja digitaaliseen sovellukseen. Sovelluksesta Tiina voi tablettinsa tai
äly-TV:nsä ruudulla katsella liikkumaansa matkaa päiväkohtaisesti esitettynä. Liikkumista voidaan seurata myös terveydenhoitajan kanssa ja sopia
henkilökohtaisista tavoitteista. Tiinalle kertyy pisteitä, kun hän liikkuu säännöllisesti sovitun päivittäisen tavoitemäärän.
Rollaattorin kahvaan asennettu anturi mittaa myös puristusvoimaa ja kehon lämpötilaa. Kotipalvelu tarkistaa mielellään nämä päivittäiset mittausarvot, jolloin he voivat tulla apuun, jos huomaavat Tiinan olevan kipeä tai
muuten heikommassa kunnossa. Sovelluksen ansiosta Tiina on alkanut huonolla kelillä kävellä ”lenkkejä” asunnossaankin. Tiina jakaa liikkumistiedot
sovelluksesta ystävälleen Annelle. Ennen he kävivät yhdessä kävelylenkeil-

lä, mutta etenkin talvisaikaan ne tuppaavat jäämään, kun he asuvat nykyään
kauempana toisistaan. Nyt he pystyvät kannustamaan toisiaan päivittäisille
rollaattorilenkeille sovelluksen välityksellä. Tärkein tavoite kummallakin on
pysyä sellaisessa kunnossa, että he voivat asua omassa asunnossaan, mutta
sovelluksen avulla liikkumisesta on ollut helpompi tehdä päivittäinen rutiini.
Edellä kuvatut tarinat havainnollistavat sitä, miten erilaisissa arkipäiväisissä
asioissa digitalisaatio voi olla mukana lähes huomaamatta, ihan jokaisella. Digitalisaatio toimii meneillään olevan murroksen mahdollistajana, kuten myös
globalisaatio, mikä tuo ihmiset, yritykset sekä esineet ja tietoliikenteen lähemmäs toisiaan. Samaan aikaan ajurina tähän murrokseen toimivat muun muassa
syvenevä ympäristökriisi ja ylittyvä maapallon kantokyky. Kuluttajat haluavat
ja heidän täytyy tehdä ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja, joka näkyy
myös tulevaisuuden kuluttajateknologioissa ja niihin liittyvissä palveluissa.
Digitalisaatio muuttaa kuluttajien tapaa toimia, tehdä asioita ja tapaa
elää, monin eri tavoin. Se on osa arkipäiväämme. Digitalisaatio tarjoaa myös
eri toimijoille mahdollisuuden uuden liiketoiminnan synnyttämiseen ja uusien palvelujen kehittämiseen. Uudet lisäarvoa tuottavat palvelut perustuvat
kasvavassa määrin niin yksityisistä kuin julkisista lähteistä saatavan tiedon
yhdistämiseen, analysointiin ja tehokkaaseen hyödyntämiseen.

TÄRKEITÄ TEKNOLOGIOITA
Lisätty todellisuus
Ennusteiden mukaan lisätty todellisuus tulee mullistamaan tutkimuksen ja
teollisuuden lisäksi myös ihmisten jokapäiväisen elämän. Lisätyssä todellisuudessa (augmented reality, AR) käyttäjä näkee ja kokee todellisen arkimaailman, mutta kännykän tai datalasien avulla hän saa hyödyllistä lisätietoa näkemästään kohteesta.
Käyttäjän näkymään tuotettu lisätieto voi olla tekstiä, digitaalista kuvaa,
tietokoneanimoituja 3D-malleja, pelisisältöä tai asiantuntijan ohjeita. Sovellusten toteutuksessa on tärkeää tietää tarkkaan, minne käyttäjä katsoo,
jotta voidaan tuoda hänelle juuri siihen kohteeseen liittyvää digitaalista tietoa. Tätä konenäkötekniikkaa kutsutaan kameraseurannaksi. VTT on tutkinut
muun muassa, miten rakennuksen koko taloautomaatiojärjestelmä tai talon
huoltokirja voitaisiin saada näkymään interaktiivisesti huoltomiehen mobiililaitteella.
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Optiset mikrospektrometrit
VTT:n säädettävän FPI-suodinteknologian avulla on mahdollista miniatyrisoida kokonaisia spektrometrejä pieniksi käsikäyttöisiksi antureiksi. Säädettäviä FPI-aallonpituussuotimia voidaan yhdistää erilaisiin detektoreihin ja
optisiin valonlähteisiin käsikäyttöisten optisten instrumenttien ja sensorien
toteuttamiseksi. Optinen spektroskopia on houkutteleva mittausmenetelmä
moniin käyttötarkoituksiin. Sen avulla voi tunnistaa tai erotella selektiivisesti
materiaaleja, kaasuja tai muita aineita niille ominaisten spektrisormenjälkien perusteella, ilman kontaktia mitattavan aineen kanssa.
Teknologiaa on hyödynnetty muun muassa ihosyövän havaitsemiseen kevyellä ja erittäin tarkalla hyperspektrikameralla. Kamera pystyy tunnistamaan
ihon pinnalta ihosyövän esiasteet, joita ei paljaalla silmällä pysty näkemään.
IoT-sensoriratkaisut
Sensori-teknologian halpeneminen on yksi keskeinen teollisen internetin
sovellusten mahdollistaja. Sensoreita löytyy sananmukaisesti ovista ja ikkunoista. Rakennuksissa sensori voi havaita esimerkiksi hiilidioksidipitoisuuden
nousun, jolloin lediteknologiaan perustuva valokalvo informoi senhetkisestä
tasosta eri väreillä, ja ohjaa tilassa olevaa huomioimaan hiilidioksidimäärän
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lisääntymisen.
Pelkkä sensori ei kuitenkaan tuo hyötyjä, vaan tarvitaan myös oivaltavat
sovellukset. Yksi väline nopeaan IoT-sovellusten kehittämiseen on VTT Tiny
Node -sovellusalusta, jonka avulla on mahdollista kehittää internetin kautta
tapahtuvaa etäohjausta ja valvontaa lähes kaikenlaisille laitteille. Sovellusmahdollisuudet voivat liittyä esimerkiksi koneen käyttämiseen tai kunnon
valvontaan, kiinteistöjen valvontaan, terveys- ja hyvinvointipalveluihin, urheiluvalmennukseen tai vaikkapa kotieläinten seurantaan.
Alustaa on käytetty myös datan keräämiseen uintitekniikasta. Olympiavalmennettavat suomalaisuimarit ovat kokeilleet VTT:n kehittämiä, uimarin
kämmeneen kiinnitettäviä älylättäreitä todellisissa harjoitusoloissa.

Digi tukee vauvaa ja vaaria

Tiiviisti
• Digitalisaatio ja sen myötä mahdollisiksi
tulevat palvelut koskettavat tulevaisuudessa kaikkia ikään katsomatta.
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• Tuoreet vanhemmat voivat saada kotiinsa vaikkapa digitaalisen äitiyspakkauksen,
lapsi älyheijastimen ja vanhuksella voi olla
älyrollaattori.
• Tärkeitä teknologioita ovat muun muassa lisätty todellisuus, optiset mikrospektrometrit ja IoT-sensoriratkaisut.

SOSIAALINEN
MEDIA 2.0
NOORA PINJAMAA

”

Sosiaalisen median
käyttäytymisdatan
ymmärtäminen ja
hyödyntäminen tulee
olemaan entistä
tärkeämpää yrityksille.

Sosiaalisella medialla tai somella tarkoitetaan yleensä blogeja, sisältöyhteisöjä, sosiaalisia verkostoja, virtuaalipelejä ja niin sanottuja yhteisö- sekä
yhteistyöalustoja. 2000-luvun taitteesta, blogien ja erityisesti sosiaalisten
verkostojen kuten Facebookin ja Twitterin kasvatettuaan suosiotaan, yritykset ovat panostaneet näiden teknologioiden haltuunottoon. Suomestakin on
löytynyt useampia sosiaalisen median edelläkävijäyrityksiä ja uudenlaisia
sosiaalisen median alustan tai alustojen varaan rakennettuja liiketoimintamalleja.

YRITYKSET OLLEET VAROVAISIA SOMESSA
Sosiaalisen median menneisyydestä puhuttaessa on mahdollista poimia esimerkkiyrityksiä kuten Kaija Pöystin kirjan ensimmäisessä osassa mainitsemat
Habbo Hotel ja IRC-galleria. Edelläkävijyydestä huolimatta kumpikaan näistä
yrityksistä ei ole varsinaisesti saavuttanut kansainvälistä ja pitkäaikaista liiketoimintaa. Kuten Pöysti kuvaili artikkelissaan (kirjan osa 1), vuoteen 2015
mennessä suomalaiset yritykset ovat olleet melkoisen varovaisia sosiaalisen
median hyödyntämisessä liiketoiminnassa. Samanlainen varovaisuus on näkynyt muun muassa pohjoismaisissa mediataloissa. 2000-luvun alkupuoliskolla yritysten päätavoitteena oli luoda yritykselle sivut sosiaalisen median
alustoille ja oppia niiden lainalaisuuksista. Nimittäin sosiaalisen median
hyödyntäminen esimerkiksi markkinoinnissa, viestinnässä tai mainonnassa
on vaatinut uuden käyttäytymismallin oppimista.
Yksi haastavimmista sosiaalisen median ominaisuuksista on ollut ja
on edelleen sen vuorovaikutuksellisuus. Yritysten kannalta on ollut haastavaa sopeutua ympäristöön, jossa kuluttajilla on mahdollisuus julkisesti
vastata yrityksille ja ottaa kantaa heidän viestintäänsä. Harva yritys on
onnistunut hyödyntämään liiketoiminnassaan ja ansaintamallissaan niin
sanottua crowdsourcingia, suomeksi joukkoistamista, jossa määrittelemätöntä ihmisjoukkoa pyydetään ja kannustetaan osallistumaan ideointiin, konseptointiin tai sisällöntuotantoon.
Muutama onnistunut esimerkki Suomesta kuitenkin löytyy, kuten muun
muassa b2b-puolelta Konecranes ja media-alalta Oma Olivia. Vaikeuksista
huolimatta vaikuttaisi siltä, että mitä yleisemmäksi sosiaalinen media on
tullut, sitä isommaksi sen rooli on tullut myös suomalaisissa yrityksissä.

Sosiaalinen media 2.0

SUOMALAISEN SOME-DATAN MAHDOLLISUUKSIA
Kaija Pöysti toteaa myös, että tähän mennessä peliteollisuus on todennäköisesti Suomen menestynein sosiaalisen median ja analytiikan hyödyntäjä. Yritykset kuten Supercell ovat kannustavia osoituksia siitä, miten suomalaiset
yritykset voivat hyödyntää dataa, analytiikkaa ja mobiileja ratkaisuja.
Onnistunut esimerkki on myös Suomi24. Suomalainen verkkofoorumi on
MTV:n sanojen mukaan kiistaton ykkönen mitä tulee keskustelufoorumeihin.
Mediatalo Aller Median omistuksessa oleva foorumi on kasvattanut suosiotaan
viime vuosina ja se on osoittautunut olevansa yli miljoonan suomalaisen luottopaikka, kun on tarve keskustella ja jakaa mielipiteitä tuntemattomien kanssa.
Suomi24 on myös erinomainen esimerkki siitä, kuinka paljon some-aikakautena voi kertyä dataa. Verkkofoorumin kaltaista palvelua voi hyödyntää
monin tavoin niin kaupallisiin kuin tieteellisiinkin tarkoituksiin. Suomi24foorumin data on annettu Helsingin yliopiston käyttöön. Tähän mennessä
tutkimukset ovat osoittaneet, että foorumin datan kautta voimme oppia erittäin mielenkiintoisia asioita suomalaisista some-käyttäjistä. Dataa louhimalla on jopa mahdollista johtaa yhteyksiä keskustelijan harrastusten, ostoaikeiden ja taloudellisen statuksen välille.
On sanomattakin selvää, että älykkäillä työkaluilla Suomi24:n kaltaisesta
datasta voi olla jo lähitulevaisuudessa monenlaista kaupallista hyötyä, muun
muassa mainonnan kohdentamisena. Yliopistolle ja tutkijoille data tarjoaa
mahdollisuuden oppia suomalaisista, heidän mieltymyksistään ja toisaalta
myös huolenaiheistaan.

SUOMALAISTEN SOMEN KÄYTTÖ
Sosiaalisen median hyödyntäminen nyt ja tulevaisuudessa vaatii ymmärrystä siitä, miten Suomessa (ja toki muuallakin maailmassa) käytetään somea.
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Tilastokeskuksen tilastojen mukaan verkkomedioissa uutisista käytävien keskustelujen, blogien tai ulkomaisten verkkomedioiden lukeminen on ollut viime vuosina nousussa. 15-55 vuotiaista suomalaisista vähintään puolet käyttää aktiivisesti sosiaalista mediaa. MTV:n vuonna 2015 teettämän tutkimuksen
mukaan alle 10 prosenttia 15-55-vuotiaista suomalaisista ei ollut käyttänyt
sosiaalista mediaa viimeisen kolmen kuukauden aikana. Tälle ikäryhmälle
suosituin some on video-palvelu Youtube, jota käyttää lähes 80 prosenttia.
Tiukasti perässä tulee Facebook, vain muutaman prosentin erolla. Twitter ja
twiittailu on taas kasvattanut suosiotaan symbioosissa televisio-ohjelmien

kulutuksen kanssa. Yhä useammin TV-ohjelmien aikana tarjotaan mahdollisuutta twiittailla, mikä on ollut omiaan kasvattamaan suomalaisten Twitter-käyttäjien määrää.
Sosiaalisen median yksi viehätyksistä on, että se antaa jokaiselle käyttäjälle äänen. Kuka vain voi olla sisällöntuottaja. Somen avulla ihmiset voivat verkostoitua uusien (tai olemassa olevien) tuttavuuksien kanssa, jakaa
ajatuksia, kuvia ja videoita. Internetin luomisen jälkeen some on ollut ilmiö,
jonka kautta tutkijat ovat päässeet kiinni ihmisten sosiaalisuuteen.
Hyperlinkkien jakamisesta olemme edenneet teknologiaan, joka mahdollistaa yhteyksien luomisen moniulotteisemmin kuin olisimme 20 vuotta
sitten osanneet kuvitellakaan. On kuitenkin tärkeä huomioida, että somen
kulutuksesta puhuttaessa tarkoitamme lähtökohtaisesti sisällön lukemista,
videoiden katsomista, ja ajankäyttöä kyseisen median parissa. Sosiaalisen
median kukoistusvaiheessa (2000-luvun alkupuolella) tutkijat puhuivat paljon demokratian edistysaskeleista. Askeleet ovat kuitenkin lyhyitä monissa
maissa. Internetiä sensuroivissa valtioissa kuten Egyptissä vähemmistö käyttäjistä tuottaa aktiivisesti sisältöä sosiaaliseen mediaan. Viime vuosina ja
kasvavissa määrin aktiivisen sisällöntuottajan roolin ovat ottaneet yritykset.

SUOMALAISTA KASVUA SOMEN YMPÄRILLE
Vaikka suomalaiset eivät ole pystyneet kilpailemaan Facebookin, Youtuben
tai Twitterin kaltaisten jättien kanssa, liiketoimintaa on kuitenkin luotu somen ympärille ja sen varaan. Suomalainen Smarp on mielenkiintoinen esimerkki kasvavasta yrityksestä, joka on lähtenyt rakentamaan liiketoimintaa
olemassa olevan teknologian päälle. Yritys aloitti toimintansa vuonna 2011
sosiaalisen median konsulttiyrityksenä, jonka tavoitteena oli auttaa yrityksiä
hyödyntämään sosiaalisen median yrityssivuja paremmin. Nuoret Aalto-yliopistosta valmistuneet yrittäjät huomasivat kuitenkin pian, että sosiaalinen
media on rakennettu ensisijaisesti ihmisten, ei yritysten ja ihmisten, välistä
viestintää varten. Yrityksen perustajan, Roope Heinilän mukaan, tästä syntyi
ajatus tuoda esiin yrityksen omat työntekijät yrityksen edustajina ja alansa
asiantuntijoina. Tämän idean myötä Smarp muuttui pilvipalvelun tarjoajaksi,
jonka tavoitteena on helpottaa tiedon jakamista ja tehdä siitä palkitsevaa
kaikille työntekijöille. Smarpin lanseeraama työntekijälähettilyys-konsepti
on sittemmin noussut maailmanlaajuiseksi trendiksi ja Smarp alan johtavaksi palveluntarjoajaksi.
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Some-markkinat kasvavat jatkuvasti, ja mahdollisuuksia on rajattomasti.
Monet yritykset panostavat yhä enemmän henkilöstönsä rooliin viestinnässä, siis eräänlaiseen omien resurssien joukkoistamiseen. Ohi on aikakausi,
jolloin yritykset panostivat vain sisäisen intran kehitykseen.
Suomalaisen startup-yrittäjän silmin sosiaalinen media on muuttanut tapaa,
jolla ihmiset viestivät ja saavat tietoa. Sosiaalisesta mediasta on monin tavoin
tullut jo osa arkipäivää, mutta sen rooli muuttuu yhä edelleen. Sosiaalinen media on jatkuvasti kehittyvää ja amerikkalaisten some-jättien kuten Facebookin
toiminta vähemmän läpinäkyvää. Käyttäjien sopeutuessa muutokseen myös
yritysten on pysyttävä kehityksessä mukana. Tämä tarkoittaa ihmisten tarpeiden ymmärrystä, uudenlaisia toimintatapoja ja erilaisia lähestymistapoja.

SOMEN MERKITYS MEDIALLE
Media-alan näkökulmasta voidaan jopa puhua sosiaalisen median vallankumouksellisesta roolista. Esimerkiksi yli puolelle millenniaali-yleisöstä some
saattaa hyvinkin olla pääasiallinen uutisväylä, näin on tilastojen mukaan todettu muun muassa Yhdysvalloissa PEW researchin tekemässä tutkimuksessa. Tämä tarkoittaa käytännössä, että millenniaali-sukupolven käyttäjistä osa
ei seuraa uutisia muualta kuin Facebookin uutisvirrasta.
Uutisvirtaan nousevat tällöin vain sellaiset artikkelit, joiden näkyvyydestä
media on saattanut maksaa alustalle, tai sellaiset joita kaverit ovat jakaneet.
Haasteena tällöin on, että Facebookia ei ole alunperin luotu tai tarkoitettu
uutiskanavaksi. Ei ainakaan siinä mielessä, miten sen koemme ja näemme
tänään, vuonna 2017.
Sosiaalinen verkosto oli luotu juuri sanojensa mukaiseen tarkoitukseen, sosiaaliseen verkostoitumiseen ystävien ja tuttavien kanssa. Siitä huolimatta että
yrityksellä saattaa olla hyvät tarkoitukset sen pyrkiessä parantamaan käyttö-
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kokemusta kehittämällä kuuluisaa algoritmiaan käyttäjäystävällisempään ja
relevantimpaan suuntaan, tällä algoritmilla saattaa olla myös polarisoivia ja
haitallisia vaikutuksia median ja uutisten saatavuuden ja kulutuksen kannalta.
Tämä näkyi esimerkiksi Yhdysvaltojen 2016 vuoden vaaleissa, joiden aikaan levisi niin sanottuja valeuutisia. Osatekijänä oli juuri tämä polarisoiva
ilmiö – käyttäjät näkivät vain niin sanotusti luotettavien ystävien jakamia sisältöjä. Jos siis käyttäjän ystävä olikin tiedostaen tai tiedostamattaan jakanut
perättömän, lähteettömän uutisen, oli hyvin epätodennäköistä, että käyttäjä
rupeaisi tätä heti epäilemään ja varmistamaan jaetun uutisen alkuperää.

Kenen vastuulla tällainen tilanne sitten on? Mediatalojen, sosiaalisen median vai tiedon jaossa käytetyn alustateknologian? Niin kauan kun median
lukutaitoa ei pystytä opettamaan ja kouluttamaan vastaamaan digitaalisen
aikakauden haasteita ja tarpeita, päävastuu ei ole ainakaan median kuluttajilla. Vastuun pitäisi jakautua sosiaalisen median alustoille ja medialle ja
pitkällä tähtäimellä myös enemmissä määrin oppilaitoksille.
Alustojen täytyy ottaa vastuu siitä, että niiden käyttötarkoituksiin kuuluu
paljon muutakin kuin pelkkä verkostoituminen. Palvelut kuten Facebookin
Instant Articles ja sitoutuminen valeuutisten tarkempaan seulontaan ovat
hyviä ensiaskeleita, mutta tarvitsemme jatkossa vielä enemmän. Median tulee omasta puolestaan panostaa enemmän siihen, että yleisön on jatkossa
helpompi erottaa journalistiset, luotettavat sisällöt valeuutisista.

SUOMALAINEN SOME-KÄYTTÖ TULEVAISUUDESSA
Miltä suomalainen somen kulutus sitten tulevaisuudessa näyttää? Youtuben ollessa suosituin some-kanava ja samaan aikaan jatkuvasti nousevien some-palveluiden kuten Periscopen, Meerkatin, Snapchatin (some-palvelu jossa viestit
katoavat muutamien sekuntien jälkeen vastaanottajan luettua tai katsottua ne)
ja Vinen tulo some-markkinoile osoittaa, että videoille on kasvavaa kysyntää.
Onkin ennustettu, että tulevaisuudessa tullaan näkemään vielä enemmän
live-sisältöä. Jopa Facebook ja Instagram ovat lisänneet live-videoinnin ominaisuuden palveluunsa. Snapchat kasvattaa edelleen suosiotaan erityisesti
nuorten sukupolvien keskuudessa, tarjoamalla poikkeuksellista, yksityisempää sisällönjakoa.
Sosiaalisen median käyttäytymisdatan ymmärtäminen ja hyödyntäminen
tulee olemaan entistä tärkeämpää, ja toisaalta myös somessa viestimisen
rooli tulee korostumaan. Yritysten näkökulmasta valmistaudutaan siihen,
että jatkossa yksilöltä toiselle kulkeva viesti tulee määrittämään yhä isomman osan siitä, mitä kuluttajat tekevät ja ostavat, samalla kun kontrolli viesteistä pienenee. Suomalaisten yritysten tulee jatkossa panostaa entisestään
avoimuuteen ja läpinäkyvään viestintään somessa.
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotena tulevaisuuden näkymät
ovat Smarpin perustajan sanoin valoisat: ”Vaikka suomalaiset eivät ole perinteisesti tunnettuja avoimesta viestinnästään, on ilo nähdä, kuinka monet
suomalaiset yritykset ovat tässä suhteessa jopa edellä kansainvälisiä kilpailijoitaan” –Roope Heinilä.
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Tiiviisti
• Sosiaalisen median yleistyessä sen rooli
on kasvanut suomalaisissa yrityksissä
• Verkkofoorumi Suomi24 on hyvä esimerkki käyttäytymisdatan potentiaalista
liiketoiminnassa
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• Suomalaiset yritykset ovat myös keksineet keinoja hyödyntää olemassa olevia
sosiaalisen median alustoja. Tästä esimerkkinä Smarp
• Sosiaalinen media vaatii mediataloilta
uutta järjestäytymistä – valeuutisia ei voida välttää ilman tiukempaa kontrollia siitä
miten verkkoyleisöille viestitään journalistisesta sisällöstä
• Tulevaisuudessa somessa on vielä
enemmän kysyntää videoille

TIETOTEKNIIKKA
LISÄÄ TODELLISUUTEEN
KERROKSIA
”

TEEMU LEINONEN

Muutaman vuoden kuluttua
virtuaalitodellisuus ja lisätty
todellisuus ovat sinunkin arkeasi.

2010-lukua voidaan hyvin kutsua virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden vuosikymmeneksi. Alan pioneerityö tehtiin kuitenkin jo 1930-luvun tieteiskirjallisuudessa ja sitä jatkettiin mediatekniikan tutkimuksessa
1980-luvulla (kts. esim. Mann 1994). Kuluttajapalveluiksi ja -tuotteiksi virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus ovat tulleet vasta aivan viime vuosina.
Nyt voidaan nähdä, että muutamassa vuodessa virtuaalitodellisuus ja lisätty
todellisuus ovat osa arkeamme. Mielekkäitä sovellusalueita on monia, kuluttaja- ja viihdetuotteista, fyysisen ympäristön suunnittelun ja opetukseen ja
oppimisen apuvälineisiin.
Virtuaalitodellisuudella tarkoitetaan tietokoneella, ohjelmistoilla ja oheislaitteilla, esimerkiksi virtuaalitodellisuuslaseilla, luotua kokemusta joka on
niin kokonaisvaltainen, että ihminen voi tuntea olevansa osa tätä keinotekoisesti luotua ympäristöä. Useissa virtuaalitodellisuuden sovelluksia sovelluksen käyttäjä on aktiivinen toimija: hän voi vaikuttaa kokemukseensa ja
ympäristöön ja voi kokea liikkuvansa siellä.
Lisätty todellisuus on osa samaa teknologian ja konseptuaalisen kehityksen kaarta, mutta lähestyy virtuaalisuutta aavistuksen toisesta näkökulmasta.
Olemassa olevaa todellisuutta ei suljeta käyttäjän tai tarkastelijan ulkopuolelle: siihen tuodaan uusi virtuaalinen kerros. Hyvin usein lisätyn todellisuuden
sovellukset hyödyntävät läpikatseltavia näyttöjä, kuten videokameralla varustettua matkapuhelinta. Ilman apuvälineitä havaittavaan todelliseen näkymään
tuotetaan tietokonegrafiikalla elementtejä. Todellisuutta voidaan rikastuttaa
myös äänellä tai esimerkiksi kartan päälle sijoitettavilla uusilla kerroksilla.
Tässä artikkelissa pohdin virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden
sovellusalueita nykytiedon valossa. Tarkastelutapa on paremmin kulttuurintutkimuksellinen kuin teknologinen. Tarkoituksena ei ole pyrkiä ennustamaan, millaiset sovellukset tulevat menestymään markkinoilla, vaan avata
näkökulmia kiinnostavista ja mahdollisista sovellusalueista. Näin ollen lähestymistapa on ensisijaisesti muotoilullinen — mahdollista tulevaisuutta ja
sen tuotteita ja palveluita luotaava
Jo tällä hetkellä voidaan kysyä, onko virtuaalitodellisuudesta ja lisätystä
todellisuudesta enää syytä puhua ”virtuaali” ja ”lisätty” -etuliitteillä? Niistä
on nopeasti tulossa kerros arkista todellisuutta. Pokemon Go -pelin maailmassa seikkaileva teini tai auton lasille heijastettua näyttöä katsova kuljettaja eivät todennäköisesti miellä toimivansa arkitodellisuudesta erillisellä
todellisuuden alueella.

Tietotekniikka lisää todellisuuteen kerroksia

Meneillään olevaa muutosta voi verrata esimerkiksi siihen mitä on tapahtunut valokuvaksen kentässä. Nykyisin on mielekkäämpää mainita, jos joku
teos on tehty filmikameralla, digitaalikameran sijaan. Eron näkee myös sukupolvien välillä. Kun ennen vuotta 1990-syntyneet menevät vielä ostamaan
digikameran, nuoremmat ostavat kameran.

MENEVÄ MIES ON KORVAANTUNUT MUOTITIETOISELLA NAISELLA
Hopeanharmaa konseptiauto lipuu vilkkaan suurkaupungin kadulla. Menevän näköinen mies istuu yksin autossa. Hiljentäessään risteykseen, vasemmalta, kuin tyhjästä näkökenttää ilmestyy jalankulkija. Samalla auton tuulilasissa, joka on oikeastaan läpinäkyvä näyttö, jalankulkijan hahmo korostetaan
punaisella kehyksellä. Mies jarruttaa ja jalankulkija ylittää kadun.
Joitakin vuosia sitten edellä kuvailluilla videoilla esiteltiin lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia autoissa. Vaikka jalankulkijoiden tunnistamista
saammekin vielä odottaa, monet uudet autot mittaavat esimerkiksi etäisyyttä edellä ajavaan ja näyttävät tiedon tuulilasiin integroidussa näytössä.
Autot osaavat myös sovittaa vauhtinsa ja pitää etäisyyden vakiona edellä kulkevaan. Alun perin hävittäjälentäjille kehitetty teknologia on siis tullut
osaksi autoja. Teknologian tullessa halvemmaksi voimme olettaa tämän tulevan vakioksi kaikkiin uusiin autoihin.
Virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden sovellusalueista kertovissa
mediasisällöissä on tapahtunut viimeisen parin vuoden aikana laadullinen
muutos. Viime vuosina, erityisesti lisättyä todellisuutta, on esitelty erilaisissa
mainoskampanjoissa, joissa varsinaiset mainostettavat tuotteet ovat olleet
esimerkiksi muotia tai muita luksustuotteita. Lisätyn todellisuuden pääkäyttäjänä menevä liikemies on korvattu muotia seuraavalla naisella. Tämä voidaan nähdä heijastavan kyseisen teknologian yleistä kesyyntymistä (ks. esim.
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Pantzar 1996).
Edellä kuvatun kaltaisista esimerkeistä voidaan myös tehdä johtopäätöksiä siitä, mihin tahtiin virtuaalitodellisuus ja lisätyn todellisuuden sovellukset jalkautuvat osaksi erilaisia kuluttajatuotteita ja mitkä niistä tulevat lopulta saavuttamaan kuluttajien hyväksynnän.
Erilaisten älylasien myötä tarve esittää lisätty todellisuus hyötysovelluksena on lisääntynyt. Esimerkiksi internetissä on levinnyt mainos, jossa arkkitehti myy uuden suunnitelmansa sijoittajille projisoimalla suunnitellun talon
hologrammina neuvottelupöydälle. Toisaalta olemme nähneet myös mainok-

sen, jossa nainen korjaa viemärin älylasit päässä miehen antamien ohjeiden
avulla. Wow yhdistettynä arkisuuteen näyttäisi olevan tämän hetken tapa
esitellä lisättyä todellisuutta kuluttajille.

VIIHDE VIITOITTAA TIETÄ
Kuusitoista vuotta sitten Aalto-yliopiston Medialaboratorion kokeellisen
interaktion kurssilla opiskelijaryhmä esitteli installaation, jossa pöydällä pelattiin pöytätennistä virtuaalisella pallolla käyttäen mailoina kurkkuja ja paprikoita (Kuva 1). Peli oli mukaelma Atarin vuonna 1971 julkaistusta
Pong-videopelistä, jossa pelaajat ohjaavat ruudun laidoissa olevia palkkeja
ja syöttelevät niillä palloa laidasta toiseen yrittäen tehdä maaleja. Opiskelijoiden taideinstallaatio hyödynsi tietokonenäköä, joka tunnisti vaalealla
pöydällä olevat tummemmat pinnat, kurkut ja paprikat.

Kuva 1: Mixed Reality Pong. Kuva installaatiota
demonstroivasta videosta. Kiia Kallio 2001.
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Vastaavia tietokonenäköön ja projisointiin perustuvia, lisättyä todellisuutta sisältäviä, pelejä on sittemmin kehitetty Suomessa useita. Viimeisin runsaasti julkisuutta saanut on Augmented Climbing Wall, jossa tietokone tunnistaa kiipeilyseinällä olevan käyttäjän ja lisää projisoimalla seinään erilaisia
uusia elementtejä, kuten vaihtoehtoisia etenemisreittejä.
Suuren yleisön tietoisuuteen Augmented Climbing Wall nousi viime vuonna pelisovelluksella, jossa vierekkäisillä kiipeilyseinillä kiipeilevien pelaajien
tehtävänä oli syötellä virtuaalista palloa vartalonsa osilla puolelta toiselle ja
yrittää tehdä maaleja vastustajan päätyyn.

Kuva 2: Augmented Climbing Wall 2016.

Vuonna 2010 suomalainen Grey Area pelistudio julkaisi Shadow Cities –
pelin iPhone –puhelimelle. Shadow Cities –pelin maailma oli oikean maan-
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tieteellisen kartan pohjalta luotu virtuaalitodellisuus, jossa jäljitettiin pelin
muiden pelaajien ohjaamia hahmoja. Kahteen ryhmään jaetut pelaajat taistelivat asettamalla toisilleen loitsuja. Tämä tapahtui pelaajien liikkuessa fyysisessä todellisuudessa, mutta virtuaalimaailman kerroksessa.
Kaksi vuotta myöhemmin julkaistun Ingress-pelin idea muistuttaa kovasti
Shadow Cities -peliä. Ingressissä kaksi joukkuetta pyrkii valloittamaan kaupunkien maamerkkejä kuten rakennuksia, muistomerkkejä ja patsaita. Vaikka
valtaaminen tapahtuu ja näkyy virtuaalisessa todellisuudessa, pelaajien on
pelissä liikuttava ja organisoiduttava aidossa ympäristössä. Vuonna 2016 jul-

kaistun Pokémon Go:n kehittäjät hyödynsivät Ingress-pelistä saatuja kokemuksia sekä Ingress-pelaajien luomaa paikkatietoa.
Vaikka Pokémon Go:ta voidaankin hyvin pitää ensimmäisenä, kaupallisesti
menestyneenä lisättyä todellisuutta hyödyntäneenä pelinä, on senkin taustalla vuosien tutkimus- ja kehitystyö.
Lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia pelien alustana tutkittiin muun
muassa 1990-luvun lopulla EU:n rahoittamassa tuotekehitysprojektissa. Tässä
projektissa Elisa kehitti yhdessä Lontoon Royal College of Arts –yliopiston ja
ranskalaisen pelistudion kanssa pelin, jossa etsittiin matkapuhelimen avulla
tukiasemaverkkoon karannutta virtuaalista kissaa. Mirri ilmestyi puhelimen
näytölle, kun pelaaja osui oikean tukiaseman lähelle.
Toisessa pelissä puolestaan villiintynyt porolauma vyöryi kaupungin katuja ja pelaajan tuli pyrkiä väistämään sitä. Jos lauma osui kohdalle, ruutuun
tuli ensiksi poron kuva, ja jos pelaaja ei ehtinyt alta pois, puhelimen näyttö
pimeni. Vastaavia paikannusta hyödyntäviä pelejä kehitettiin useissa tutkimushankkeissa 2000-luvun vaihteessa. Esimerkiksi, roolipelin elementtejä
sisältänyt, samassa ajassa ja paikassa puhelimilla pelattu Nokia Games -tapahtuma keräsi ympäri maailmaa satojatuhansia pelaajia.
Joulusta 2016 odotettiin tulevan virtuaalitodellisuuden kaupallinen läpimurto. Useat teknologia- ja viihde-elektroniikkajätit ovat viime vuosina julkaisseet
erilaisia virtuaalitodellisuuslaseja. Samalla pelistudiot ja mediayhtiöt ovat ryhtyneet kehittämään uusia sisältöjä laitteisiin. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että todellinen läpimurto antaa vielä odottaa itseään. Laitteisiin ei vielä ole
saatavilla suurta yleisöä kiinnostavia mediasisältöjä. Tutkimustietoa tarinoiden
kertomisesta virtuaalitodellisuudessa onkin vielä melko vähän.
Teatterin pitkään historiaan tukeutuva esittävän tarinankerronnan perinne ja sen näkymätön neljäs seinä ovat vahvoja. Samoin elokuvakerronnassa
käytettävät tavat leikata ja näin ohjata katsojan havaintoa soveltuvat vain
osittain virtuaalitodellisuudessa kerrottaville tarinoille. Toistaiseksi kiinnostavimmat virtuaalitodellisuuden mediasisällöt, pelejä lukuun ottamatta,
ovatkin olleet enemmänkin dokumentteja kuin fiktiota. Esimerkiksi YK julkaisi vuonna 2015 elokuvan, jossa liikutaan virtuaalitodellisuuslasien avulla
12-vuotiaan syyrialaisen tytön matkassa. Tyttö esittelee perheensä, kotinsa,
kouluaan ja elämäänsä Zaatarin pakolaisleirissä. Leirissä asuu yli 83 000 pakolaista ja YK:n tuottama sovellus avaa sen todellisuuteen yhden uuden ja
konkreettisen näkökulman.
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ARJEN APULAISET
Mies kävelee marketissa lähes läpinäkyvä, valkoinen ostoskassi kädessään.
Hän ottaa hyllyltä muropaketin ja laittaa sen kassiin. Kassin valkoinen pinta
hehkuu hetken punaista. Mies ottaa paketin pois kassista, katsoo pakettia ja
vaihtaa sen toiseen tuotteeseen. Laittaessaan uuden paketin ostoskassiin,
kassi hehkuu kevyesti vihreää valoa.
Taustalla laite on verrannut tuotteita miehen luomaan ostosprofiiliin ja
huomannut, että ensimmäinen tuote ei täytä miehen tuotteille asettamia
ekologisuuden ja terveyden kriteereitä. Toinen mies laittaa keittiössä ruokaa.
Leikkuulaudalla on pala makkaraa. Mies liikuttaa veistä makkaran yläpuolella. Näkökenttää ilmestyy kalorimäärät sen mukaan, kuinka suuren palan hän
suunnittelee makkarasta leikkaavansa.
Edellä esitetyt konseptit ovat Aalto-yliopiston Medialaboratoriossa vuonna 1998 järjestetystä Design Fiction -tutkimus- ja opintoprojektista, jossa
käytettiin tarinankerrontaa uusien tuotteiden ja palveluiden designissa.
Olennaista projekteissa oli osoittaa mahdollisuuksia keskittymällä erityisesti
tuotteen ja palvelun tarjoamaan vuorovaikutukseen, helppokäyttöisyyteen ja
käytön miellyttävyyteen. Ajatuksena oli myös pohtia miten uusi teknologia
voisi aidosti rikastuttaa ja helpottaa arkea.
Ennen vuosituhannen vaihdetta hahmotelluista konsepteista vain harva
on sellaisenaan toteutunut. Älykkäät, arkea helpottavat lisätyn todellisuuden
elementtejä sisältävät laitteet ja palvelut, joissa suunnittelun lähtökohta on
ollut arjen helpottaminen, ovat kuitenkin huomaamattamme tulossa osaksi
jokapäiväistä elämäämme.
Esimerkiksi viime vuosina markkinoille tulleet älykkäät kaiuttimet kuuluvat tällaisiin lisätyn todellisuuden sovelluksiin. Älykkäät kaiuttimet ovat
ääniohjattavia laitteita, jotka kykenevät myös pienimuotoiseen dialogiin ih-
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misten kanssa. Laitteet oppivat käyttäjistään ja niitä voi esimerkiksi pyytää
soittamaan lempimusiikkiaan, kysyä säätilaa eri paikoissa tai hakea ruokareseptejä ja tietoa Wikipediasta. Lisäksi laitteet voi liittää kodin muuhun sähkötekniikkaan, jolloin niillä voi säätää vaikka kodin valaistusta ja huoneiden
lämpötilaa.
Lisätyn todellisuuden sovellusalueet eivät siis rajoitu pelkästään luksustuotteisiin ja viihdeteollisuuteen, vaan ovat nopeasti tulossa osaksi jokapäiväistä elämäämme. 50-luvulla alkanut kotien koneistuminen ei näytä
päättyvän. Älykään kodin visio on myös muuttumassa entistä ihmiskeskei-

semmäksi. Sillä onko koti älykäs tai kuinka älykäs se on, ei enää ole erityistä
arvoa. Olennaista on miten kodin älykkyys luo miellyttävän ja sujuvan käyttökokemuksen kodin asukkaille.

FYYSISEN YMPÄRISTÖN SUUNNITTELU JA YLLÄPITO MUUTTUVAT
Hannu on kokenut sähköasentaja. Tänään Hannulla on kuitenkin aivan uudenlainen valaistusjärjestelmä asennettavanaan. Nostaessaan laitevalmistajan paketin hänen älykello värähtää ja kertoo, että saatavilla on asennusohjeet. Hannu kaivaa laukustaan tabletin, johon videoitu asennusohje on jo
auennut. Lopuksi Hannu kiinnittää juuri asentamaansa laitteeseen RFID-tunnisteen joka sisältä tiedot hänestä laitteen asentajana sekä tiedon ohjeista
joita hän käytti asennustyössä.
Sanna on rakennustarkastaja. Tarkastuskäynneillä Sanna käyttää kypäräänsä asennettua kameraa. Huomatessaan kohteessa jotakin huomautettavaa, hän kuvaa kameralla pienen videon ja selittää huomionsa. Video
tallentuu automaattisesti pilvipalveluun sisältäen perustiedot kohteesta ja
videokuvauksen sijainnista. Rakennuttaja voi katsoa videoidut kohdat ja tehdä edellytetyt muutokset.
Kaisa on tienrakennusinsinööri ja vastuussa uuden moottoritien rakentamisesta. Suunnittelun alkuvaiheessa hän käy toisen suunnittelijan kanssa paikan päällä maastossa. Suunnittelijat pukevat päälleen virtuaalitodellisuuslasit ja Kaisa avaa suunnitelman 3D-mallin. Yhdessä kollegan kanssa
Kaisa näkee havainnekuvat osana oikeaa maisemaa. Kaisa ja kollega kaivavat
laukuistaan tabletit ja tablet-kynät ja ryhtyvät muokkaamaan suunnitelmaa.
Keskustelleen ja piirtäen he pohtivat erilaisia vaihtoehtoja. Palattuaan toimistolle Kaisa ja kollega ovat valmiita viimeistelemään yhdessä tuotetun
suunnitelmansa.
Edellä esitetyt skenaariot ovat tutkimusprojektista, jossa Aalto-yliopiston
Medialaboratoriossa tutkimme miten päälle puettavaa teknologiaa voidaan
soveltaa rakennusteollisuuden käyttöön. Osana tutkimustyötä suunnittelimme kaksi matkapuhelimessa ja tabletissa toimivaa sovellusta, joita sittemmin
on testattu kymmenillä rakennustyömailla.
AchSo! -sovelluksella (kuva 3) voidaan raportoida videolla erilaisia hyviä
ja huonoja käytäntöjä rakennustyömailla. Käyttäjä kuvaa videon ja merkitsee
videoon tietyn kohdan pienellä pyöreällä merkillä sekä kirjoittaa kommenttinsa. Kun videota katsoo, ilmestyy merkki kuvaan ja tekstityksen kohdalla
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lukee käyttäjän kirjoittama kommentti. Sovellusta on kokeiltu erityisesti osana työpaikalla tapahtuvia opintojaksoja. Opiskelijoiden tehtävänä on ollut
löytää hyviä ja huonoja esimerkkejä, kuvata ja kommentoida niitä sekä jakaa
ne koko opiskelijaryhmän kanssa. Tehtyjä havaintoja on sitten myös käytetty
luokkahuoneopetuksessa.

Kuva 3: AchSo! Ja SoAR –sovellukset oppimiseen ja tiedon
jakamiseen työpaikalla.

Toinen samassa tutkimusprojektissa kehitetty sovellus, SoAR, puolestaan
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mahdollistaa videokonferenssin niin, että keskustelijat kuvaavat omien kasvojensa sijaan jotakin kohdetta, josta haluavat keskustella. Videokonferenssin aikana käyttäjät voivat piirtää videokuvan päälle ja osoittaa kuvassa olevia asioita etäyhteyden yli. Lisäksi videosta voi ottaa kuvia ja tallentaa niitä
myöhempää käyttöä varten.

OPETUKSESSA SIIRRYTÄÄN KATSOMISESTA TEKEMISEEN
Opettajankouluttajilta olen kuullut tarinan, jonka mukaan peruskoulun alkuvuosina eräs nuori, vastavalmistunut, ensimmäisen luokan opettaja oli näh-

ty aamulla taluttavan lehmää koululle. Rehtori oli sitten mennyt opettajaa
vastaan ja sanonut miten hienoa on, että opettaja on opettajakoulutuksessa
sisäistänyt havainnollistamisen merkityksen opetuksessa, mutta samalla ihmetellyt, miten hän jo ensimmäisen luokan toisella viikolla käsittelee lehmää, kun opetussuunnitelman mukaan asia kuuluu vasta kuudennen luokan
biologiaan. Tähän nuori opettaja oli todennut, että emme me lehmää opiskele. Aakkosissa olemme ihan alussa, eli kirjaimessa A, ja ajattelin näyttää
lapsille, miten lehmä sanoo: ”Ammuu!”
Opetuksessa havainnollistaminen on tärkeää. Käyttämällä erilaisia materiaaleja, kuten kuvia, videoita ja kaavioita, voidaan kompleksisia ja abstrakteja käsiteitä esittää helpommin ymmärrettävässä muodossa kuin, jos niistä
vain kerrotaan tai niistä luetaan.
Pedagogiassa havainnollistaminen sisältää myös tilanteet, joissa opiskelijat viedään havainnoimaan opiskeluun liittyviä asioita, kuten retkelle
luontoon tai museoon. Havainnollistamista on myös se, että asioita tuodaan
oppimistilanteisiin havainnoitaviksi, kuten edellä kerrotussa tarinassa lehmästä ja aakkosista.
Virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden yksi lupaava sovellusalue
on opetuksen havainnollistaminen. Viime vuosina useat teknologiayritykset
ovat esitelleet omia virtuaalitodellisuutta käyttäviä opetussovelluksia. Yksi
eniten näkyvyyttä saanut on ollut virtuaaliset kouluretkistä erilaisiin vaikeasti saavutettaviin kohteisiin. Se mitä menneinä vuosikymmeninä havainnollistettiin kuvatauluilla, koetaan tulevaisuudessa entistä useammin digitaalisesti virtuaalitodellisuudessa.
Virtuaalitodellisuuslaseja käyttäen koululaiset voivat vierailla Inkojen
Machu Picchussa tai Rooman Colosseumilla. Lisäksi esimerkiksi lääketieteen
opetukseen on tehty sovelluksia, joilla opiskelija voi matkustaa ihmisen sisällä ja sukeltaa aina ihmisen yksittäisiin soluihin saakka.
On luonnollista, että ensimmäiset virtuaalitodellisuuden sovellusalueet
ovat retkiä simuloituun todellisuuteen. Toisaalta sovelluksien tehokas käyttö
pedagogiikan tukena edellyttäisi käyttäjien mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöönsä. Voimme olettaa, että tulevaisuudessa Machu Picchussa virtuaalitodellisuuslaseilla vierailevat lapset eivät vain katsele paikkoja, vaan voivat
suorittaa siellä myös tehtäviä. Esimerkiksi koululaiset voisivat toimia arkeologeina ja selvittää kaupunkiin liittyviä arvoituksia. Virtuaalisella Colosseumilla puolestaan olisi mahdollista kokea millaista oli gladiaattorin elämä.
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Lääketieteen opiskelija voisi puolestaan tarkastella sitä, miten solukalvo reagoi, jos sitä vähän tökkii.
Edellä esitetyillä esimerkeillä pyrin osoittamaan, että vaikka virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden tutkimus ja kaupallinen tuotekehitys
eivät ole uusia asioita, olemme kuitenkin vielä hyvin alussa. Laitteet ja sovellukset toimivat vielä harvoin yhteen ja niiden käyttäminen ei ole saumatonta
ja sujuvaa. Toisaalta useat sovellukset ovat jo nyt hyödyllisiä, viihdyttäviä ja
niiden avulla voi oppia uusia asioita. Kun katsomme tarkkaan ympärillemme,
voimme huomata monia tulevaisuuteen johtavia polkuja jo nyt. Nykyhetkeä
tarkastelemalla voidaan päätellä, että Virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden sovellukset ovat osa arkeamme jo pian.
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Tiiviisti
• Virtuaalitodellisuudella tarkoitetaan tietokoneella, ohjelmistoilla ja oheislaitteilla, esimerkiksi virtuaalitodellisuuslaseilla,
luotua kokemusta joka on niin kokonaisvaltainen, että ihminen voi tuntea olevansa
osa tätä keinotekoisesti luotua ympäristöä.
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• Lisätyssä todellisuudessa olemassa olevaa todellisuutta ei suljeta käyttäjän tai
tarkastelijan ulkopuolelle: siihen tuodaan
uusi virtuaalinen kerros.
• Viime vuosina, erityisesti lisättyä todellisuutta, on esitelty erilaisissa mainoskampanjoissa, joissa varsinaiset mainostettavat
tuotteet ovat olleet esimerkiksi muotia tai
muita luksustuotteita.

• Joulusta 2016 odotettiin tulevan virtuaalitodellisuuden kaupallinen läpimurto.
Useat teknologia- ja viihde-elektroniikka
jätit ovat viimevuosina julkaisseet erilaisia
virtuaalitodellisuuslaseja.
• Toistaiseksi kiinnostavimmat virtuaalitodellisuuden mediasisällöt, pelejä lukuun
ottamatta, ovatkin olleet enemmänkin dokumentteja kuin fiktiota.
• Älykkäät, arkea helpottavat lisätyn todellisuuden elementtejä sisältävät laitteet
ja palvelut, joissa suunnittelun lähtökohta
on ollut arjen helpottaminen, ovat kuitenkin huomaamattamme tulossa osaksi jokapäiväistä elämäämme.

ILKKA LÄHTEENMÄKI

RÄJÄYTTÄVÄTKÖ LOHKOKETJUT PANKKIHOLVIN?
”

Pankkitoiminnassa on meneillään
suurempi teknologinen murros kuin
mitä internet oli 90-luvulla. Erityisen
merkittävää on, että vuosisatainen
perinne alistaa asiakas toimimaan
pankin prosessien mukaisesti on
loppumassa.

Selkeimmän lohkoketjujen määritelmän on kirjoittanut Mikko Mäenpää Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston kanditutkielmassaan:
”Lohkoketjuteknologialla tarkoitetaan tapaa jolla toisilleen vieraat toimijat voivat yhdessä tuottaa ja ylläpitää tietokantoja hajautetusti ilman, että
osapuolten tarvitsee tuntea tai luottaa toisiinsa. Tämä tarkoittaa sitä, että
tapahtumista voidaan poistaa ns. kolmas-osapuoli varmentamasta tapahtumia. Luottamus lohkoketjussa syntyy, koska kaikki tapahtumat tallennetaan lohkoketjuun eikä niitä ole jälkeenpäin mahdollista muuttaa. Lohkoketjussa kaikki transaktiot tapahtuvat lähes reaaliaikaisesti ja jokainen
transaktio on kaikkien nähtävissä. Ennalta määrätyn ajan sisällä tapahtuneet siirrot niputetaan yhteen ja niistä muodostetaan lohko. Tämä uusi
syntynyt lohko lisätään edellisten lohkojen joukkoon ja niin lohkot muodostavat aikajärjestyksessä etenevän lohkojen ketjun eli lohkoketjun.”
Lohkoketju on siis menetelmä tallentaa mitä tahansa tietoa hajautetusti.
Tapahtumat kirjataan lohkoketjuun aikajärjestyksessä ja kaikilla osapuolilla
on yhtäläinen versio kirjanpidosta; tietoja ei voi väärentää. Kun uusi lohko
muodostuu, se sisältää tiivisteen edellisestä lohkosta. Aikaisempaan tietoon
koskeminen näkyy välittömästi kaikilla osapuolilla. Lohkoketju on näin ollen
luottamusjärjestelmä.
Lohkoketjujen käytölle on erilaisia verkostoversioita. Avoimessa verkossa
on vapaa pääsy ja lohkoketjun tapahtumat ovat avoimesti nähtävillä. Suljetussa eli luvanvaraisessa verkossa toimijat on valittu tietyillä kriteereillä
sopimussuhteen mukaisesti.
On syytä myös ymmärtää, että lohkoketjut toteutetaan aina hajautettuihin tietokantoihin, mutta hajautetut tietokannat eivät tarkoita itsessään
lohkoketjuteknologian käyttämistä. Esimerkiksi pankkien yhteinen R3-hanke käyttää Corda-nimistä hajautettua tietokantaa, mutta ei lohkoketjuteknologiaa. Toimintamalli on korkeintaan ”lohkoketju-inspiroima” myös siitä
syystä, että pankkien kesken ei sinällään ole tarvetta ulkopuoliselle luotettavuuselementille.

LOHKOKETJUJEN ALKUTAIVAL PANKKIHOLVIN MURTAJANA
Lohkoketjut saivat alkunsa Bitcoin-kryptovaluutasta, jonka käyttämisessä
piti estää valuutan kahdenkertainen transaktio. Maksujen välitys onkin ollut
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tyypillinen lohkoketjun hyödyntämisen kohde myös perinteisessä pankkitoiminnassa. Muita pankkitoiminnan kohteita lohkoketjun soveltamiselle on
ollut joukkorahoittaminen, arvopaperikaupan selvittäminen, tilikirjanpito, ja
kansainvälisen kaupan palvelut ja rahoittaminen.
Ensisijaisesti lohkoketjuilla on haettu pankkitoiminnan kustannustehokkuutta, toimintojen nopeutta ja läpinäkyvyyttä. Merkittävää lohkoketjujen
tuomalle muutokselle pankkitoiminnan kannalta on kuitenkin se, mitä tapahtuu teknologian myötä muilla toimialoilla, jota pankkitoiminta avustaa.
Lohkoketjujen mahdollistama niin sanottujen älykkäiden sopimusten tekeminen luo mahdollisuuden automaattiselle sopimuksen toimeenpanolle ilman
kolmatta luotettavaa osapuolta nopeasti ja pienillä kustannuksilla. Älykkäät
sopimukset perustuvat koodiin lohkoketjussa, ei kirjoitettuun tekstiin, mutta
se voidaan muotoilla täysin samalla tavalla kuin kirjallinenkin sopimus. Sopimukset voivat olla vuorovaikutuksessa toisen älykkään sopimuksen kanssa ja
yhdistettynä verkkoon kytkettyjen laitteiden kanssa ne voivat tulevaisuudessa muodostaa itsenäisiä toimijoita, jotka pisimmälle vietynä voisivat korvata
olemassa olevia yrityksiä tai jopa kokonaisia tehottomasti toimivia toimialoja.
On ymmärrettävää, että pankit pyrkivät toistamaan lohkoketjuilla jo olemassa olevia toimintoja kuten maksujenvälitystä oppiakseen sen toimintaa. Näin
saavutettu mahdollinen tehokkuushyöty on kuitenkin varsin mitätön uusien
toimintamallien ja ekosysteemien mahdollisuuksien rinnalla. Ehdollistamalla
koko luotettavan kolmannen osapuolen tarpeen, lohkoketjut mahdollistavat
uudet toimintamallit; ei siis pelkästään olemassa olevien prosessin tehostamisen kuten pankit vielä nykyisin lohkoketjun potentiaalin näkevät.
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LOHKOKETJUT OSANA LAAJEMPAA FINANSSITEKNOLOGISTA KEHITYSTÄ
Lohkoketjut ja hajautetut tietokannat ovat tällä hetkellä kuumin puheenaihe
niin sanotun finanssiteknologian eli FinTechin aihepiirissä tekoälyn lisäksi. Kokonaisuutena FinTech sisältää useita teknislähtöisiä ajureita kuten lohkoketjut
ja hajautetut tietokannat, avoimet rajapinnat, alustat, tekoälyn ja robotiikan.
Tämän lisäksi se sisältää uusia toimintamalleja ja yrityksiä, jotka hyödyntävät
teknologiaa; sekä vanhoja toimijoita eli niin sanottuja inkumbentteja että uusia
toimijoita, toiselta nimeltään start-up yrityksiä. FinTechillä on vahva liittymäpinta finanssisektorin ulkopuoliseen teknologiakehitykseen kuten jakamis- ja alustatalouteen, palvelurobotiikkaan ja esineiden internetiin eli IoT:hen.
Finanssipalvelujen erityispiirre on niiden äärimmäinen toissijaisuus. Ne
eivät koskaan ole kuluttajien tai yritysten ensisijaisia tarpeita, vaan ainoas-

taan voivat auttaa toteuttamaan tarvehierarkiassa korkeammalla olevia asiakkaiden tavoitteita ja niiden toteuttamisen prosesseja.
Tästä huolimatta vuosisatainen tapa alistaa asiakas toimimaan finanssipalveluntuottajan alustalla on säilynyt pitkään, vaikka digitalisaatio olisi jo
aikaisemmin mahdollistanut tämän painopisteen muutoksen.
Lohkoketjut, hajautetut tietokannat ja FinTech kokonaisuudessaan tulee
paitsi tehostamaan ja parantamaan nykyisenkaltaista pankkipalvelua, myös
muuttamaan koko toimintamallia siten, että pankkipalvelusta syntyy todellinen ”palvelu” siinä merkityksessä kuin aidolla palvelulla nykyisin ymmärretään. Tässä kohdin on jo myös hyvä tehdä selkeä ero henkilökohtaisesti tuotetulle palvelulle, jolla tulee digitalisaation edelleen kehittyessä säilymään
merkittävä rooli pankkitoiminnassa.

DIGITALISAATIO YLLÄTTÄÄ, ONHAN SE KESTÄNYT VASTA 60 VUOTTA
Lohkoketjut ja hajautetut tietokannat edustavatkin pankkitoiminnan digitalisaatiossa viimeisintä ja kenties sen näkyvintä vaihetta uusien teknologioiden ja erityisesti alan uusien toimijoiden ansiosta. Silti pitää muistaa, että
toimialan digitalisaatio ulottuu 1950-luvulle, jolloin nykyisin käytettävän digitaalisuus-käsitteen sijaan puhuttiin maksutapahtumien konekielisyydestä.
60-luvun alkupuolella sähköistettiin palkanmaksu tilille ”palkka-pankkiin”
innovaatiolla. 70-luvulla lanseerattiin pankkiautomaatit ja puhelinpankit,
ja 80-luvulla yleistyivät PC-pankit yliopistoissa ja yrityksissä työntekijöiden
pankkiasioinnin helpottamiseksi.
Ennen kuin internet-pohjainen verkkopankki lanseerattiin 90-luvun puolivälissä, oli Suomessa käytössä jo 230 000 modeemi-välitteistä kotipankkia.
Olemme oppineet, että nykyistäkin vaihetta pitää ymmärtää ja sen vaikutuksia analysoida aikaisempi kehityspolku huomioiden. Aivan varmasti lohkoketjuille tulee käymään samoin kuin ensimmäisille mobiilipalveluille pankkisektorilla 1990-luvun loppupuolella, jolloin mobiilipalveluja kehitettiin
voimakkaasti, mutta useasta syystä johtuen niille ei löytynyt riittävästi käyttäjäkuntaa eikä näin ollen kannattavuutta.
Mobiilipalvelujen kehittäminen ajettiin alas useaksi vuodeksi, kunnes
huomattiin, että pankkien mobiilipalvelut ovat jäljessä muita toimialoja, ja
osalle pankkipalveluja oli jo syntymässä kilpailua operaattoritaholta. Lohkoketjujen ympärillä on riittänyt niin sanottua hypeä, joka johtaa siihen, että
lohkoketjujen kokeilussa tapahtuu ylilyöntejä ja pettymyksiä. Pitkällä tähtäimellä tullaan kuitenkin huomaamaan teknologian todelliset mahdollisuudet.
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LOHKOKETJUT YHDESSÄ MUIDEN FINTECH-AJUREIDEN RINNALLA
Lohkoketjujen suurin merkitys pankkitoimintaan tulee tapahtumaan yhteisvaikutuksella muiden niin sanottujen FinTech-ajureiden kanssa. Tämän yhteisvaikutuksen ymmärtäminen ja analysointi tulee olemaan erittäin tärkeää
mietittäessä lohkoketjujen vaikutusta paitsi palvelukehitykseen, myös koko
toimialan liiketoimintamalleihin.
Lohkoketjujen, alustatalouden, IoT-kehityksen, tekoälyn ja avoimien rajapintojen yhteisvaikutus tulee olemaan merkittävästi suurempi kuin yksikään
tähän saakka aikaisempi muutostekijä mukaan luettuna internet. Osa muutoksesta tulee olemaan hyvin nopeaa ja näemme sen jo nyt erityisesti uusien
toimijoiden toimintamalleissa ja parantuneessa asiakaskokemassa.
Esimerkiksi pankkitilin avaaminen on muuttunut hyvin nopeasti usean
päivän prosessista muutaman sekunnin tai korkeintaan minuuttien palvelutapahtumaksi; ja tätä muutosta eivät tehneet ensimmäisenä perinteiset pankin, vaan tuoreet start-up yritykset. Toisaalta suurin osa muutoksesta tulee
ajoittumaan pitkälle aikajaksolle.
Lohkoketjuteknologia muuttaa maksuliikenteen palveluita nopealla tahdilla, mutta merkittävin lohkoketjujen ja hajautettujen tietokantojen muutosvaikutus tulee tapahtumaan perusrakenteisiin kohdistuvalla vuosia
kestävällä muutoksella. Lohkoketjujen vaikutus pitäisi ymmärtää samalla
ajattelumallilla kuin moderni kaupunkirakentamisen arkkitehtuuri.
Ylimpänä on näkyvä kerros, kaupungeissa liiketilat ja niissä tapahtuva palvelu. Palvelut ja toimijat muuttuvat nopeasti; samoin pankkipalvelut uuden
teknologian myötä. Kaupunkiarkkitehtuurin pysyvämpi osa on tiet ja vastaavat näkyvät rakennelmat; niitä muutetaan merkittävästi hitaammin kuin esi-
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merkiksi liiketiloja.
Kaikkein syvimmällä kaupungeissa on maan alla kulkevat valtasuonet
kuten sähköt, vedet ja valokaapelit. Samalla tavalla pankkitoiminnan valtasuonen muodostavat maksuliikenteen pitkäaikaisrakenteet. Tällä vertauskuvallisella arkkitehtuurilla voisi yrittää ymmärtää myös lohkoketjujen paitsi
sisällöllistä, myös ajallista vaikutusta vuosien ja vuosikymmenten myötä.

LOHKOKETJUJEN ”ARKKITEHTUURI”
Ensimmäisessä vaiheessa näemme siis palvelutasolla tapahtuvan muutoksen, jossa nykyisiä palveluja tehostetaan ja parannetaan lohkoketjujen avulla
esimerkiksi maksuliikennepalvelujen ja yritysten kassanhallinnan prosessien
tehostamiseen. Tällä tasolla toimintamallit säilyvät kuitenkin perinteisinä ja

finanssipalvelua tarvitseva asiakas on edelleen se osapuoli, joka omatoimisesti asioi pankin palveluprosessissa ja huolehtii itse palvelun integroimisesta omaan ensisijaiseen arvontuotantoprosessiinsa.
Ensimmäisen tason FinTech-pohjaiset muutokset ovat jo hyvin pitkällä ja
ohittaneet niin sanotun hype-käyrän huipun. 15 prosenttia pankeista aikoo
lanseerata kaupallisen tuotteen vuonna 2017 lohkoketjuteknologiaa ja hajautettuja tietokantoja käyttäen.
Muutoksen toisella tasolla finanssipalvelujen näkyvyys vähenee niiden
integroituessa asiakkaiden arvoprosesseihin. Tulemme näkemään uudenlaisia liiketoiminnan toimintamalleja, joissa erityisesti asiakkaan ensisijaiset
tavoitteet otetaan huomioon palveluja ja niiden prosesseja suunnitellessa.
Digitaalisia palveluja käyttävällä asiakkaalla alkaa tänä päivänä olla omat
vakiintuneet alustat, joiden päälle suurin osa päivittäisistä toiminnoista keskitetään. Avointen rajapintojen kautta finanssipalvelut voidaan hakea näille
alustoille. Regulatiivisesti PSD2 tulee avaamaan pankkien rajapinnat maksupalvelujen uusille kehittäjille ja niiden tarjoajille, ja omalta osaltaan edesauttaa avoimen pankkitoiminnan kehittymistä.
Alustatalouden ”lakien” mukaisesti, toimintaprosessit ja kanssakäymiset
siirtyvät pois palveluiden tuottajien omilta, suljetuilta alustoilta asiakkaiden
primääristi valitsemiin ympäristöihin mukaan lukien helppokäyttöiset viestimisvälineet kuten WhatsApp tai Messenger. Tämä edellyttää finanssin rajapintojen avautumista muutoinkin kuin regulatiivisilla pakotteilla.
Muutos tullee olemaan nopeaa. Kun ensimmäisen kerran havaitaan, että
pankkipalvelua ei tarvitsekaan erikseen hakea ja omatoimisesti integroida
primääriin prosessiin, samaa tullaan edellyttämään kaikilta finanssipalveluilta maksuliikenteestä rahoittamiseen ja omaisuudenhoitoon samoin kuin
kaikissa vakuuttamisen osa-alueissa työeläkevakuuttaminen mukaan lukien.
Ainoastaan asiakkaiden omien tottumusten muutoksen hitaus tulee säilyttämään vielä jonkin aikaa finanssitoimijoiden omat kotisivut ja nykyiset
verkkopalvelut, mutta verkkopankit mukaan lukien nykyisen kaltaiset mobiilisovellukset tulevat käymään suhteellisen nopeasti tarpeettomiksi.
Yksinkertaisesti niillä asioinnille ei ole asiakkailla enää tarvetta, kun palveluprosessit pitää voida integroida yleisille alustoille tai asiakkaan erikoistarkoitukseen räätälöidylle alustalle avoimien rajapintojen kautta.
Tämä muutoksen toinen vaihe on mielenkiintoinen erityisesti siitä syystä,
että siinä rutiininomaiset finanssipalvelut sanan mukaisesti katoavat asiak-
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kaiden kannalta. Tällä katoamisella tarkoitetaan digitaalisesti tuotettuja finanssiprosesseja, joiden käsittelemisellä ei ole asiakkaalle sinällään mitään
arvoa; niitä vain tarvitaan toteuttamaan jokin ensiarvoisempi elämän tai yritystoiminnan tavoite.
Aivan toinen luku on tulevaisuudessakin henkilökohtaiset finanssipalvelut, jotka entistä selvemmin tulevat irtaantumaan digitaalisista rutiinipalveluista finanssitoimintamallin kannalta. On siis tärkeää ymmärtää, että kaikki
nykyisen finanssipalvelun piiriin kuuluvista palveluista ei tule siirtymään automaation tai digitaalisuuden piiriin.
Finanssitoiminnan kolmas muutostaso on tilanne, jossa kokonaisia toimijoita ja jopa toimialoja korvautuu uuden teknologian avustamana. Taloutemme toiminta rakentuu sopimuksille, transaktioille ja niiden kirjanpidolle.
Pankkien toiminnasta suurin osa tulee tunnistautumiseen ja kolmannen luotettavan osapuolen rooliin pohjautuvista palveluista.
Lohkoketjut ja älykkäät sopimukset automatisoivat ja osittain poistavat
tarpeet näille tehtäville, jolloin kerrannaisvaikutus pankkitoiminnan rakenteisiin tulee olemaan massiivinen esimerkiksi hajautettujen autonomisten
organisaatioiden muodossa. IoT, lohkoketjut ja hajautetut tietokannat tulevat teknologioina mullistamaan esimerkiksi maantieteelliset rajat ylittävän
kaupankäynnin palvelut mukaan lukien kaupan rahoituksen.

UUDET TOIMIJAT SUURIMMAN MUUTOKSEN TUOTTAJANA
Uudet FinTech-toimijat ovat yksi mielenkiintoinen finanssisektorin kehityssuunta. Ilman olemassa olevaa asiakaskantaa ja sen tuottamaa dataa, nämä
toimijat ovat pystyneet tuomaan markkinoille uusia palveluita tai toiminta-
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malleja, jotka asiakkaat ovat omaksuneet nopeasti.
Hajautettujen tietokantojen ja robotiikan avulla onkin voitu kehittää hämmästyttävän nopeasti palveluja, jotka eivät enää edellytä asiakkaalta entisen
kaltaista vaivaa siirtyä finanssitoimijan alustalle, vaan palvelu integroituu
helppokäyttöisesti tai jopa automaattisesti siihen kulloiseenkin tehtävään,
joka on asiakkaalle ensiarvoisempi suhteessa finanssipalveluun.
Perinteisessä toimintamallissa tapahtuva FinTech-pohjainen prosessikehittäminen (esim. maksuliikenne) on pääasiassa tehty olemassa olevien toimijoiden toimesta. Sen sijaan toimintamalleja, uusia palveluja tuottava ja
jopa toimialoja disruptoiva tekeminen tulee pääasiassa uusien toimijoiden
ja muilta toimialoilta tulevien yritysten taholta. Perinteisillä yrityksillä oman

toimialan disruptointi on ymmärrettävästi haasteellista; lypsävää lehmää ei
mielellään haluttaisi tappaa. Sen sijaan uusien toimijoiden ja toimialaliukuman myötä syntyvä finanssitoiminnan kehittäminen on tällä hetkellä merkittävin FinTechin hyödyntämisen alue.

ONKO JOHTAMINEN KUITENKIN SUURIN KEHITTYMISEN ESTE?
Digitaalisen muutoksen esteitä on tutkittu Suomessa useamman vuoden
ajan. Niiden perusteella yksi merkittävimpiä kehityksen esteitä ei ole itse
asiaosaaminen tai edes saatavilla oleva rahoitus, vaan pullonkaulat yritysten
ylimmän johdon tasolla koskien digitaalisuuden vaikutuksia erityisesti toimintamallien ja toimialojen muutoksen tasolla.
Pitkään jatkunut toimialan rakenteiden muuttumattomuus muodosti mentaalisen uskomuksen siitä, että johtaminen voi perustua aikaisemmin hyväksi koettuihin käytänteisiin ja vahvaan institutionaaliseen logiikkaan. Digitalisoitumisen kiihtyessä ja sen vaikutuksen ulottuessa toimialan aikaisemmin
muuttumattomiin rakenteisiin, on havahduttu johtamisen suuriin haasteisiin
perinteisissä toimijoissa.
Finanssiyritystemme ylimmät johdot koostuvat pääasiassa henkilöistä,
joiden mentaalimallit muodostuvat pitkällisen pankki- ja vakuutustyöhistorian
kautta. Kuten tässä kirjoituksessa on kuvattu, meneillään oleva FinTechpohjainen muutos finanssitoimintaa disruptoivana tekijänä on suurempi kuin
koskaan aikaisemmin olemme nähneet mukaan lukien internetin vaikutus
viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajalta.
Pelkästään disruption yleinen havainnointi toimintaympäristössämme voi
olla haasteellista puhumattakaan sen myötä tapahtuvan oman ajattelun ja
johtamiseen liittyvän päätöksenteon muuttaminen. Finanssisektorilla lienee välttämätöntä saman kaltainen rakenteellinen voimakas muutos kuin
on nähty viimeisen kymmenen vuoden ajalla jo disruptoituneilla toimialoilla
kuten teleoperaattorit tai media.

ASIAKKAAN ARVO MITTAA FINANSSIALAN ONNISTUMISEN
Finanssisektorilla on pitkään ollut käytössä termi asiakaskeskeisyys tai asiakaslähtöisyys ilman, että sen varsinaista käsitemerkitystä olisi ymmärretty
oikein. Perinteisesti finanssitoiminta on tarkoittanut asiakkaan kannalta pakollista käyntiä pankin tai vakuutusyhtiön alustalla saadakseen toteutettua
jotain ensiarvoisempaa tavoitetta henkilö- tai yritystasolla.
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Konttoriaikaan tämä oli ymmärrettävää, kun ei ollut muuta asioinnin vaihtoehtoa. Verkkopalveluiden yleistyminen ei kuitenkaan tarkoittanut, etteikö
asiakas olisi edelleen ollut pakotettu menemään palveluntuottajan alustalle,
vaikkakin nyt se saattoi tapahtua kotisohvalta.
Tässä mielessä digitalisaatio ei ole muuttanut suhteen painosuhdetta asiakkaan eduksi, vaikka digitaaliset kanavat toki ovat merkittävästi helpottaneet palvelujen saatavuutta. Edelleen asiakkaat siirtyvät palveluntuottajan
alustalle noudattaen tämän asettamaa ovien avaamisen proseduuria tunnistautumisen menetelmien kautta. Juuri tässä on tapahtumassa FinTech-pohjaisen digitaalisuuden aikaansaama suuri muutos asiakkaan kannalta.
Uuden aikakauden finanssipalveluissa asiakas ei enää siirry rutiiniasioiden
vuoksi finanssitoimijan alustalle keskeyttäen omaa arvonluontiprosessiaan.
Interaktion suunta muuttuu: modernit finanssitoimijat ymmärtävät asiakkaan ensisijaisen tavoitteen (”job to be done”), asiakkaan siihen käyttämän
prosessin, resurssitarpeet ja muut toimijat, eli asiakkaan koko ekosysteemin.
Tähän liittyy myös asiakkaan valitsema alusta, joka ei siis ole enää verkkopankki tai edes finanssitoimijan mobiiliapplikaatio, vaan jokin merkittävästi
henkilökohtaisempi ja arvokkaampi alusta digitaalisena toimintaympäristönä. Yksinkertaisimmillaan se voi olla WhatsAppin tyylinen pikaviestialusta,
johon voidaan liittää palveluja. Esimerkiksi tekoälypohjainen botti hoitaa
rutiiniprosessien kuten maksuliikenteen, rahoittamisen ja vakuuttamisen
palvelut finanssitoimijalta. Myös muilla toimialoilla tapahtunut digitaalisten
palvelumallien kehitys muuttaa nopeasti asiakkaiden odotuksia finanssitoimijoiden suhteen.
Teoreettisesti ottaen edellä kuvattu liittyy läheisesti kuluttajien ja yritys-
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ten arvonmuodostumisen tutkimukseen, joka on kehittynyt merkittävästi
nopeammin kuin finanssitoiminta tässä suhteessa. Tutkimusmaailmassa on
havaittu, että tuotteet, palvelut tai muut yritysten tuottamat prosessit eivät
sellaisenaan ole asiakkaalle arvokkaita, vaan vasta asiakkaan omaan arvontuotantoon kytkettynä ne voivat olla arvoa tuottavia. Finanssitoimijan mainostama ”tuotamme arvoa asiakkaille” ei siis pidä paikkaansa tässä perinteisessä toimintamallissa. Kun verrataan jo nyt nähtävissä oleviin disruptoiviin
palvelumalleihin, joissa aidosti asiakkaan tavoitteet ja sen mahdollistavan
ekosysteemin ymmärrys käytetään oman toiminnan räätälöimiseen ja integroimiseen asiakkaan prosessin sisällä, ymmärretään perinteisen toimintamallin asiakasarvoa alentava vaikutus, ei sitä kasvattava.
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Tiiviisti
• Markkinoiden toimivuus on edellyttänyt
useasti luotettavaa kolmatta osapuolta.
Tähän tehtävään pankeilla on ollut monopoliasema viranomaisten sääntelyn myötä.
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• Lohkoketjuilla ja hajautetuilla tietokannoilla kuka tahansa voi säilyttää tietoa
taloudestaan, omistuksistaan, sopimuksistaan tai muista asioistaan ilman kolmatta
osapuolta. Samoin identiteetin varmistaminen voisi tapahtua ilman erillistä valtion
myöntämää tunnistetta.

• Finanssitoiminnan digitalisoituminen on
tähän saakka tarkoittanut vanhojen toimintamallien ja prosessien säilymistä. Institutionaalisen logiikan mukaan FinTechin
pääasiallinen tavoite on parantaa asiakkaiden palvelujen saatavuutta eli tehdä entistä tehokkaammaksi päästä finanssitoimijan
alustalle nauttimaan palveluista. Näin ei
kuitenkaan ole, vaan merkittävin muutos
tulee tapahtumaan perusrakenteiden tasolla, siis paljon palvelutasoa syvemmällä.
• Vuosien myötä finanssitoiminnan muutos tulee koskemaan myös toimintamalleja
ja kokonaisia toimialarakenteita. Tehottomasti toimivat yritykset tai toimialat voivat
tulevaisuudessa korvautua jo nyt nähtävissä olevilla protokollilla ja teknologioilla.
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DIGITAALINEN
ALUSTATALOUS

”

Digitaalitalous ja digitalisaatio ovat määrittäneet voimakkaasti keskustelua
talouden seuraavasta murroksesta Suomessa ja tässäkin kirjassa arvioidaan
näiden muuttavan voimakkaasti yhteiskunnallisia ja taloudellisia rakenteita
lähitulevaisuudessa. Erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että tämä johtaa
digitaalisten alustojen, tai infrastruktuurien, merkityksen korostumiseen. Yhtäältä infrastruktuuriin kuuluvat alustat (kuten älykäs sähköverkko, Googlen
sovelluspalvelut, Amazonin skaalautuvat palvelut (AWS) ja toisaalta loppukäyttäjien palvelualustat (Google, Facebook, Twitter, IOS jne.) ovat keskeinen
osa lähes kaikkien kehittyneissä maissa elävien arkea. Tämä näkyy vaikkapa
siten, että Amazonin tallennuspalvelujen häiriöt vaikuttavat hyvin voimakkaasti ja laajasti kansalaisien elämään, aivan kuten laajat sähkökatkot.
Alustat, tai digitaalisetin frastruktuurit, ovat laajoja monikerroksisia teknologian, organisaatioiden ja digitaalisten palvelujen muodostamia kokonaisuuksia, jotka ovat välttämättömiä yrityksen, toimialan tai valtion toiminnalle. Ne ovat usein globaaleja ja näyttävät toimivan hyvin etäältä. Kun etsimme
tietoa Googlesta tai jaamme valokuvia Facebookin avulla, emme tiedä missä
palvelu toteutetaan tai miten muutokset toistetaan globaalisti. Tästä johtuen
yksittäiset toimijat eivät voi kontrolloida infrastruktuureja. Digitaaliset infrastruktuurit voivat myös muuttua nopeasti ja niihin voi liittyä arvaamattomia
turvallisuusriskejä.
Suomessa on haluttu kehittää digitaalisia alustoja, sillä nämä nähdään
talouden seuraavan vaiheen keskeisinä vaurauden lähteinä. Tällaiseen ajatteluun sisältyy kuitenkin hyvin suuria riskejä. Kaikki tällä hetkellä laajasti käytetyt digitaaliset alustat ovat joko Yhdysvalloista tai Kiinasta ja ainoa
merkittävä kotimainen alusta on ollut Symbian. Vaikka meillä uskotaan, että
esimerkiksi esineiden internetiin tai teolliseen internetiin (IoT) syntyy uusia
alustoja ja erityisesti B-to-b puolella Suomesta voisi nousta uusia standarditeknologioita, on näiden onnistuminen hyvin epätodennäköistä. Siksi uskomme, että Suomessa olisikin paljon järkevämpää keskittyä hyödyntämään
globaaleja alustoja kuin luomaan niitä. Tämä tarkoittaa myöskin, että olemme enemmän sopeutujia kuin alustojen määrittelijöitä.

GLOBAALI ALUSTAKILPAILU JA SEN HAASTEET
Uskomme, että digitaalisen talouden kehitys tulee johtamaan siihen, että
on olemassa muutamia laajoja globaaleja sähköisen kaupan alustoja (esim.
Alibaba, Amazon), laajoja viihdealustoja ja toimialakohtaisia alustoja, kuten
vaikkapa autoteollisuuden tai mobiiliviestinnän käyttöjärjestelmät. Nämä
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alustat ovat pääosin amerikkalaisten ja kiinalaisten jättien hallinnassa, autoteollisuutta ehkä lukuun ottamatta. Skaala- ja verkoston ulkoisvaikutukset
johtavat siihen, että useimmilla aloilla on vain yksi tai kaksi alustaa. Tällöin
useimmille suurillekin yrityksille tulee keskeiseksi liiketoimintamalliksi alustoihin liittyminen eikä niiden luominen. Tämä voidaan nähdä myös riskienhallintana ja mahdollisuuksien tehokkaana hyväksikäyttönä. Tässä ajattelumallissa keskeistä menestykselle ei ole infrastruktuurin tai alustan omistaminen,
vaan kyky hyödyntää sitä. Alustan hyödyntäjät ovat digitaalisten palvelujen
tuottajia tai koostajia, jotka eivät itse määritä alustaa, vaan ovat riippuvaisia siitä. Tällaiset toimijat eivät voi itse määrittää alustaa tai sen palveluita,
vaan niiden on mukauduttava näihin ja kyettävä toimimaan ekosysteemissä
jonka alusta muodostaa. Vastineeksi tästä useimmilla alustoilla saadaan lähes rajaton globaali skaalautuvuus ja alustan tarjoamat palvelut. Tällainen
toimija voi kasvaa hyvin nopeasti globaaliksi palveluntarjoajaksi, mutta se on
samanaikaisesti oman alustavalintansa vanki ja ei usein voi vaihtaa alustaa
helposti digitaalisten alustojen herkästi monopoliin johtavan skaalautumi-
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sen vuoksi. Tässä tilanteessa oikean alustan ja kumppaniverkoston valitseminen on kirjaimellisesti elämän ja kuoleman kysymys palvelunkehittäjille.
Uskomme kuitenkin, että alustojen hyödyntäminen tarjoaa niin suuria
etuja ja paljon suuremman todennäköisyyden menestymiselle kuin uusien
alustojen luonti, joten alustoja pitäisi Suomessa tarkastella paljon enemmän niiden hyödyntämisen kuin luomisen näkökulmasta. Konkreettinen
esimerkki näistä haasteista on autoteollisuus. Tämän hetken ennusteiden
mukaan autonomiset, todennäköisesti sähköllä kulkevat, autot ovat arkipäivää 2020-luvulla. Digitaalisen alustatalouden suuret Kalifornialaiset pelaajat
(Über, Apple, Google) ja uudet sähköautovalmistajat (Tesla) ovat kertoneet
hankkeistaan joiden on uskottu hävittävän alan perinteiset toimijat. Apple
ja Google ovat investoineet miljardeja dollareita autoprojekteihinsa, mutta
on todennäköistä, että kumpikaan ei tuo omaa autoa markkinoille. Tesla on
onnistunut kehittämään ohjelmistoalustansa hyvin toimivaksi, mutta silläkin on erittäin suuria vaikeuksia toimittaa teollisessa mittakaavassa autoja
asiakkaille. Näyttää siis, että toimialoilla, joilla konkreettiset monimutkaiset
fyysiset tuotteet ja laajat ohjelmistoalustat toimivat yhdessä on erittäin vaikeaa luoda kokonaan uusi tapa toimia. Tämä on sinänsä sama ilmiö, kuin
sähköisen kaupan alkuaikoina, jolloin uudet toimijat aliarvoivat alussa fyysisten toimitusketjujen haasteita ja seuraavassa vaiheessa perinteiset toimijat aliarvioivat muutosta jonka digitaalisuus toi niiden prosesseihin. Tämä

toiminee kuitenkin varoituksena niille, jotka uskovat, että Suomessa voisi
syntyä toimialakohtaisia IoT-standardeja ja alustoja.
Todennäköisempi, ja Suomessakin jo näkyvä, kehityskulku on, että Nokia-klusterista irronneet toimijat alkavat toimittaa autoteollisuuden alustoille ohjelmistokomponentteja. Esimerkiksi Rightware toimittaa virtuaalisia
kojelautoja VW-konsernille ja vaikka nämä ovat hyvinkin näkyviä käyttäjällä,
ne ovat varsin pieni osa auton ohjelmistosta ja liittyvät saumattomasti auton
ohjelmistoalustoihin. Vastaavasti Qt toimittaa autonvalmistajille ohjelmointikehyksiä, jotka nopeuttavat esimerkiksi autoviihdejärjestelmien kehittämistä. Suuremmat järjestelmäintegroijat muodostavat näiden kehysten avulla
palvelukokonaisuuksia, jotka asennetaan autoihin. Edelleen pienemmät toimijat tuottavat alihankintana näille ohjelmistoja. Tällainen toiminta on hyvin
samanlaista kuin aiemmin Nokia-klusterissa toimineiden pienempien komponenttitoimittajien työ, mutta autoteollisuus on huomattavasti suurempi
toimiala kuin puhelinteollisuus. Suomalaisille yrityksille antaa selvää kilpailuetua se, että useimmilla ohjelmistotoimittajilla on kokemusta laajoihin
infrastruktuureihin liittymisestä ja standardien käytöstä. Tämä vaatii korkeaa
teknistä osaamista ja kykyä mukautua ulkoa tuleviin standardeihin, mutta
tarjoaa mahdollisuuksia luoda komponentteja, jotka muodostuvat välttämättömiksi alustan palveluiksi ja voivat siten skaalautua hyvin voimakkaasti.
Kyse on siis ajattelutavan muutoksesta: ei pyritä luomaan infrastruktuureja, vaan liittymään oikeisiin ekosysteemeihin ja luomaan niihin lisäarvopalveluita tai komponentteja joita muut voivat hyödyntää. Samanaikaisesti
arvonluonti siirtyy fyysisen toimintaketjun ja tehtaiden tehokkuuden maksimoinnista kohti toiminta- ja arvoketjussa syntyvän tiedon hyödyntämistä. Tästä tiedon hyödyntämisestä hyvä kotimainen esimerkki on Kone, joka
pyrkii jalostamaan tietoa, jota se saa hissien ja liukuportaiden toiminnasta,
siten että se tietää koska laitteita pitää huoltaa ja myös missä ja milloin ihmiset liikkuvat. Huoltodata auttaa yrityksen omaa toimintaa ja liikkumisesta
saatava data mahdollistaa palveluita tilojen omistajille ja käyttäjille, luoden
mahdollisesti kokonaan uusia paikka- ja liikkumistietoon perustuvia palveluita ja liiketoimintamalleja. Liiketoimintamallien ja liiketoimintaverkostojen
ymmärtäminen ja aktiivinen kehittäminen on tärkeä osa palvelukehitystä,
sillä usein palvelun ensisijainen toteuttaja ei ole se joka voi saada siitä taloudellista hyötyä tai rahastaa sen ja tällöin koko verkoston toimintaa tulee
ymmärtää toiminnan mahdollistamiseksi liiketaloudellisen periaattein.
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ALUSTOIHIN PERUSTUVA JÄRJESTELMÄKEHITYS
Tästä hyödyntämisnäkökulmasta keskeinen alustataloudessa toimimisen periaate on kyky tunnistaa oikeat alustat ja kehittää niiden päälle sovelluksia ja
liiketoimintamalleja. Tämä tilanne korostaa suunnittelua, jossa etsitään tietoisesti laajoja globaaleja standardialustoja, ja palvelukokonaisuuksia, joihin
voidaan liittyä ja tuottaa omia lisäyksiä. Kehittäminen muuttuu reaktiiviseksi,
sillä alustan kehittäjät määrittävät mitä toiminnallisuuksia sillä on. Kehittäminen muuttuu myös laajoista järjestelmien toimitusprojekteista kohti jatkuvasti uudistettavien palvelujen toimittamista verkon yli asiakkaille. Alustojen päälle digitaalisia palveluja kehittävien yritysten tulee olla jatkuvasti
valppaana sekä alustan että asiakkaiden tarpeiden muutosten tunnistamiseksi ja niihin reagoimiseksi. Esimerkiksi Facebook kehittää uusia toimintoja
ja palveluita jatkuvasti ja äärimmillään se integroi alustalleen uusia toiminnallisuuksia alle viikossa niiden kehittämisen aloittamisesta. Tällainen nopeatempoinen ja ketterä kehittäminen vaatii sekä palvelun toteuttajilta, että
käyttäjiltä kykyä nopeisiin muutoksiin. Kun digitaaliset palvelut ovat myös
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yhä useamman organisaation arvonluonnin keskiössä, on esimerkiksi kaukoulkoistuksena matalan kustannustason maissa tehtävä järjestelmäkehitys
sekä liian hidasta, että riskeeraa organisaation keskeisien strategisien resurssien hallinnan.
Olemme alustavassa tutkimuksessamme tunnistaneet alustakehittämisen
keskeisiksi haasteiksi seuraavat:
• Palvelujen integrointi
• Turvallisuus
• Palvelun ja ohjelmistojen versiointi
Palvelujen integroinnin ongelma on, että erityisesti alustojen kehittyessä
voimakkaasti ei ole olemassa tiedonvaihtostandardeja eikä vakiintuneita
rajapintoja, joiden avulla voidaan liittyä useisiin palveluihin ja tarvittaessa
vaihtaa palveluntarjoajaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ainakin lähitulevaisuudessa esimerkiksi IoT-kehittäminen on hyvin haastavaa, sillä laitteiden toimittajilla ja erilaisilla palvelujen ja alustojen tarjoajilla on omia toteutuksia
sekä ohjelmointirajapinnoista, että tiedonvaihtoformaateista. Ajan myötä
syntyy alakohtaisia standardeja ja de facto-standardeja, mutta sitä ennen
kehittäminen on paljolti sen arvaamista mikä tarjolla olevista standardeista
ja alustoista muodostuu vallitsevaksi.

Toinen alustakehittämiseen keskeisesti liittyvä ongelma on käyttäjän turvallisuuden ja yksityisyyden takaaminen. Suuret kuluttajaportaalit ovat jo
joutuneet parantamaan identiteetinhallintaansa ja tiedon käytön valvontaa,
mutta teollisuuden alustat ovat monesti vielä hyvin suojattomia hyökkäyksiä vastaan. Tästä esimerkkinä vaikkapa Suomessa tapahtuneet jäähallien
jään sulamiset, jotka johtuivat siitä, että ulkomaiset tunkeutujat halusivat
käyttää hallien ohjausjärjestelmien internetiin näkyviä osia omien rikollisten
palveluidensa toteuttamiseen. Viimeinen ongelma on, että jos alusta jaetaan
käyttäjien omiin ohjelmistokonfiguraatioihin tai koneisiin, syntyy hallitsematon määrä erilaisia ohjelmistoversioita. Kaikki nämä ongelmat ovat kuitenkin
ratkaistavissa ja loppuluvussa esitämme ratkaisuja ongelmiin.

RATKAISUJA ALUSTOJEN HYÖDYNTÄMISEEN
Edellä syntyi ehkä tarpeettomankin synkkä kuva, jossa kotimaisten teollisten toimijoiden ja ohjelmistoyritysten tehtäväksi jää tuottaa pieniä komponentteja globaalien alustojen tilkkeeksi samalla kun pelätään että tuotetut
kokonaisuudet ovat mahdottomia hallita ja turvattomia. Tässä kappaleessa
pyrimme hahmottelemaan, miten näiden haasteiden kanssa voi pärjätä.
Integrointiongelman ratkaisu on yksinkertaisesti se, että ei pyritä itse
luomaan alustoja, vaan käytetään alustoja, jotka on tunnistettu standardoiduiksi ja jotka tarjoavat selkeät rajapinnat ja standardit tiedonvaihtoon. Lisäksi alustojen pitäisi käyttää avoimia standardeja integroitujen palvelujen
vaihdon mahdollistamiseksi. Monilla teollisuudenaloilla, kuten auto- ja rahoitusalalla hyväksyttyjen standardirajapintojen avulla toimiminen on ainoa
mahdollinen toimintatapa.
Turvallisuus- ja versiointihaasteet johtavat siihen, että monet aiemmin sovelluksien sisäisesti toteutetut palvelut siirtyvät pilveen. Esimerkkinä tällaisesta on vaikkapa laajasti käytetyt Facebookin kirjautumispalvelut ja vahvan tunnistautumisen tapauksessa käytetyt pankkien tarjoamat identiteettipalvelut.
Pilvessä toimivat alustat takaavat myös pitkälle sen, että kustakin palvelusta
on kullakin ajan hetkellä käytettävissä vain ja ainoastaan viimeinen versio.
Alustojen hyödyntäminen tarkoittaa hyvin suurta siirtymää pois yrityskohtaisista ratkaisuista kohti yleisempiä ulkoisesti hallittuja palveluita. Tämä voi
tuntua uhkaavalta, mutta se tarkoittaa myös sitä, että alustat tarjoavat jatkuvasti uusimmat infrastruktuuripalvelut, jotka ovat useimmiten globaalis-
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ti skaalautuvia. Omia palveluita ja liiketoimintaa voi siis kehittää alustojen
päälle siten, että hyödyntää maksimaalisesti alustan ominaisuuksia ja keskittyy omassa palvelussa tai liiketoiminnassa siihen, mikä erottaa oman palvelun kaikista muista. Uskomme että tällainen alustoja hyödyntävä ajattelu
tuottaa paljon todennäköisemmin menestyksekkäitä palveluita kuin yritykset
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luoda uusia kotimaisia palvelualustoja.

DIGITALISAATIO AVAA TIETÄ
SEURAAVAAN
TEKNOLOGIAMURROKSEEN
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Seuraavan teknologiamurroksen pitäisi teollisen
vallankumouksen logiikan
mukaan tapahtua
vuosisadan puolivälissä. Se
edellyttää, että hallitsemme
digitaalisen murroksen
emmekä joudu korjaamaan
sen sirpaleita.

JATKUUKO TEKNOLOGIAN VOITTOKULKU
Kahdensadan vuoden ikään yltänyt teollinen vallankumous on muokannut
ihmiskuntaa ja elinympäristöämme enemmän kuin useat vuosituhannet sitä
ennen. Käytännöllisesti katsoen koko ihmisen rakentama taloudellinen vauraus ja hyvinvointi on syntynyt viimeisten kahdensadan vuoden aikana.
Ihmisten lukumäärä maapallolla on kasvanut tuona aikana vajaasta miljardista yli seitsemään miljardiin, ja keskimääräinen elinikä runsaasta 30
vuodesta 70 vuoteen. Suuri demografinen muutos on tapahtunut naisten eliniässä ja perheen lapsiluvussa. Etenkin teollistuneissa maissa naiset elävät
aikaisempaan verrattuna pitkään ja synnyttävät vähän lapsia.
Teollisen vallankumouksen muutosvoima on ollut valtava, mutta ei aina
tasainen ja eteenpäin vievä. Teollisen kehityksen historiaan sisältyy lukuisia
lupaavien teknologioiden romahduksia ja myös maailmansodilla on yhteytensä teolliseen kehitykseen. Esimerkiksi suurta lupaavaa teknologiaa edustaneet ilmalaivat katosivat taivaalta kokonaan turvallisuuspuutteiden takia.
Teollinen nousu teki Englannista maailman johtavan suurvallan 1800-luvulla ja Saksan nouseva teollinen voima antoi mahdollisuuden haastaa
Britannian maailmanvalta seuraavalla vuosisadalla sekä Euroopassa että
siirtomaissa. Teollinen kehitys on vaikuttanut ratkaisevasti siihen, että 1800luku oli Euroopan vuosisata, 1900-luku Amerikan vuosisata ja alkanut vuosisata mitä todennäköisemmin Aasian vuosisata.
Suuresta vaikuttavuudesta huolimatta teollinen vallankumous ei ole kuluttanut voimaansa loppuun. Päinvastoin kasvava tutkimuspanos ja vanhan
tiedon päälle kumuloituva uusi tieto tuottavat lisääntyvällä nopeudella innovaatioita uuden tuottavuuskasvun moottoreiksi.
Silti myönteisen kehityksen jatkuminen on vaarassa. Suurin vaara liittyy
nopean rakennemuutoksen hallintaan ja uhkaa kahdelta taholta. Yhteiskuntarauhan säilyminen edellyttää syntyvien tuottavuushyötyjen oikeudenmukaista jakautumista kansalaisten kesken. Digitaalisen tuotannon ja jakelun
kasvu puolestaan vaatii luotettavia verkkopalveluja. Suuret tietoturvakatastrofit voivat pysäyttää digitalisaation etenemisen.

TUOTTAVUUSHYÖTYJEN JAKAUTUMINEN UHKAA
YHTEISKUNTARAUHAA
Leijonanosa teollisen vallankumouksen synnyttämästä hyvinvoinnin kasvusta on muodostunut ja muodostuu edelleen tuottavuuden noususta. Hyvinvoinnin jakautuminen eri väestöryhmien kesken taas riippuu lähinnä osalli-
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suudesta tuottavuuskasvuun. Osallistuminen tapahtuu investointien ja työn
kautta. Tärkeimmät ihmisyhteisön rakentumiseen ja koossapysymiseen vaikuttavat voimat ovat perhe, uskonto ja työ.
Siirtyminen maatalousyhteiskunnasta teollisuusyhteiskuntaan muovasi
laumasta ja suurperheestä pienen ydinperheen. Globalisaatio ja maailmanlaajuinen verkottuminen murentavat alueellisesti vahvojen uskontojen asemaa. Digitaalinen tuotanto ja jakelu johtavat työn hajoamiseen ja uhkaavat
yhteiskuntarauhaa tuloerojen ja osattomuuden kautta. Ihminen ei tarvitse
työtä, vaan toimeentuloa, mielekästä tekemistä ja osallisuutta yhteisössä.
Valtio sen sijaan tarvitsee työtä verotuloihin ja järjestäytyneen yhteiskunnan
organisoitumiseen.
Toisin kuin digitaalisen murroksen varhaisvaiheessa usein esitettiin, päätelaitteiden omistus ei ole aiheuttanut merkittävää väestöryhmien eriytymistä.
Älypuhelinten ja muiden päätelaitteiden hintakehitys ja käyttäjäystävällisyyden lisääntyminen ovat tarjonneet verkkoon pääsyn kaikille väestöryhmille
ja torjuneet digitaalista kahtiajakoa.
Työn ja tuotannon rakenteiden muuttuminen sitä vastoin on synnyttänyt
todellisen uhan väestöryhmien välisen digitaalisen kuilun kasvusta. Ilmiö
johtuu päätelaiteautomaatiosta eli esineiden internetistä ja työntekijöiden
tuottavuuserojen kasvusta. Automaatio leikkaa palkkatyötä yhä uusilla aloilla samalla, kun työnsä säilyttävät jakavat yhä suurempia tuottavuushyötyjä.
Yhteiskuntarauhan kannalta ongelma ei ole tuottavuushyötyjen määrä lähivuosikymmeninä, vaan niiden jakautuminen. Satoja työpaikkoja tarjonneen
tuotantolaitoksen muuttuminen muutaman työntekijän automatisoiduksi
verkon päätelaitteeksi nostaa suuresti laitoksen tuottavuutta ja parantaa sen
kannattavuutta, mutta hajottaa samalla tärkeän sosiaalisen yhteisön ja uhkaa suuren ihmisjoukon toimeentuloa. Laajat yhteiskunnalliset vaikutukset
syntyvät siitä, että sama kehitys tapahtuu suuressa mittakaavassa eri puolilla
maapalloa ja että sosiaalinen media yhdistää väkijoukot toisiinsa.
Talousteorian mukaan tuottavuuden ja yrityksen voittojen kasvun dynaamiset vaikutukset leviävät yhteiskuntaan uusien investointien sekä työn
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ja hyödykkeiden kysynnän kasvun kautta. Mekanismi on kuitenkin hidas ja
rajallinen. Jos poistuvien työpaikkojen määrä on suurempi kuin uuden työn
kysyntä esimerkiksi siksi, että vapautuvan työvoiman osaamiselle ei ole käyttöä, ulottuvat tuottavuuden kasvun myönteiset vaikutukset vain osaan yhteiskuntaa.

Teollisen murroksen aikaisemmissa vaiheissa hyvinvoinnin leviämiseen
on pyritty työajan lyhentämisellä, työehtosopimuksilla ja sosiaaliturvalla.
Osittain samoja välineitä tarvitaan myös käynnissä olevassa digitaalisessa
murroksessa, mutta teollisen yhteiskunnan käyttöön kehitetyt ratkaisut soveltuvat huonosti digitaalisen palvelutalouden tarpeisiin. Esimerkiksi kollektiiviset työehtosopimukset eivät tavoita hajoavaa pätkätyötä ja kasvavaa
yrittäjyyttä.

TIETOVERKKOJEN AINUTLAATUINEN HAAVOITTUVUUS
Vallankumouksellisinta digitaalisessa vallankumouksessa on kaikkien maiden tietokoneiden liittyminen yhteen ja tuotantovälineiden siirtyminen kansalaisten omistukseen.
Digitaalisen palvelutalouden tärkein tuotantokoneisto muodostuu palvelimista ja päätelaitteista sekä niitä yhdistävästä verkosta. Miljardit verkottuvat
päätelaitteet suorittavat yhä itsenäisemmin yhä vaativampia tehtäviä, saavat
työhön tarvittavan ohjausinformaation verkosta ja luovuttavat suurimman
osan työnsä tuloksista takaisin verkkoon. Jokainen verkon päätelaite on periaatteessa yhteydessä kaikkiin muihin verkon päätelaitteisiin. Verkottunut
digitaalinen tuotanto ja jakelu ovat synnyttäneet ihmiskunnan historiassa
ainutlaatuisen haavoittuvuuden.
Jos teini-ikäiset tietotekniikan harrastajat pystyvät palvelunestohyökkäyksellä lamauttamaan suurten pankkien palvelut päiviksi tai kaappaamaan
tietomurrolla miljoonien asiakkaiden rekisteritiedot, on pääteltävissä, mitä
suurilla voimavaroilla toimivat valtiolliset verkkosodankäynnin yksiköt voivat
saada aikaan.
Pelkästään sähköverkkojen kaataminen lamauttaisi digitaalisen tuotannon ja jakelun. Palvelimien ja päätelaitteiden kaappaaminen sekä ohjaus- ja
palauteinformaation vaihtaminen tai katkaisemin lamauttaa yhteiskunnan
keskeisiä toimintoja yli kansallisten rajojen. Tämänhetkistä tietoturvatilannetta voi verrata avomeripurjehdukseen ilman pelastautumisvälineitä luottaen siihen, että mitään ikävää ei voi sattua. Digitalisaation eteneminen
edellyttää kansainvälisten tietoliikennesopimusten laajentamista valtioita
sitoviksi tietoturvasopimuksiksi. Ilman luottamusta tietoverkkojen turvallisuuteen digitaalinen tuotanto ja jakelu alkavat kuihtua.
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TEOLLISEN VALLANKUMOUKSEN ELINKAARI
Teollista vallankumousta kuljettaa eteenpäin jatkuva yleensä pienehköjen
innovaatioiden virta. Profiilin muutokselle antavat kuitenkin suuret yleiskäyttöiset teknologiat, jotka muovaavat perusteellisesti uudelleen työn ja
tuotannon pelisäännöt kaikkialla maailmassa.
Suureksi luettavia yleiskäyttöisiä teknologioita ei ole syntynyt montaa kahdessasadassa vuodessa. Ne ovat muodostuneet ryhmästä tärkeitä samanaikaisia innovaatioita. Tyypillisesti ryhmään kuuluvat uudenlainen voimantuotanto sekä uusi tapa tuottaa ja jaella hyödykkeitä. Sähkö ja polttomoottori
olivat 1900-luvun teollisen vallankumouksen suuret ajovoimat. Digitaalisessa
murroksessa pääajureina ovat mikroprosessorit ja maailmanlaajuinen tietoverkko.
Uusien yleiskäyttöisten teknologioiden ansiosta teollisen vallankumouksen elinkaari muodostuu useista toisiaan seuraavista elinkaarista. Maapallon väestömäärällä ja luonnonvarojen riittävyydellä on epäilemättä rajansa,
mutta nähtävissä olevassa tulevaisuudessa teollisen vallankumouksen eteneminen riippuu ihmisen kyvystä hallita käynnissä olevaa murrosta ja luoda
uusia yleiskäyttöisiä teknologioita.
Sisällön lisäksi teollisen vallankumouksen luonne kuitenkin muuttuu elinkeinorakenteen muuttuessa. Siirryttäessä teollisuusyhteiskunnasta digitaaliseen palvelutalouteen teknologiainvestoinnit suuntautuvat pääasiallisesti
palvelujen kehittämiseen ja teollinen vallankumous muuttuu yhä enemmän
teknologiavallankumoukseksi palvelualoilla.
Teollisen vallankumouksen jatkuminen digitaalisen palvelutalouden teknologiavallankumouksena olisi ihmiskunnalle monessa suhteessa hyvä uutinen. Luonnonvarojen kestävämpi käyttö, puhtaampi ja turvallisempi liikenne
sekä tehokkaampi ja edullisempi terveydenhuolto ovat tästä koko ihmiskuntaa koskettavia esimerkkejä.
Jos tuotannon rakennemuutoksesta ja tietoverkkojen turvallisuudesta
johtuvat haasteet kyetään ratkaisemaan niin, että yhteiskuntarauha säilyy,
ei uusien innovaatioiden syntymisestä muodostu kehityksen pullonkaulaa.
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Osittain innovaatiosyklien lyhenemisen takia seuraavan teknologiamurroksen ääriviivat uuden voimantuotannon sekä työn ja jakelun osalta ovat jo
alkaneet hahmottua.

AURINKOKESKEINEN VOIMANTUOTANTO
Avotulella tapahtuvasta ruoanlaitosta New Delhin keskustakortteleihin leviävä kitkerä savu on vakava muistutus maailman energiapolitiikan muutostarpeesta. Verrattuna ihmiskunnan muuhun kehitykseen on hämmästyttävää,
että hiilen, öljyn, kaasun ja risujen polttaminen kattaa yhä 2000-luvulla pääosan maapallon energiantarpeesta ja että sähkö tuotetaan pääasiallisesti
höyryllä.
Selitys on fossiilisten ja bioperäisten polttoaineiden helppo saatavuus ja alhainen hinta. Elinympäristön saastuminen ja hengitystiesairaudet nostavat
kuitenkin fossiilisten polttoaineiden kokonaiskustannukset erityisesti Aasian
suurkaupungeissa jo nyt sietämättömän korkeiksi. Fossiilisten polttoaineiden haittojen kasvaessa niiden korvaaminen uusiutuvalla energialla on tullut
yhä kannattavammaksi.
Tuotannon ja jakelun siirtyessä digitalisoinnin myötä tienvarresta tietoverkkoon yhteiskunnan energiaintensiivisyys alenee ja sähköintensiivisyys
lisääntyy. Tieliikenteen siirtovolyymeja supistaa sekä ihmisten siirtyminen
asiointiin verkossa että monien fyysisten tuotteiden siirtyminen binäärimuotoisina tietoverkossa tapahtuvaan jakeluun.
Fossiilisten polttoaineiden korvaajiksi on tarjolla useita vaihtoehtoja ydinvoimasta tuuli- ja aurinkoenergiaan. Kannattavuudella ja tutkimusinvestointien määrällä on suuri vaikutus voittajien valintaan. On kuitenkin selvää,
että lähivuosikymmenien ajan energialähteiden kirjo säilyy monipuolisena,
vaikka markkinaosuuksissa tapahtuukin merkittäviä muutoksia. Ydinvoimaan
käytettävät panokset ovat moninkertaisia uusiutuviin energialähteisiin verrattuna. Uusiutuvien energialähteiden kasvua puoltavat kuitenkin yhä useammat tekijät.
Teollisen vallankumouksen logiikan mukaan seuraava suuri teknologiamurros edellyttäisi hyppäyksenomaista siirtymistä uudenlaiseen energiantuotantoon ja käyttöön. Ydinvoima ja höyryyn perustuva sähköntuotanto
edustavat perinteistä teknologiaa myös yksikkökoon näkökulmasta.
Digitalisointi suosii tuotannon hajautumista ja puoltaa itsenäisten päätelaitteiden autonomista voimansaantia. Matkapuhelimissa nähty akkuteknologian kehitys antaa uskoa uusien lataus-ja varastointiratkaisujen
löytymiseen. Myös kotitalouksien lisääntyvä tuotantokoneisto ja älykkäät
sähköverkot suosivat kiinteistökohtaista voimantuotantoa. Suora aurinkosähkö vastaa muita energialähteitä paremmin hajautuvan ja liikkuvan digi-
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taalisen tuotannon tarpeisiin. Maalla ja ilmassa liikkuvien päätelaitteiden
sähkönsyöttö matkan aikana merkitsee hyppäyksenomaista uudistusta. Myös
aurinkosähkön ylivoimainen riittävyys ja saasteettomuus ovat merkittäviä
etuja. Aurinkokennojen hintojen aleneminen, käyttökohteiden laajeneminen
rannekelloista lentokoneisiin ja hyötysuhteen nousu parantavat energiavaihtoehdon kilpailukykyä.

TUOTANTOVÄLINEET KANSALAISTEN OMISTUKSESSA
Keskenään kommunikoivien mikroprosessorien lukumäärä maapallolla lähestyy maapallon väestömäärää. Gordon Mooren vuonna 1965 esittämää
Mooren lakia noudattaen prosessorien hinta ja koko ovat supistuneet 50
vuodessa vähäiseen murto osaan samalla kun niiden suoritusteho on kasvanut eksponentiaalisesti.
Kehitys on tuonut mikroprosessorit koko maapallon väestön ulottuville
koneista ja laitteista vaatteisiin ja elintarvikkeisiin. Valtaosa maapallolla olevista mikroprosessoreja sisältävistä verkon päätelaitteista on kansalaisten
omistuksessa. Tärkeimpiä päätelaiteryhmiä ovat henkilökohtaiset tasku- ja
käsilaukkupäätteet, viihdepainotteiset olohuonepäätteet, toimisto- ja työhuonepäätteet sekä ajoneuvot. Myös vaatteiden, elintarvikkeiden ja lääkepakkausten tietotekniikka ylittää lähivuosina miljardin prosessorin rajan.
Ensivaiheessa kansalaisten digitaaliset tuotantovälineet näkyvät palvelusisältöjen tuotannossa ja sosiaalisessa mediassa. Hyvin suuri osa uusista verkkopalveluista rakentuu kansalaisten itsestään antamista tiedoista tai
olemassa olevien palvelujen arvioinnista. Sosiaalisesta mediasta on tullut
suurin uutis- ja tiedonvälityskanava, joka ei kunnioita perinteisen median
pelisääntöjä. Sosiaalisen median kehityksellä on merkittävä vaikutus poliittiseen liikehdintään, populismin ja ääriliikkeiden vahvistumiseen sekä pakolaisvirtojen kasvuun.
3D-tulostimet nostavat kansalaisten tuottajaroolin uudelle tasolle. Tulostimien siirtyessä käsittelemään bittien ja paperin lisäksi elintarvikkeita,
muoveja ja metalleja, avautuu eteemme uudenlainen hajautetun tuotannon
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maailma. Kooltaan pienet ja hinnaltaan edulliset tuotantolaitteet soveltuvat
hyvin myös kotitalouksiin.
Automaation vapauttamaa työvoimaa siirtyy suurista tuotantolaitoksista
hajautettuun sekä pienissä kollektiiveissa, että kotitalouksissa tapahtuvaan
tuotantoon. Yksikkö saattaa olla erikoistunut vain yhteen tuotteeseen esi-

merkiksi personoituun syntymäpäiväkakkuun, mittatilauksena valmistuvaan
tukipohjalliseen tai design-maljakkoon, mutta markkinana voi olla koko
maailma. Tuotteiden jakelu tapahtuu lähiympäristöön tuotantolaitoksesta ja
kauemmas verkkokaupassa.
Kolmiulotteinen tulostus vie keskityksen ja hajautuksen heiluria keskitetystä massatuotannosta kohti hajautettua pientuotantoa ja vastaa moneen
yhteiskunnan muutostarpeeseen. Se tarjoaa uusia yrittämisen mahdollisuuksia ja täydentävää toimeentuloa pirstoutuneilla työmarkkinoilla. Se vähentää
ympäristökuormitusta lyhenevien kuljetusetäisyyksien ja tehostuvan raaka-aineen käytön seurauksena. Tuotannon lisääntyvä tekoäly ja personointi
antavat mahdollisuuden hyvin erikoistuneiden tuotteiden ja pienten sarjojen
kannattavaan valmistukseen.

KULJETUSROBOTIT ILMASSA JA MAALLA
Uusia tuotantoratkaisuja seuranneet uudet kuljetus- ja jakelumallit ovat
erottamaton osa teollista vallankumousta. Digitaalisessa palvelutaloudessa
bittien kuljetuksesta huolehtiva globaali tietoverkko muodostaa tärkeimmän
jakelutien, mutta uuden teknologian läpimurrot muuttavat dramaattisesti
myös atomien kuljetusta silloinkin, kun atomit säilyvät atomeina. Seuraavan
teknologiamurroksen suurin liikenneinnovaatio on kuljetusrobottien ilmestyminen maanteille ja taivaalle.
Digitalisoinnin ansiosta robotiikka kehittyy uudelle tasolle. Digitalisointi
parantaa niin kokoonpano-, tuotanto- kuin hoivarobottienkin suorituskykyä
ja avaa käänteentekeviä mahdollisuuksia liikenteen automatisointiin. Muutoksen mahdollistavat sensorien, tekoälyn ja langattoman latauksen hintojen
lasku ja suorituskyvyn nousu.
Sensorit ovat antureita, joiden mittalaitteet välittävät tärkeätä ohjausinformaatiota muun muassa liikkuvien päätelaitteiden sijainnista, nopeudesta,
etäisyyksistä ja energiatasosta. Mikroprosessorien ohjaama sensorien signaalinkäsittely säätelee kuljetusrobottien kiihdytystä, jarrutusta, reitinvalintaa ja latautumista. Laitteiden tekoälyn eli oppivan tietotekniikan ja sensorien tunnistusalgoritmien lisääntyminen parantaa laitteiden tuottamien
palvelujen laatua ja nopeutta.
Kuljetusrobottien tehokas käyttö edellyttää paitsi käyttövoiman varastointia myös voimansyöttöä ajon aikana. Ratkaisut löytyvät todennäköisesti sähköstä ja aurinkoenergiasta. Maantieverkossa ilman kuljettajaa liikkuvat ajokit
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saavat tällöin käyttövoimansa joko lataavasta alustasta tai ajokin katolla
olevista aurinkokennoista. Ilmassa liikkuvien lennokkien voimansyöttö tapahtuu niiden yläpinnalla olevilla aurinkokennoilla.
Kuljetusrobotteihin ja koko seuraavan sukupolven robotiikkaan liittyy
paljon suuria ja vaikeita kysymyksiä liikenneturvallisuudesta työpaikkojen katoamiseen. Kuljettajien ohjaamien ajoneuvojen ja kuljettajattomien
ajokkien yhteisliikenne muistuttaa hevosten ja moottoriajoneuvojen kohtaamista maanteillä viime vuosisadan alussa. Ohjaamaton konevoima ja
robottien ylivalta ovat yhtä pelottavaa kuin aikanaan vetureiden tulo rautateille ja autojen ilmestyminen maanteille. Kuten useimmissa tapauksissa
teknologiamaailmassa pelottava muutos on osoittautunut enemmän ystäväksi kuin viholliseksi ja tuottavuushyödyt mittaviksi.
Kuljetusautomaation tuottavuushyötyjen kääntöpuoli on dramaattinen
työpaikkojen katoaminen yhdellä eniten työpaikkoja maailmassa tarjoavista sektoreista. Kuljetusalat kautta maailman tunnetaan myös lakkoherkkinä suurten mielenosoitusten järjestäjinä. Muutoksesta ei selviydytä ilman
tuottavuushyötyjen nykyistä oikeudenmukaisempaa jakautumista ja mittavaa uusien työpaikkojen syntymistä.

MUUTOKSEN NOPEUS
Teolliselle vallankumoukselle on sen alusta alkaen ollut tyypillistä innovaatioiden läpimenoaikojen lyheneminen. Havainto koskee sekä yksittäisiä
tuoteinnovaatioita että yleiskäyttöisiä teknologioita. Sähköistys tapahtui
höyryvoiman rakentamista nopeammin ja digitalisointi edelleen noin puolta nopeammin kuin sähköistys aikanaan.
Saman logiikan mukaan seuraavan suuren teknologiamurroksen pitäisi
olla käynnissä jo kuluvan vuosisadan puolivälissä. Elämmekö silloin suoran aurinkosähkön ja älykkäiden robottien aikakautta vai korjaammeko digitaalisen murroksen sirpaleita, riippuu kyvystämme hallita nyt käynnissä
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olevaa digitaalista murrosta.
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Tiiviisti
• Suora aurinkoenergia, hajautettu kolmiulotteinen tulostus sekä ja älykkäät robotit ilmassa ja maalla ovat todennäköisiä
seuraavan teknologiamurroksen ajovoimia.
• Digitaalinen tuotanto ja jakelu hajottavat työtä ja uhkaavat yhteiskuntarauhaa
tuloerojen ja osattomuuden lisääntyessä.
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• Tuottavuuden kasvun dynaamiset vaikutukset leviävät yhteiskuntaan uusien investointien sekä työn ja hyödykkeiden kysynnän kasvun kautta. Mekanismi on kuitenkin
hidas ja rajallinen.
• Teolliselle vallankumoukselle on sen
alusta alkaen ollut tyypillistä innovaatioiden läpimenoaikojen lyheneminen. Seuraavan suuren teknologiamurroksen pitäisi
olla käynnissä jo kuluvan vuosisadan puolivälissä.
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LOPUKSI

Tässä Digitaalinen Suomi 2017-julkaisussa on käsitelty digitaalisen tuotannon
ja jakelun varhaista kehitystä Suomessa vuosina 1995-2015 sekä digitalisoinnin vaikutuksia maamme lähitulevaisuuteen. Osassa I on kuvattu Suomen
nousua lyhyeksi aikaa tietoverkkojen ja päätelaitteiden suurvallaksi, jossa
mikä tahansa näytti olevan mahdollista. Osassa II käsitellään hyvin toisenlaista kehitystä, jossa suuret digitaalisen tuotannon uudet liiketoimintamahdollisuudet uhkaavat karata Nokian romahduksesta ja 2008 alkaneesta matalasuhdanteesta kärsivän maan ulottuvilta.
Kolme vuotta kestäneen julkaisuhankkeen aikana huoli Suomen kilpailukyvystä digitaalisessa palvelutaloudessa on laajentunut koskemaan digitalisoinnin vaikutuksia koko yhteiskuntaan sekä myös kansainväliseen yhteistyöhön. Digitalisointi tarjoaa lupauksia mittavista tuottavuushyödyistä sekä
paremmista palveluista ja puhtaammasta elinympäristöstä. Samalla se muodostaa erinomaisen kasvualustan eriarvoisuuden ja kansallismielisyyden lisääntymiselle.
Tässä päätösluvussa kootaan lyhyesti yhteen artikkelien keskeisiä teemoja
erityisesti osan II perusteella.
Digitalisaatiosta on Suomessa puhuttu parin viime vuoden aikana erittäin
paljon. Aihe vaikuttaa jopa pehmeältä käsitteeltä, jonka alle voi laittaa lähes
mitä tahansa. Valitettavasti tämä on johtanut voimakkaaseen uskoon, että
digitalisaatio muuttaa taianomaisesti tulevaisuuden hyväksi. Vastareaktiona tähän monet sekä yrityksissä että julkisella sektorilla ovat ajatelleet, että
tämä on niin suuri muutos, että se ei kuitenkaan onnistu. Kuten tohtori Mika
Pantzar artikkelissaan toteaa matkapuhelimista aikanaan kirjoitetun: ”aika
hoitaa tämänkin muotioikun”.
Tämän julkaisun tarkoituksena on ollut oppia mahdollisimman paljon digitaalisen murroksen varhaisista vaiheista sekä antaa päättäjille yrityksissä
ja julkisessa hallinnossa realistinen kuva nykytilanteesta sekä eväitä paremman digitaalisen tulevaisuuden rakentamiseen Suomelle.

KULUTTAJIEN ESIINMARSSI
Tietotekniikka ja digitalisointi on nähty Suomessa pitkälti toiminnan tehostajana ja palvelujen automatisoijana. Tehostamista vähemmän on pohdittu
digitalisaation tuomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joita voi syntyä
esimerkiksi pankkipalveluissa ja matkailun itsepalveluissa. Prosessien tehostaminen onkin toiminut hyvin, mutta suurimmat uuden kasvun ja vaurauden
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lähteet löytyvät sieltä, missä maailmanlaajuiset digitaaliset palvelualustat
synnyttävät kokonaan uusia tuotteita ja palveluja.
Mobiililaitteiden tehon kasvu ja lähes sadan prosentin penetraatio ovat
johtaneet siihen, että kuluttajat käyttävät digitaalisia palveluita lähes koko
valveillaoloaikansa. Samaan aikaan laitteet luovat toimintaympäristön, jossa
työ, julkisten sekä kaupallisten palvelujen käyttö ja vapaa-ajan palvelut yhdistyvät ja lomittuvat käyttäjän arjessa.
Tätä muutosta kuvattiin toisen osan neljässä ensimmäisessä artikkelissa.
Keskeistä tässä muutoksessa on, että aiemmin kuluttajat ottivat vastaan sen
mitä vaikkapa heidän oma pankkinsa tarjosi, mutta nyt kuluttajat vaativat
uudenlaisia palveluita ja organisoituvat ryhmiksi, jotka kykenevät myös itse
tuottamaan palveluita. Kuluttajat käyttävät globaaleja palvelualustoja (esimerkiksi Facebook, Twitter, Instagram ja Google) luovuttaen näille tietoa
omasta kuluttajakäyttäytymisestään. Toisaalta kuluttajat myös organisoituvat alustojen ja viestintävälineiden avulla esimerkiksi kuluttajayhteisöiksi
tai poliittisiksi liikkeiksi hyvinkin nopeasti ja tehokkaasti. Tämä muutos on
tapahtunut myös Suomessa, mutta se on nähty meillä paljolti ulkoa tulleena.
Siksi Suomessa on liian pitkään ajateltu, että meillä voidaan keskittyä ”vakaviin asioihin”, kuten teollisuuden palveluihin.

PALVELUT MUODOSTAVAT YHÄ SUUREMMAN OSAN VIENNISTÄ
Professori Matti Pohjola toteaa artikkelissaan, että teollisuustuotannon
osuus bruttokansantuotteesta on laskenut tasaisesti kaikissa länsimaissa. Suomi oli kuitenkin poikkeus 90-luvulla voimakkaasti laajentuneen Nokia-klusterin ansiosta.
Suomi on perinteisesti vienyt elektroniikan lisäksi isoja metallista tehtyjä
esineitä ja puujalosteita. Näiden tekeminen sekä raaka-aineiden tuottaminen ja jalostaminen ovat luoneet paljon työpaikkoja. Raskas teollisuus muodostaa edelleen huomattavan osan kansantuotteesta, mutta on hyvä huomata, että jo 70 prosenttia BKT:sta muodostuu palveluissa.
Palveluiden merkityksen voimistumista korostaa se, että huomattavan
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suuri osa talouskasvusta on tullut tällä vuosituhannella tietointensiivisistä
palveluista. Viennistä suurin osa on edelleen teollisuustuotteita, mutta niissäkin palveluiden osuus on voimakkaassa kasvussa. Erityisesti digitaaliset
palvelut kasvattavat osuuttaan. Ne ovatkin erityisen suuri mahdollisuus Suomen kaltaiselle maalle, joka on sivussa suurilta markkinoilta.

Palvelut nähdään usein vaikeina tuotteina viedä, mutta palveluiden digitalisoiminen madaltaa monia kynnyksiä. Esimerkiksi Google ja Facebook
myyvät mainoksia globaalisti hyvinkin tarkasti paikallisesti jopa henkilökohtaisesti kohdentaen. Suomessa esimerkkejä löytyy etenkin peliteollisuudesta, jossa erityisesti Supercell ja Rovio ovat näyttäneet, että pienestä maasta
voi ponnistaa globaalisti tunnetuksi digitaaliseksi brändiksi.
Vaikka pelejä pidetään marginaalisena ilmiönä, oli Supercell yksi suurimmista yhteisöveronmaksajista Suomessa vuonna 2015. Perinteisempien palvelujen digitalisoitumista vauhdittavat Suomessa muun muassa Nokia-klusterin raunioille syntyneiden terveyspalvelujen ja auton ohjaamopalvelujen
tuottajat. Nämä symbolisoivat laajemminkin Suomen muutostarvetta. Molemmat ovat meillä perinteistä b-to-b palvelujen tuotantoa, mutta niissä
tehdään palveluita, jotka eivät ole näkymättömiä koneen osia, vaan hyvin
näkyviä palveluiden tai laitteiden käyttöliittymiä.

DIGITAALISTEN PALVELUIDEN JA ROBOTISAATION VAIKUTUKSET
TYÖHÖN SEKÄ JULKISEEN SEKTORIIN
Suomen suurimmat viejät ja työllistäjät ovat perinteisiä metalli- ja puuteollisuusyrityksiä. Samaan aikaan pienet toimijat pelialalla työllistävät hyvin vähän, mutta ovat voitolla ja yritysveroilla mitattuna hyvin tehokkaita ja tuottoisia yrityksiä.
Kuluttajille tarjottavat palvelut työllistävät yhä suuremman osan työvoimasta, mutta niiden tuotanto polarisoituu voimakkaasti toisaalta erittäin hyvin palkattuihin asiantuntija- ja suunnittelutöihin ja toisaalta alustatalouden
mukanaan tuomaan äärimmäisen vähän osaamista vaativaan mikro-tehtävien tuottamiseen digitaalisten palvelujen osana (esimerkkeinä Mechanical
Turk ja Über). Tästä seuraa suuria haasteita yhteiskuntapolitiikalle ja julkisten palveluiden rahoitukselle.
Yhä pienempi osa työvoimasta tuottaa yhä suuremman osan arvonmuodostuksesta ja kerää yhdessä alustojen omistajien kanssa kasvavan osuuden
uudesta vauraudesta. Samaan aikaan yhä suurempi osa väestöstä tekee töitä,
jotka koneet ja ohjelmistot tekisivät tehokkaammin ja ympäri vuorokauden.
Tällöin riskinä on, että yhä suurempi osa väestöstä ei tee tuottavaa työtä
eikä näe mitään roolia uudessa maailmassa. Osin juuri tästä on seurannut
populististen liikkeiden nousussa eri puolilla maailmaa. Tähän kehitykseen
voidaan vastata eri tavoin. Yksi mahdollinen ratkaisu on antaa periksi ja toi-
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voa että alentamalla koulutus- ja tulotasoa Suomessa voidaan tuottaa riittävän halvalla jotakin, mitä joku suostuu ostamaan.
Koulutus ja tuotekehitys ovat kuitenkin keinoja, joilla Suomi on tähän asti
menestynyt. Myös digitaalisessa palvelutaloudessa menestymme samoilla
aseilla todennäköisemmin kuin siirtymällä vähemmän osaamista vaativaan
tuotantoon. Suomessa on jo valmiiksi osaamista ja hyvä koulutustaso, joita
voidaan hyödyntää muutoksessa.
Tämä ei tarkoita, etteikö julkisia palveluita voisi tehostaa ja tuottaa
uusilla tavoilla. Asiakaslähtöiset digitaaliset palvelut vaativat uudenlaisia
hallinnon raja-aitoja rikkovia prosesseja ja työtapoja. Suomessa on paljon
osaamista hallinnon tietojen standardoinnista sekä hyvä ja toimiva infrastruktuuri. Laajat, keskitetyt järjestelmänkehityshankkeet ovat kuitenkin
törmänneet usein vaikeuksiin tai olleet yksinkertaisesti liian suuria toteutettaviksi järjellisessä ajassa.
On kuitenkin tärkeää, että uusia työtapoja otetaan käyttöön ja onnistuneita esimerkkejä pyritään monistamaan. Tässä julkaisussa korostetaan julkisten palvelujen kehittämistä asiakaslähtöisesti ja käyttäen hyväksi olemassa
olevia vahvuuksia. Esimerkiksi terveydenhuollossa, liikenteessä ja energiataloudessa on suuria mahdollisuuksia tehostaa toimintaa julkisen tiedon hyväksikäytön ja digitaalisten prosessien avulla.

UUDET TEKNOLOGIAT PELASTAJANA
Suomessa uskotaan voimakkaasti, että esineiden internet (IoT) tehostaa lähivuosina monia teollisia prosesseja. Maailmalla on jo kuitenkin esimerkkejä
siitä, että esineiden internet ja laajennettu todellisuus luovat kokonaan uudenlaisia palveluita. Tällaista palveluajattelua kaivattaisiin paljon laajemmin
myös suomalaisissa teollistamisstrategioissa.
Esimerkiksi Wärtsilä ja ABB ovat alkaneet ajatella tuotteitaan palveluina,
jotka voidaan toteuttaa monin tavoin vaikkapa myymällä risteilijän ostajalle
moottorit palveluina ja hyödyntämällä niistä saatavaa IoT:n avulla kerättyä
tietoa uusien palveluiden toteuttamisessa.

MATTI ROSSI
MATTI LEHTI

Kuten IoT-artikkelissa todetaan, tässä murroksessa ei riitä, että keksitään
uusia innovaatioita. Yritysten on mietittävä myös, minkälainen verkosto toteuttaa uudet palvelut ja mitkä ovat liiketoimintamallit, jotka tuovat verkoston toimijoille mielekästä bisnestä.

Robotit, hajautettu sähköntuotanto, terveydenhuolto, uudenlaiset mediapalvelut ja laajennettu todellisuus tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia luoda uusia palveluita, joiden varaan suomalainen hyvinvointi rakentuu
seuraavilla vuosikymmenillä. Kaikkialla toimivat digitaaliset palvelut luovat
myös uudenlaisia uhkia. Tietoturva- ja yksityisyydensuojapalvelut ovat Suomen vahvaa osaamisaluetta, jonka voi arvioida kasvavan digitaalisen palveluiden lisääntyessä muun muassa teollisen internetin ansiosta. Tietoturvan
merkitys korostuu erityisen paljon terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa, jotka ovat suomalaisyrityksille suuri kasvualue ja yhteiskunnalle tehostamismahdollisuus.
Mielenkiintoista on todeta, että 26.2.2017 julkaistiin neljä uutta Nokian puhelinta ja ilmoitettiin, että Withings-tuotteet muuttuvat Nokian omiksi kuluttajille suunnatuiksi terveys- ja kuntoilutuotteiksi.
Suomen tunnetuimman tuotemerkin paluun korkean jalostusarvon kuluttajapalveluihin toivoisi päättävän kymmenen vuotta jatkuneen Suomen
tuotannon ja viennin liukumisen alaspäin tuotannon arvoketjussa. Käänne
tarkoittaisi tietointensiivisten palvelujen roolin vahvistumista Suomen viennin kasvussa ja siirtymistä tavaratuotantoon, jossa fyysisten tuotteiden päätehtävänä on toimia korkean jalostusarvon palvelujen kantajina. Kehitys ja
sen myönteiset vaikutukset vahvistaisivat näkemystä ja uskallusta muuallakin kuin start-up yrityksissä.
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KIRJOITTAJAT
Jyrki Ali-Yrkkö toimii Etlatieto Oy:n varatoimitusjohtajana. Hän on tutkinut
Nokian ja ICT-sektorin roolia Suomen kansantaloudessa jo 20 vuoden ajan.
Viime aikoina Jyrki on keskittynyt globaalien verkostojen ja niiden tuottaman
arvonlisän syntymiseen.
Cristina Andersson on tietokirjailija ja yrittäjä. Hän on toiminut erilaisissa
robotisaatioon liittyvissä asiantuntijatehtävissä vuodesta 2013. Hän on myös
keinoälyn ja robotiikan innovaatioyhdistyksen Airo Island ry:n hallituksen jäsen.
Ritva Elonen on tukenut monia julkisen sektorin organisaatioita digitalisoitumisen muutoksessa erityisesti johtamisen kysymyksissä. Hän on toiminut pitkään konsultoinnin johtotehtävissä mm. tietoyhteiskuntajohtajana TietoEnator Oyj:ssä.
Kati Hagros, DI, VTM, on Aalto-yliopiston Chief Digital Officer sekä Tokmanni
Oyj:n, Siili Solutions Oyj:n ja Nixu Oyj:n hallituksien jäsen. Hänellä on laaja
kansainvälinen kokemus johtotehtävistä teknologian ja digitalisaation parissa, mm. Koneen kehitys- ja IT-johtajana, Nokian laatujohtajana sekä Nokia
Mobile Phonesin Aasian strategiajohtajana.
Katrina (Kati) Harjuhahto-Madetoja työskentelee toimitusjohtajana Etevassa. Hän toimi vuosina 2013-2015 Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys Hetkyn
puheenjohtajana ja on Helsingin kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston
jäsen. Pitkän työuransa aikana hän on toiminut julkisella ja yksityisellä sektorilla erilaisissa johto- ja kehittämistehtävissä. Matkan varrelle mahtuvat
niin pörssiyhtiön tietohallintojohtajan ja hallituksen tietoyhteiskuntaohjel-
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man johtajan pestit kuin IT-alan yrittäjyys. Tivia valitsi Harjuhahto-Madetojan
vuoden tietotekniikkavaikuttajaksi vuonna 2006.
Kehittämispäällikkö Markku Huttunen on toiminut Tilastokeskuksen verkkopalvelujen kehittäjänä vuodesta 1995 lähtien ja mm. uudistanut tilastojen
painetut julkaisusarjat monikanavaisiksi sähköisiksi julkaisuiksi.
Petteri Järvinen (dipl. ins.) on seurannut IT-maailman kehitystä 1980-luvun
alusta. Hän on kirjoittanut yli 30 tietokirjaa ja lähes 2000 kolumnia ja lehtiartikkelia, sekä luennoinut tietoturva- ja it-aiheista 30 vuoden ajan. Järvinen
tunnetaan aktiivisena keskustelijana ja mielipidevaikuttajana.
Olli Kangas on Kelan yhteiskuntasuhteiden johtaja. Aiemmin hän on toiminut
Kelan tutkimusosaston osastopäällikkönä, Tanskan sosiaalitutkimuslaitoksen tutkimusprofessorina, Turun yliopiston sosiaalipolitiikan professorina.
Lisäksi hän on ollut H.C. Andersen professori Syd-Dansk yliopistossa Odensessa ja Olof Palme professori Uppsalan yliopiston valtio-opin laitoksella.
Jouni Kangasniemi on kansainvälisten asiain kehittämispäällikkö opetus- ja
kulttuuriministeriössä. Hänellä on 25 vuoden kokemus digitaalisaation/tietoyhteiskunnan, koulutuspolitiikan ja koulutusviennin parissa työskentelemisestä. Opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi hän on työskennellyt Opetushallituksessa ja Korkeakoulujen arviointineuvostossa. Koulutukseltaan
hän on Kasvatustieteen maisteri (aikuiskoulutus). Lisäksi hän on suorittanut
ammatillisen opettajankoulutuksen.
Reijo Karhinen on OP Ryhmän pääjohtaja, KTM, vuorineuvos ja Turun sekä
Itä-Suomen Yliopiston kunniatohtori. Hänellä on ollut ja on edelleen lukuisia
luottamustoimia liike-elämässä ja kolmannella sektorilla. Reijo Karhinen on
vuodesta 1994 lähtien ollut hyvin keskeisesti vaikuttamassa OP Ryhmän digitalisoitumiskehitykseen.
Jyrki Kasvi on kansanedustaja ja tekniikan tohtori Teknillisestä korkeakoulusta. Ennen poliittista uraa hän on toiminut mm. tutkijana ja toimittajana, ja on
kirjoittanut useita tietoyhteiskuntaa ja tietotekniikkaa käsitteleviä kirjoja ja
artikkeleita.

Erikoistutkija Rauli Kohvakka on työskennellyt pitkään tietoyhteiskunnan ja
joukkoviestinnän tutkijana Tilastokeskuksessa.
Ilkka Koiranen työskentelee projektitutkijana Tackling Inequalities in Time
of Austerity (TITA) –hankkeessa. Koiranen on koulutukseltaan valtiotieteiden
maisteri ja kirjoittaa tällä hetkellä väitöskirjaa digitaalisen eriarvoisuuden
ilmenemismuodoista suomalaisessa yhteiskunnassa.
Matti Korkeela oli koulutukseltaan luonnontieteiden kandidaatti. Hän jäi
eläkkeelle vuonna 2009 tehtyään pitkän uran OP Ryhmän johtotehtävissä,
vastuullaan mm. internet-, puhelin- ja korttiliiketoiminnan kehittäminen. Siihen, että OP Ryhmän verkkopankki aloitti toimintansa ensimmäisenä Euroopassa vuonna 1996 Matti Korkeelan rooli oli aivan ratkaiseva. Matti Korkeela
kuoli sairauden seurauksena 2.8.2016.
Jyrki Koskinen on liikkeenjohdon konsultti ja hän on erikoistunut digitaalisten, tietointensiivisten palvelujen kehittämiseen. Jyrkillä on yli 30 vuoden
kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja tietotekniikan hyödyntämisestä
eri toimialoilla. Hän on mm. perustanut NetAnttilan, vastannut IBM:n korkeakoulu- ja yhteiskuntasuhteista ja valmentaa nyt yrityksiä hyödyntämään
data-analytiikkaa ja palveluajattelua.
Mikko Kosonen on kauppatieteiden tohtori ja Sitran yliasiamies. Ennen siirtymistä yliasiamieheksi hän toimi Sitran innovaatiojohtajana. Aikaisemmin
Kosonen toimi Nokia Oyj:ssä muun muassa yrityssuunnittelu- ja tietohallintojohtajana sekä viimeksi johdon neuvonantajana. Kosonen on myös ollut
useamman hallituksen jäsen.
Mirjami Laitinen pääjohtaja emerita, on toiminut Verohallinnossa monissa
eri johtotehtävissä, viimeksi vuosina 2007-2012 pääjohtajana. Kaikissa eri
rooleissa hänen tehtäväkuvaansa on kuulunut edistää ja johtaa mm. Verohallinnon digitalisaatiota. Vuosina 2013-2015 hän on toiminut Suomen Itsenäisyyden Juhlarahaston, Sitran vanhempana neuvonantajana tietoyhteiskunnan avainalueella.
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Antti Larsio on toiminut terveydenhuollon tietotekniikan parissa jo 1980-luvun puolesta välistä lähtien. Hän on toiminut mm Helsingin yliopistollisen
sairaalan atk-päällikkönä 1990-uvun alussa sekä Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin tietohallintojohtajana 2000-luvulla vastaten mm tieto- ja
lääkintätekniikan tulosalueesta. Tänä aikana hän oli myös sairaanhoitopiirin
johtoryhmän jäsen. Edellisten lisäksi Larsio on toiminut useissa muissa tietotekniikan johtotehtävissä mm Sonera-konsernin tietohallintojohtajana ja
Microsoftilla teknologiajohtajana. Tällä hetkellä hän toimii Sitrassa vanhempana neuvonantajana vastuualueena tietotekniikan hyödyntäminen julkisessa hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Heikki Lehmusto toimi Oy Kolmostelevisio Ab:n toimitusjohtajana vuosina
1986–1993 ja Yleisradio Oy:n televisoitoimialan johtajana ja hallituksen jäsenenä 1994–2001. Lehmusto oli alan yhteiselimen DigiTVForumin puheenjohtaja. Lehmusto toimii edelleen mm. Television katselua ja radion kuuntelua
mittaavan Finnpanel Oy:n hallituksen puheenjohtajana.
Matti Lehti on Helsingin kauppakorkeakoulun emeritus kansleri sekä Tieto-konsernin pitkäaikainen toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.
Hän toimi kanslerina vuodet 2005-2009 ja Tiedon palveluksessa vuosina
1989-2008.
Teemu Leinonen on uuden median muotoilun ja oppimisen professori Aalto-yliopiston Media Labissa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus e-oppimisen
ja erilaisten oppimista tukevien uuden median sovelluksien tutkimuksesta
ja kehitystyöstä. Leinonen on opiskellut kasvatustiedettä ja uutta mediaa.
Koulutukseltaan hän on taiteen tohtori.
VTT Paul Lillrank on toiminut professorina Aalto yliopiston Tuotantotalouden
laitoksella vuodesta 1994 opetusalana laadunohjaus ja palvelutuotanto. Hän
on tutkinut erityisesti terveydenhuollon organisaatioita ja johtamista.
Jarno Limnéll on kyberturvallisuus-alan professori Aalto-yliopistossa ja
kyberturvallisuusjohtaja Insta Group Oy:ssä. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus turvallisuusasioiden parissa työskentelemisestä. Koulutukseltaan hän
on Sotatieteiden tohtori, valtiotieteiden maisteri ja upseeri.

Juho Lindman on sovelletun tietojenkäsittelyn vanhempi lehtori Göteborgin
Yliopistossa/Chalmersin teknisessä korkeakoulussa. Hän on toiminut aiemmin tietojenkäsittelytieteen yliassistenttina Hankenilla Helsingissä. Hänen
tutkimuksensa keskittyy avoimen lähdekoodin ja avoimen datan liiketoimintamalleihin ja organisaatioiden muutoksen. Lindman on väitellyt Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa Helsingissä.
VTM Laura Lohikoski työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksessa väestö ja
elinolot-yksikössä. Asiantuntemusta hänellä on sosiaalisesta pääomasta ja
sen mittaamisesta, henkilötiedonkeruista sekä tulonjaon ja työssäkäynnin
tilastoinnista. Parhaillaan hän työskentelee työssäkäyntitilastossa.
Peter Lund on tulevaisuuden energiakysymyksiin erikoistunut teknillisen fysiikan professori Aalto-yliopistossa. Hän on vieraileva professori Kiinassa ja
Saksassa. Hänellä on yli 35 vuoden kokemus energiakysymyksistä. Hänellä
on paljon kansainvälisiä luottamus- ja asiantuntijatehtäviä. Tekniikan tohtori
TKK:sta 1984
Pekka Lundmark on työskennellyt Fortumin toimitusjohtajana vuodesta 2015.
Hänen tehtävänään on johtaa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Ennen
Fortumia hän toimi Konecranesin toimitusjohtajana, Hackmanin toimitusjohtajana, Startupfactoryn Managing Partnerina sekä useissa eri johtotehtävissä
Nokiassa. Hän on lisäksi Energiateollisuus ry:n hallituksen sekä Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön hallituksen puheenjohtaja. Koulutukseltaan
hän on diplomi-insinööri.
Hannu Luntiala on työskennellyt Väestörekisterikeskuksen johtotehtävissä yli
kolmekymmentä vuotta; syksystä 2003 lukien viraston päällikkönä. Hän on
pitänyt satoja alustuksia toimialaltaan ja kirjoittanut kymmeniä asiantuntija-artikkeleita sanomalehtiin ja aikakauslehtiin. Hän on myös palkittu, neljä
kaunokirjallista teosta julkaissut kirjailija, jonka tuotantoa on käännetty seitsemälle eri kielelle.
Ilkka Lähteenmäki on toiminut yli kaksikymmentä vuotta finanssisektorin kehittämisen ja johtamisen tehtävissä, viimeksi Danske Bankissa. Lähteenmäki
on tehnyt väitöskirjansa suomalaisen pankkitoiminnan kehittymisestä ns.
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deregulaation viitekehyksessä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana hän on
osallistunut finanssisektorin digitalisaation tutkimukseen julkaisten useassa
tieteellisessä lehdessä ja konferenssissa. Tällä hetkellä Lähteenmäki keskittyy suomalaisen FinTech-toiminnan kehittämiseen yhdessä useamman yliopiston, tutkimuslaitoksen, Suomen Pankin ja Valtiovarainministeriön kanssa. Johtuen omasta työkokemuksestaan, hänen erityiskiinnostuksen kohde
on finanssitoiminnan johtamisen dilemma FinTechin ja muun digitalisaation
aiheuttamassa mylläkässä.
Matti Makkonen oli suomalainen diplomi-insinööri ja matkapuhelinalan
uranuurtaja. Hän toimi muun muassa Nokia Networksissa ja Telessä yksikön
johtajana sekä Finnet Oy:n toimitusjohtajana. Makkosta pidetään suurelta
osin koko PTL-Tele-Soneran matkaviestintä-rahasammon isänä. Matti Makkonen sai 2008 The Economist-lehden palkinnon. Matti Makkonen menehtyi
vaikeaan sairauteen 26.6.2015.
Mika Maliranta on toiminut vuodesta 2009 lähtien tutkimusjohtajana
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa Etlassa sekä professorina Jyväskylän
yliopistossa. Hän on koulutukseltaan taloustieteen tohtori. Hän on julkaissut
27 vertaisarvioitua artikkelia kansainvälisissä tieteellisissä aikakauskirjoissa
erityisesti tuottavuudesta ja työmarkkinoista. Hän on äskettäin kirjoittanut
yhdessä professori Ari Hyytisen kanssa suomenkielisen oppikirjan yritysjohdon taloustieteestä.
Veli-Matti Mattila on toiminut Elisan toimitusjohtajana vuodesta 2003 alkaen,
jolloin Elisa on kehittynyt teleoperaattorista myös uusien digitaalisten palvelujen tarjoajaksi. Sitä ennen hän toimi Suomen Ericssonin toimitusjohtajana
vuosina 1997–2003 ja ennen sitä eri tehtävissä Ericsson-konsernissa Suomessa ja Yhdysvalloissa vuodesta 1986 lähtien. Mattila on Sammon hallituksen
jäsen, Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Tietoliikenteen ja tietotekniikan
keskusliitto FiCom ry:n hallituksen puheenjohtaja, Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n hallituksen puheenjohtaja sekä Suomen Messut Osuuskunnan hallintoneuvoston jäsen. Koulutukseltaan Mattila on DI, MBA.
Yrjö Neuvo, Tekniikan lisensiaatti TKK 1974 ja Ph.D. 1974 Cornell University.
Nimitettiin 1976 professoriksi Tampereen teknilliseen korkeakouluun, missä

käynnisti signaalien digitaalisen käsittelyn opetuksen ja tutkimuksen. Vieraileva professori University of California, Santa Barbara 1981 – 82. Suomen
Akatemian akatemiaprofessori 1984 – 93. Nokia Oyj:n palveluksessa 1993 –
2005 Johtokunnan jäsenenä, teknologiajohtajana ja Mobile Phones yksikön
tuotekehitysjohtajana. Tieteellisiin julkaisuihin noin 8500 viittausta. TKK,
TTY, TY ja ÅA kunniatohtori. IEEE Life Fellow. Asteroidi 1938 DN nimetty 1991
Neuvoksi. Edistänyt yliopistojen ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Vaisala Oy:n
hallituksen jäsen.
Maria Nikkilä työskentelee valtiovarainministeriössä tietohallintoneuvoksena ja JulkICT -osaston Digitalisaatio-yksikön päällikkönä. Aikaisemmin hän
toimi Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman ohjelmapäällikkönä ohjelman alusta vuoden 2016 loppuun saakka.
Erikoistutkija Juha Nurmela on Tilastokeskuksen kulutustiimin vetäjä ja sosiologian dosentti. Hän käynnisti suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan
käyttötutkimukset Tilastokeskuksessa vuonna 1996 ja

teki niitä vuoteen

2005 asti, jolloin siirtyi kulutustutkimuksen vetäjäksi. Väitöskirjassaan ”Kotitaloudet ja energia vuonna 2015” (1996) Nurmela analysoi kotitalouksien
rakennemuutosten vaikutuksia energiankulutukseen.
Helsingin yliopiston professori KTT Mika Pantzar on julkaissut satoja artikkeleita kuluttaja-, teknologia- ja innovaatiotutkimuksen alueilta. Hänen tämän hetken kiinnostuksen kohteena ovat datatalous sekä uudet massiiviset
kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset aineistot, niiden akateeminen ja kaupallinen
käyttö.
Samuli Pekkola FT, työskentelee tietojohtamisen professorina Tampereen teknillisessä yliopistossa. Hän on lisäksi ollut vierailevana professorina Agderin
yliopistossa Norjassa sekä hoitanut useita virkoja Jyväskylän yliopistossa. Pekkolan tutkimus keskittyy tietojärjestelmien käyttäjien toiminnan tukemiseen,
tietojärjestelmien hankintaan ja kokonaisarkkitehtuureihin. Pekkola toimii
Associate Editorina Business Information Systems and Engineering –lehdessä ja neuvonantajakomiteassa Scandinavian Journal of Information Systems
lehdessä.
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Riikka Pellikka on tehnyt vuosien ajan töitä ekosysteemien, prosessien kehittämisen ja palvelujen digitalisoinnin parissa ja on yhteisömanageroinnin
pioneeri. Riikan intohimona on kyseenalaistaa annetut totuudet ja hakea
vaihtoehtoja ennakkoluulottomasti eri näkökulmia yhdistellen. Tällä hetkellä Riikka työskentelee valtiovarainministeriössä, jossa hän toimeenpanee
julkisen hallinnon ja samalla myös koko yhteiskunnan asiakaslähtöistä prosessien uudistamista.
Risto Pennanen on viestintäalan yrittäjä, joka ennen yrittäjäksi ryhtymistä
työskenteli yli 20 vuotta talousmediassa sekä viestintätehtävissä. Digitalisaatioon Pennanen on paneutunut sekä toimittajana, yrittäjänä että työ- ja
elinkeinoministeriön asettaman ICT2015 -työryhmän jäsenenä.
Noora Pinjamaa (KTM) viimeistelee väitöskirjaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa sosiaalisen median vaikutuksista media-alan yritysten liiketoimintaan. Hän on vieraileva tutkija Berkeleyn yliopistossa Yhdysvalloissa. Hän
on työskennellyt useita vuosia asiantuntijatehtävissä media-alalla ja aloittaa keväällä 2017 Medialiiton asiantuntijana ja Viestintäalan tutkimussäätiön
asiamiehenä.
Ville-Veikko Pulkka valmistelee yhteiskuntapolitiikan väitöskirjaa digitaalisen
talouden työelämävaikutuksista Helsingin yliopistossa. Pulkka työskenteli professori Olli Kankaan johtamassa tutkimusryhmässä, joka vastasi Suomen perustulokokeilun suunnittelusta.
Harri Pursiainen (s. 1957) on toiminut liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkönä vuodesta 2006 lukien. Sitä ennen hän on toiminut ministeriön
viestintäpolitiikan ja digitaalitaloutta koskevien asioiden valmistelu- ja johtotehtävissä 1980-luvulta alkaen.
Kaija Pöysti on teknillisen fysiikan diplomi-insinööri, sarjayrittäjä, bisnesenkeli
ja hallitusammattilainen. Hänen vuonna 1983 perustamansa Trantex Oy kasvoi
260 hengen IT-alan lokalisointi- ja koulutusyritykseksi. Yrityskaupan jälkeen
hän asui vuoden Saksassa ja 8 vuotta USA:ssa, missä hän auttoi suomalaisia
teknologiayrityksiä USA:n markkinoille. Suomeen palattuaan hän on toiminut
bisnesenkelinä, hallitustehtävissä sekä startup- ja kasvuyritysten sparraajana.

Matti Rossi on tietojärjestelmätieteen professori Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa. Viimeaikoina hän on tutkinut erityisesti laajoja ERP- ja arkkitehtuurihankkeita ja niiden organisationaalisia vaikutuksia sekä avoimen datan hyväksikäyttöä liiketoiminnassa. Hän voitti vuoden 2013 TAF:in Millenium
Distinction Award:in avoimen koodin ja –datan tutkimuksestaan.
Petri Rouvinen on taloustieteen tohtori ja taloustieteilijä. Hän on erikoistunut
erityisesti innovaatiotoimintaan ja teknologiaan, kilpailukykyyn, globalisaatioon ja yrittäjyyteen liittyviin asioihin. Hän toimii Etlatiedon toimitusjohtajana
ja ETLAn tutkimusjohtajana. Hänellä on monipuolinen ura tutkijana Suomessa
ja kansainvälisesti sekä laaja määrä kotimaisia ja kansainvälisiä julkaisuja.
Pekka Räsänen on taloussosiologian professori Turun yliopistossa. Hänellä
on 20 vuoden kokemus kulutus- ja teknologiatutkimuksesta sekä sosiaalitieteiden metodologiasta. Räsänen on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori.
TkT Timo Seppälä on toiminut pitkään eri kansainvälisten yritysten globaaleissa johto- ja liiketoiminnan kehitystehtävissä. Seppälä toimi mm. Elcoteq
Oyj:n Nokia-toimintojen vastaavana johtajana sekä Novomok Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana. Viime aikoina hän on julkaissut
useita artikkeleita siitä, kuinka yritykset voivat paremmin hyödyntää digitaalisia alustoja, kuten lohkoketjuteknologiaa, yritysten uusissa toimitusketjuja palveluinnovaatioissa
Vuokko Skyttä, kauppatieteiden maisteri Helsingin kauppakorkeakoulu 1976.
Eri johtotehtävissä Postissa vuodesta 1975 mm. suurasiakkaista vastaavana
johtajana ja johtoryhmän jäsenenä, tytäryhtiöiden hallituksissa ja toimitusjohtajana ja konsernin strategiayksikön hankejohtajana. Eläkkeellä vuodesta 2013.
Kari Smolander on ohjelmistotuotannon professori Aalto-yliopistossa ja
Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Hän on valmistunut filosofian tohtoriksi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja kauppatieteiden lisensiaatiksi Jyväskylän yliopistosta. Hänellä on yli 140 vertaisarvioitua julkaisua
kansainvälisissä tiedelehdissä ja konferensseissa. Hänen tutkimuskohteisiinsa kuuluvat muutos ohjelmisto- ja järjestelmäkehityksen käytännöissä ja kehitysorganisaatioissa.

Kirjan toimituskunta ja kirjoittajat

Juhani Strömberg, tekn.tri, on tehnyt pitkän 30 vuoden uran IT-palvelualalla (Tietotehdas, Tieto) ja vajaan 10 vuoden uran logistiikka-alalla (Itella), 1980/1990-luvukujen taitteesta lähtien konsernijohtoryhmätasoisissa
rooleissa sekä lukuisissa tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksissa. Hänen erikoisalojaan ovat digitalisoituminen ja alustatalous sekä strategiakysymykset.
2010 hänet valittiin Talentumin Vuoden IT-innovaattoriksi. Vuodesta 2015 hän
on toiminut hallitusammattilaisena, business-enkelinä ja konsulttina sekä
Tahtitieteellinen yhdistys Ursan hallituksessa.
Reijo Sventolla on laaja kokemus tietoliikennealasta toimittuaan toimialalla
keskeisissä tehtävissä yli 20 vuoden ajan. Toimittuaan ensi Finnet-liiton toimitusjohtajana hän siirtyi vuoden 2000 alusta silloin perustetun Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n toimitusjohtajaksi jääden sieltä
eläkkeelle vuonna 2015. Juristin koulutuksen omaavalla Sventolla on myös
työkokemusta eduskunnasta ja liikenne- ja viestintäministeriöstä.
Pekka Tiainen s. 1951 on valtiotieteen tohtori kansantaloustieteessä Helsingin yliopistosta ja on työskennellyt vuodesta 1978 alkaen valtioneuvoston ja
eri ministeriöiden palveluksessa vaativissa kansallisen tason sekä kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä. Keskeinen kiinnostuksen aihe talous- ja yhteiskuntatieteisiin, työllisyyteen ja ympäristöaiheisiin ja poikkitieteellisyyteen
juontaa lukiovuosilta 1960-luvulta.
Tuomo Tuikka, Anu Seisto, ja Kaisa Vehmas ovat VTT:n Digitaaliset palvelut
–tutkimusalueen tutkijoita.
Virpi Tuunainen on tietojärjestelmätieteen (erit. tieto- ja palvelutalous) professori Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa. Hänen tutkimuksensa keskittyy
digitaaliseen palvelutalouteen sekä elektroniseen ja mobiiliin liiketoimintaan.
Jukka Viitasaari on valtiotieteiden maisteri ja mba, bisnesenkeli, sarjayrittäjä ja hallitusammattilainen. Hän toimii digimedian ja -teknologian rajapinnalla viimeksi videoteknologian parissa. Hän on aiemmin työskennellyt
Teknologiateollisuuden ja Viestinnän keskusliiton johdossa, perustanut Digitoday-verkkomedian ja toiminut Talentumin ja Sanomien talous- ja tietotekniikkamedioiden johdossa.

VTM Lasse Winter työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen yritystilastot-yksikössä tuki – ja projektitehtävissä. Aikaisemmin hän on tutkinut esimerkiksi eduskuntavaaliehdokkaiden sosioekonomisen taustan merkitystä
valituksi tulemiseen ja hyödyntänyt text mining – menetelmiä presidenttien
uuden vuoden puheisiin
Pekka Ylä-Anttila. Toiminut ETLAn tutkimusjohtajana ja Etlatieto Oy:n toimitusjohtajana. Tutkinut erityisesti ICT-sektoria, yritysten kansainvälistymistä,
globalisaatiota, sekä tiede-, innovaatio- ja elinkeinopolitiikkaa.

