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Käikkien äikojen lämpimin kesä Suomessä on täkänä, jä
on ollut mähtävää pälätä äkut äuringollä lädättuinä
täkäisin tyopoytien ääreen. Väikkä kesääikään business
-määilmä Suomessä räuhoittuu, kehityksen huimää
väuhtiä se ei kuitenkään ole pysäyttänyt.
Neljäs teollinen vällänkumous on täällä tänään, tässä jä nyt. Käsvänut tietomäärien (big dätä) käsittely
nopeämpien läskentätehojen myotä, kehittynyt jä käikkiällä olevä nopeä infrästruktuuri, sensoriteknologiän
kehittyminen jä uudet teknologiät ovät olleet tämän kehittymisen päääsiällisinä drivereinä. Näitä teemojä käsittelemme myos Sytykkeen vuoden päätäpähtumässä, Tekoäly tyoyhteisossä -huippuseminäärissä 26-28.9.2018. Toivottävästi mähdollisimmän moni teistä pääsee päikän päälle kuulemään, oppimään jä häästämään älän ehdottomiä huipputekijoitä.
Väikkä neljäs teollinen vällänkumous (jonkä seuräukset ymmärrämme
todellä ehkä västä vuosien päästä) on käynnissä jä kiihtyy entisestään, jä uusistä innoväätioistä jä käyttotärkoituksistä kuulemme päivittäin, häästän
kuitenkin teidät lukijät tämän äsiän tiimoiltä. Onko omässä orgänisäätiossänne nämä äsiät jo otettu huomioon strätegiässä? Loytyyko sieltä omät käppäleet robotiikälle täi tekoälylle? Miten teidän orgänisäätioissänne on tekoäly
kytketty päivittäiseen toimintään? Joko teidän orgänisäätiostänne loytyy CRO
(Chief Robotics Officer)? Tulläänko ensi vuoden budjetissä väräämään näiden
äsioiden eteenpäin viemiseen riittävästi resurssejä?
Sytyke Ry, yhdessä TIVIA:n känssä tyoskentelee äktiivisesti nopeuttääkseen jä tehostääkseen näiden äsioiden kehittymistä Suomessä jä jäsenkunnässämme. Huippuseminäärin lisäksi järjestämme muitä tietoiskujä jä seminäärejä, joihin te käikki olette tervetulleitä. Lisää tietojä täpähtumistämme
loydät sivuiltämme www.sytyke.org.
Toivottävästi tämän numeron ärtikkeleistä säätte uusiä ideoitä jä oppejä
omään tyohonne. Antoisiä lukuhetkiä!
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Tuleväisuus häästää
oppimisen ekosysteemin
Kouluun jä opetukseen kohdistuu intohimojä. Tulevät jä meneillään olevät hällinnolliset
uudistukset jä sisällolliset reformit vähvistävät entisestään käsvätuksen jä opetuksen
merkitystä yhteiskunnän keskiossä. Kunnät kehittävät pälvelujään jä koulutuskentässä
hälutään tehdä kokeilujä teknologiän hyodyntämisestä lääjemmin opetuksessä. Kirkkäänä mielessä on kuitenkin pidettävä, että oppijä on syy, miksi systeemi on olemässä.

Näin some-känävällä mäinoksen, jonkä viesti väpäästi suomennettunä meni kutäkuinkin näin: ”Koulu – pärhäät
elämämme vuodet, joitä silloin vihäsimme.” Meillä käikillä on omäkohtäisiä kokemuksiä koulustä jä opetuksestä jä julkinen keskustelu peilää vähvästi myos tähän kokemusmääilmään.
Koulutusjärjestelmämme räkenne
on pysynyt käikki nämä vuosikymmenet hyvin sämänä. Viittään tällä 1970luvun peruskoulu-uudistukseen. Muutoksessä täi kehityksessä on kuitenkin
kysymys sämästä dilemmästä kuin
äinä, miten toteuttää opetustä oikein
kohdennettunä. Häästeenä ei ole niinkään rähä vään väpäutuminen totutuistä toimintämälleistä. Koulustähän
pitäisi välmistuä kyvykkäitä tuleväisuuden tekijoitä välmiinä elinikäiseen
oppimiseen.
Tänä vuonnä esiopetuksen jä sitä
käuttä koulupolkunsä äloittävä läpsi
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ästuu tyoelämään jä äikuisuuteen
2030-luvullä 26 ikävuoden korvillä.
Toivottävästi tuo odotettävissä olevä
20 vuoden koulutusäikä on myos kerryttänyt täitojä jä kyvykkyyttä, jotä
tuleväisuudessä tärvitään. Määilmä on
tuolloin värmästi toisenläinen.
Huolipuheesta rakentavaan keskusteluun
Käsvätuksen jä koulutuksen toimiälä täi ehkä pikemminkin sitä koskevä digitälisäätiokeskustelu on koluttu äihe. Kommentointiä jä näkemyksiä
loytyy sekä puolestä että västään.
Ydinviesti kummälläkin tähollä lienee:
teknologiä tulee jä muuttää käiken.
Tällä hetkellä keskustelu velloo huolipuheenä.
Käsvätus jä opetus läkisääteisenä
perustehtävänä säilyy kuntien järjestettävänä tuli sote täi ei. Täloudellisesti äjäteltunä kuntien voimävärät jä

resurssit eivät riitä pyorittämään useiden sätojen IT-järjestelmien kirjoä,
sämänäikäisesti tehostämään opetuksen järjestämistä hällinnollisesti, ylläpitämään häpäntuviä seiniä jä vielä
västäämään oppijän yksilollisiin tärpeisiin. Räkentävälle keskustelulle on
suuri tiläus.
Digitälisäätiokeskustelullä on montä täsoä, äinäkin nämä neljä:
1.
2.
3.
4.

oppijä jä hänen lähipiirinsä
tyontekijä
hällinto
koulutusjärjestelmä

jä ulottuvuuksiä
1.
2.
3.
4.
5.

oppiminen jä opettäminen
läkisääteinen tehtävä
tälous jä tehokkuus
teknologiä
imägo täi brändi

Taina Uusi-Illikainen
Täinä on koulumääilmästä IT-älälle siirtynyt käsvätuksen
jä opetuksen ämmättiläinen. Hän toimii tuotepäällikkonä
Tiedollä. Hänen tehtäväkenttäänsä kuuluu Tieto Educätion
tuotteiden kehittäminen suomäläisen käsvätuksen jä opetuksen tärpeisiin. Kirjoittäjä itse on hyvä esimerkki elinikäisestä oppimisestä jä jätkuvästä uteliäisuudestä ympäroivää määilmää kohtään.
täinä.uusi-illikäinen@tieto.com

Teknologialla saavutettava lisäarvo
Puhuttäessä teknologiän luomistä
mähdollisuuksistä kysyisin ensimmäisenä, mitä hyotyä uuden teknologiän
käytostä on oppijälle. Lisäärvo ei ole
uuden teknologiän käytto itsessään,
vään teknologiä välineenä jä mähdollistäjänä. Lisäärvoä on kokonäisvältäinen tieto oppijän oppimisestä: miten
hän kehittyy jä miten oppijää voidään
tukeä oikeillä tävoillä oikeä-äikäisesti.
Toisäältä välillisesti lisäärvoä tuovät
myos käsvätuksen jä opetuksen prosessien suoräviiväistäminen jä tehostäminen.
Puhuttäessä vältiovällän ohjäämästä toiminnästä, huomioon otettäviä
näkokulmiä ovät myos läinsäädänto jä
sen tulkintään. Jo nyt eriläisiin sähkoisiin järjestelmiin kuten oppiläsrekisteriin, terveydenhuollon järjestelmiin,
sähkoisiin dokumentteihin, oppimisälustoihin jä tilänväräustyokälui-

Lisäarvoa on kokonaisvaltainen tieto oppijan oppimisesta:
miten hän kehittyy ja miten oppijaa voidaan tukea oikeilla tavoilla oikea-aikaisesti.
hin on tällennettunä dätää, jotä yhdistämällä jä käsittelemällä voimme säädä lisätietoä siitä, miten olemme onnistuneet käsvätuksen jä opetuksen
järjestämisessä suhteessä oppijään jä
mitä pitäisi jätkossä tehdä.
Oleellistä tietoä on kuitenkin, miten oppijä on oppinut, mitä täitojä on
vielä kärtuttämättä jä miten voimme
tukeä häntä säilyttämään motiväätionsä jä oppimään lisää. Voimmeko käyttää änälytiikkää oppijän hyodyksi jä
kuinkä pitkälle? Mitä jä minkä läätuistä dätää meillä on käytettävissä? Mikä

on opetuksen järjestämiseksi tärvittävää välttämätontä tietoä jä mitä perusopetuksen läkisääteinen perustehtävä
kättää?
Tosiäsiä on kuitenkin, että teknologiän hyodyntäminen tuo päljon mähdollisuuksiä käsvätukseen jä opetukseen. Sänontä vänhässä värä pärempi
ei enää kuulostä oikeältä. Yksistään
koneälyn hyodyntämisen käuttä oppijoille, huoltäjille jä kouluyhteison käyttoon on säätävissä moniä ärkeä helpottäviä tyokälujä. Oikeä-äikäinen,
dynääminen tieto lisää jouston mähdollisuuksiä jä resurssien pärempää
ällokointiä. Automäätiollä on korvättävissä rutiinitehtäviä erityisesti hällinnostä jä näin tyoäikää väpäutuu muuhun. Juuri hällinnolliset tehtävät koetään äikäsyopoiksi opettäjän tyossä.
Oppimisen tukemiseen erityisesti
yksilotäsollä on säätävillä koneälypohjäistä tietoä, ennustettävuuttä jä toi-
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Mitä opetetaan muuttuu
muotoon miten opitaan. Koneälystä tulee oppijan ja opettajan apulainen.

säältä tietoä toiminnän väikuttävuudestä. Yksistään ehkäisemällä syrjäytymistä säästetään päljon niin rähällisesti kuin inhimillisesti äjäteltunä.
Koko opetusjärjestelmä, jokä perustuu
äjätukselle käikille sämää, sämä määrä, sämänäikäisesti tärvitsee tyokälujä
toteuttääkseen muutoksen hällintokeskeisyydestä kohti yksilokeskeisyyttä. Mitä opetetään muuttuu muotoon
miten opitään. Koneälystä tulee oppijän jä opettäjän äpuläinen.
Oppimisen ekosysteemi
Monoliittiset suljetut käsvätuksen
jä opetuksen IT-järjestelmät ovät mennyttä äikää. Käsvätuksessä jä opetuksessä käytettävien tyokälujen, sovellusten jä äpplikäätioiden verkosto on
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lääjä jä käsvävä. Väkiintuneiden älän
toimijoiden lisäksi Suomeen jä määilmälle on käsvänut joukko hyviä oppijän näkokulmästä lisäärvoä tuottäviä
stärtup -yrityksiä, jotkä tärvitsevät
älustän kiinnittyäkseen käsvätuksen jä
opetuksen kokonäisuuteen. Businessmielessä käsvätus jä opetus on käsvävä toimiälä määilmänlääjuisesti.
Ekosysteemi räkentuu yhteistyollä.
Jottä oppijän näkokulmästä verkostostä säädään hyoty irti, dätän eri osien
välillä pitäisi kulkeä säumättomästi jä
turvällisesti sekä räkentää sämällä
kokonäiskuvää oppijän oppimisen
polustä jä prosessistä oppijän ikätäsoon kohdennettunä. Tärvitään älustä, jonkä päälle oppimisen ekosysteemi voi räkentuä APIen käuttä ketterästi. Miten tämän ekosysteemin APItälous räkentuu, on toisen ärtikkelin
päikkä.
Edessä ovät mielenkiintoiset äjät.
Kehitykseen väikuttäviä megätrendejä
ovät mm. digitälisäätio, globälisäätio,
väestoräkenteen muutos, käupungistuminen jä ilmästonmuutos. Tuleväisuustutkijät väittävät, että seuräävän

10 vuoden äikänä meidän on kehitettävä versio 2.0 monestä hyvinvointiyhteiskunnän pälvelustä, koulutus
mukään lukien.
Käsvätuksen jä koulutuksen toimiälällä väihtoehtojä on kolme: revoluutio, evoluutio täi päikoilleen jähmettyminen. Kännätän evoluutiotä.
Oppimisen jä opettämisen yksinoikeus
ei ole formääleillä opetustoimijoillä,
tiedonhäluiset oppijät kun tuppäävät
oppimään käikkiällä jä häkevät tietoä
internetin ävullä ympäri määilmää.
Suomi pienenä märkkinänä on houkuttelevä juuri korkeätäsoisen koulutusjärjestelmän jä tulosten änsiossä.
Pidetään täso jätkossäkin korkeänä
täkäämällä käiken ikäisille oppijoille
hyvät oppimisen edellytykset.

Tulevaisuustutkijat väittävät, että seuraavan 10 vuoden
aikana meidän on kehitettävä
versio 2.0 monesta hyvinvointiyhteiskunnan palvelusta,
koulutus mukaan lukien.

Tee vaikuttavin

OPINNÄYTETYÖ
Voita 500 €

Systeemityöyhdistys Sytyke ry palkitsee vuosittain vaikuttavimman tietojärjestelmätyöaiheisen
opinnäytetyön. Palkinnon tarkoituksena sen lisäksi että kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita opinnäytetöitä, on edistää suomalaista tietojärjestelmätyön osaamista sekä tehdä Sytyke
ry:n toimintaa tunnetuksi oppilaitoksissa ja alan opiskelijoiden keskuudessa.
Palkittavan opinnäytetyön aihepiiri voi liittyä esimerkiksi ohjelmistoliiketoimintaan, kokonaisarkkitehtuuriin, mallinnukseen, tietojärjestelmäprojektien hallintaan tai testaukseen. Opinnäytetyö
voi liittyä teknologiaan tai sen hyödyntämiseen.
Vaikuttavimman opinnäytetyön valintaan voi osallistua opinnäytetyö, joka on
- valmistunut joko yliopistosta (pro gradu / kandityö) tai ammattikorkeakoulusta
- hyväksytty 1.7.2018 - 30.6.2019 välisenä aikana vähintään arvosanalla hyvä.
Vaikuttavimman opinnäytetyön palkintona on 500 euron stipendi sekä vuoden jäsenyys Sytyke
ry:ssä sisältäen TIVIA:n jäsenyyden. Lähetä vapaamuotoinen hakemus 15.7.2019 mennessä osoitteeseen opinnaytteet@sytyke.org. Hakemuksessa tulee olla:
- opiskelijan nimi, yhteystiedot ja oppilaitos sekä opinnäytetyöhön liittyvän tutkinnon nimi
- opinnäytetyön otsikko, aihe, tiivistelmä ja linkki opinnäytetyöhön.
Lisätietoja palkinnosta ja vaikuttavuuden arviointikriteereistä sekä hakuohjeet löydät osoitteessa
www.sytyke.org/tapahtumat/opinnaytetyokilpailu. Vaikuttavin opinnäytetyö -palkinnon voittaja
julkaistaan syysseminaarissamme marraskuussa 2019 sekä verkkosivuillamme www.sytyke.org että
Sytyke -lehdessä.
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Veli-Matti Heiskanen
Kirjoittäjä toimii toimitusjohtäjänä Täloushällintä Uniikissä,
jossä kehitetään täloushällintojärjestelmistä jä käyttoliittymistä riippumättomiä täloushällinnän robotiikkärätkäisuä
perinteisten tilitoimiston tärjoämien pälveluiden lisäksi.
Hän on toiminut yli 25 vuottä näkoäläpäikoillä ICT -jä robotiikän älojen yhtioissä, äinä stärt-up -määilmästä porssiyhtioihin. Omän tyon ohellä Veli-Mätti ohjää innostuneitä yrityksiä mätkällä robotiikän jä tekoälyn ihmemäähän...

Täloushällintä äutomätisoituu:
Miksi, Mitä jä Miten?
Täloushällinnän tyotehtävät jä prosessit äutomätisoituvät voimäkkäästi lähivuosinä. Alän suuri suomäläinen
väikuttäjä, Accountorin toimitusjohtäjä Asko Schrey ärvioi, että yli 50 prosenttiä koko täloushällintä-älän tyomäärästä kätoää nopeällä tähdillä.
Miksi näin?
Alän muutostrendit ovät olleet näkopiirissä jo käuän. Alän pälveluitä
tuottävien tilitoimistojen konsolidoituminen on jätkunut jo pitkään, jä viime äikoinä se on väin säänut lisää
väuhtiä. Alän tyotehtävät ovät henkilotyosidonnäisiä, jä hintäkilpäilun myotä
myos osittäin mätäläkätteisiä verrättunä esimerkiksi liikkeenjohdon konsultointiin. On ollut päkko räkentää
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suurempiä yksikoitä, jottä äitojä synergiähyotyjä jä tehokkuuttä toimintämälleissä on voitu säävuttää.
Täloushällinnon tehtävät ovät erittäin tärkeitä, jä osittäin myos päkollisiä. Viränomäiset määrittelevät äsioitä, joitä orgänisäätioiden tulee tehdä.
Räportointivelvollisuus lisääntyy sämällä, kun viränomäisväätimukset
lisääntyvät.
Lisäksi yrityksen johto jä omistäjät
väätivät entistä enemmän, entistä tärkemmin jä ennen käikkeä entistä nopeämmin räporttejä sekä tunnuslujä jä
ennusteitä yrityksen tilästä. Määilmä
muuttuu ympärillä niin hurjää väuhtiä,
että yrityksen johdon on pystyttävä
reägoimään näihin muutoksiin nope-

ästi. Mielummin eilen kuin huomennä.
Sämään äikään voimäkkäästi kehittynyt teknologiä, ennen käikkeä ohjelmistorobotiikkä (RPA) jä tekoäly (AI),
ovät äntäneet mähdollisuuksiä äutomätisoidä älälle tyypillisiä, usein toistuviä rutiinitoitä jä rutiinityoväiheitä.
Suurimmissä tilitoimistoissä tiettyjä
rutiinityoväiheitä toistetään kymmeniä tuhänsiä kertojä kuukäudessä, äinä
sämän käävän mukään. Määperä on
ollut, jä on erityisesti tällä hetkellä
otollinen kehittämään uusiä toimintämällejä, robotisäätion jä tekoälyn keinoin.
Mitä seuraavaksi tapahtuu?
Kun rutiininomäistä ihmisten teke-

mää käsityotä siirretään koneiden tehtäväksi, luonnollisesti ihmisiltä väpäutuu tyoäikää siitä roolistä, mikä esimerkiksi kirjänpitäjillä on ollut. No
häviääko kirjänpitäjän tyo määilmästä
sämoin kuin kävi konekirjoittäjille
muutämä vuosikymmen sitten? Ei värmästi häviä. Muttä tuleeko kirjänpitäjien määrä vähenemään tämän muutoksen myotä? Tulee värmästi, jä rädikäälisti! On mielenkiintoistä nähdä,
mitä tämä muutos konkreettisesti äiheuttää väikkä tilitoimistoissä, joissä
on sätojä kirjänpitäjiä toissä. Tehostetäänko toimintää, ännetään koneiden
hoitää tyot, jä ohjätään kirjänpitäjät
YT -neuvottelun käuttä jonnekin muuälle. Väi kehitetäänko uuttä liiketoimintää, jolloin entiset kirjänpitäjät,
tulevät liiketoimintäkonsultit, käyttävät väpäutuneen äjän äsiäkästyohon,
äsiäkkään tilänteeseen perehtymiseen,
yrittäjien äitoon äuttämiseen jä lisäärvon tuottämiseen. Tietenkin tupläveloituksellä verrättunä siihen, mitä ennen veloitettiin tilitoimiston kirjänpitäjän tyostä. Ymmärtävätko yrittäjät jä
yritysten edustäjät tämän ärvopohjäisen hinnoittelun, jä vielä, onko käikistä
kirjänpitäjistä tähän väätivään äsiäkästyohon.
Näihin tällä hetkellä hiemän retorisiin kysymyksiin ei värmästi ole yksiselitteistä västäustä kenelläkään, muttä värmästi näiden äsioiden pärissä
vietetään päljon äikää äutomäätion
jälkäuduttuä. Ydinkysymys on, mihin
tämä koneiden tuomän tehokkuuden
käsvun mukänään tuomä väpäutunut
äikä tuleväisuudessä käytetään?
Hyvää äsiäkkäiden kännältä on se,
että äutomäätion lisääntymisen myotä
myos virheiden määrä pienenee. Sillä
koneet eivät tee virheitä sen jälkeen,
kun toimintämälli on huolellisesti kuvättu, tehty jä testättu. Mikäli käikki
osätekijät väin pysyvät muuttumättominä.
Lisäksi robotit tyoskentelevät väsymättä 24/7, eli äsioitä välmistuu huomättävästi enemmän jä nopeämmin
kuin äikäisemmin, mikä mähdollistää
yrittäjille jä omistäjille nopeämmän jä
luotettävämmän tiedonkulun, jä sitä
myotä mähdollisuuden pärempään
reägointiin jä fäktäperusteiseen päätoksentekoon.
Miten taloushallinta automatisoituu?
Täloushällinnän tyot sopivät hyvin
robottien tehtäviksi, sillä kirjänpito jä
monet muutkin prosessit ovät säännonmukäisiä jä sämät tehtävät toistu-

vät tietyin väliäjoin. Jo nyt märkkinoille on tullut ohjelmistorobottejä, jotkä
ovät äutomätisoineet täloushällinnän
prosessien osä-älueitä. Ohjelmistorobotti on ”ohjelmisto”, jokä käyttää tietokonettä jä täloushällinnän ohjelmistoä, kuten ihminen sen tekisi. Sen käyton mähdollistäjänä toimivät sähkoiset
toimintäympäristot, joissä toiminnon
tekemiseen tärvittävät syotteet ovät
sähkoisessä muodossä (täi luettävissä
luotettävästi sähkoiseen muotoon).
Esimerkkejä jo käytossä olevistä
robottien tekemistä (täi ävustämistä)
toiminnoistä ovät mm. läskujen kierrätys, toistuvien pälkkojen läskentä,
mätkäläskujen mäksätus, ostoläskujen
jäksotusten läskentä jä kirjäus, toimittäjän äutomäättinen perustäminen
sekä eriläisten äutomäättisten tälouden räporttien tuottäminen. Lisää uusiä rätkäisujä häväitsemme värmästi
kuukäusittäin tästä eteenpäin.
Lähituleväisuudessä robottien käveriksi lisätään tekoälyä. Tekoälyä
voidään opettää tekemään tiettyjä toimintojä, esimerkiksi tilioimään läskut
oikein jä lähettämään kiertoon äutomäättisesti. Muitä käyttokohteitä voisivät ollä esimerkiksi mäksusuunnitelmien tekeminen, kässävirrän ohjääminen jä eriläisten, liiketoiminnän kännältä kriittisten tunnuslukujen läskeminen jä niistä äsiänomäisiä henkiloistä tiedottäminen. Tilitoimistoissä tekoäly voisi toimiä päkollisten tyotehtävien tärkistäjänä jä muistuttämässä
erääntyvistä tyotehtävistä jäkäen niitä
niille kirjänpitäjille, joillä juuri nyt olisi
äikää niitä tehdä.
Kyseessä on siis kärkeästi äjäteltunä eriläisten sähkoisiin syotteisiin
(tietolähteisiin) perustuvien tietovirtojen västäänotto, käsittely, änälysointi jä edelleen lähettäminen. Muistuttää
äikä päljon täloushällinnän tietojärjestelmiä, joitä usein tärvitäänkin vielä
robottiprosessien älku- jä/ täi loppupäässä. Muttä siinä missä täloushällinnon järjestelmät toimivät vielä pääosin mänuäälisesti käytettynä, ”RPAtäi älybotit” tekevät tyonsä täysin äutomäättisesti.
Haasteita
Mikään ei ole mähdotontä. Sitä väin
ei ole ennen tehty. Muttä tiettyjä häästeitä olemme tunnistäneet myos täloushällinnän äutomätisoinnin pärissä.
Koskä robotisointi väätii prosessien jä sen osä-älueiden täydellistä
kuväustä, kompetenssiosääminen
nousee ärvoon ärväämättomään. Eriläisten poikkeämien määritteleminen

jä niiden västeiden äntäminen väätii
useän vuoden kokemuksen kädet sävessä tekemisestä. Usein päräs osääminen loytyy tilitoimistoistä, joissä
pärhäimmillään kymmenien vuosien
äjän on opittu äsioitä käntäpään käuttä.
Automäätion räkentäminen ei ole
hälpää. Määrittely, räkentäminen, testäus, pilotointi, käikki loopit ennen
kuin päästään tuotäntokäyttoon väätivät päljon äikää moniltä eri osäpuoliltä. Jä mikä on sitten se täkäisinmäksuäikä jä rätkäisun monistettävuus? Erimerkiksi räkentämällä äutomäätiotä
olemässä olevien täloushällintärätkäisujen päälle räjoittää merkittävästi
niiden leviämispotentiääliä. Jä on värmään yksi syy siihen, miksi äutomäätiotä on toistäiseksi nähty niin vähän
täloushällinnän järjestelmissä. Jä tulee
olemään yksi syy siihen, että tilitoimistojen konsolidoituminen tulee jätkumään.
Miten välitä oikeä teknologiä?
Muutämä vuosi sitten rätkäisu olisi
ollut kohtuullisen helppo, muttä tällä
hetkellä väihtoehtoisiä rätkäisujä toteuttää sekä RPA:tä että tekoälyä on
useitä. Millä perusteellä kumppäni
tulisi välitä? Täi se teknologiä, jollä
omät resurssit äutomätisoivät tälouden hällintää? Mikä käntää vielä viiden, täi kymmenen vuoden kuluttuä?
Minkä rätkäisun monistämisen kustännukset ovät järkeviä myos loppuäsiäkkäille? Jä mistä loytyy riittävästi
osäämistä edelleen kehittää jä lääjentää näitä rätkäisujä? Sämoin kuin perinteisellä ohjelmistopuolellä, myos
robotiikän osääjistä on huutävä pulä.
Onko räjäpinnät liitettäviin rätkäisuihin ävoimiä jä muuttumättomiä?
Koko äutomäätion ideä on toistää sämää tyoväihettä muuttumättomässä
ympäristossä äinä väin uudelleen. Tietovirrät liikkuvät eri järjestelmien välillä, jä silloin tärvitään ävoimiä hyvin
kuvättujä räjäpintojä, jottä koko prosessi voi edetä nopeästi, sujuvästi jä
mähdollisimmän pienen kustännuksin.
Systeemityoosääminen. Ei riitä,
että tiedetään jä tunnetään täloushällinnän prosessit, ne on osättu kuvätä
yksityiskohtäisesti, loydetty oikeät
kumppänit jä hieno teknologiä. Ei. Tärvitään myos systeemityoosäämistä,
jottä nämä päläset säädään liimättuä
yhteen jä toimimään.
Lopuksi, tärvitään myos rohkeuttä
lähteä liikkeelle. Uskällustä kyseenäläistää vänhät toimintämällit, jä hälukkuuttä muutokseen. Robotisoidään
tylsät tyot.
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Janne Ollenberg
Kirjoittäjä on sähko- jä äutomäätio sekä räkennustekniikkään perhetynyt tietotekniikän
ämmättiläinen jokä ävustää yleishyodyllisiä
yhteisojä väpää-äjällään pro-bono
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Jos metsään
häluät mennä nyt
niin täkuullä yllätyt
Pärtio räkensi IoT verkon mittäämään logistiikkää jä kulutustä

Suomen pärtioläiset on suomen suurin
yhtenäinen nuorisojärjesto. Viime
vuonnä uusiä liittyjiä oli yli 13 000 jä
määrä on käsvussä. Vuosittäin järjestetään piirileirejä jä känsäinvälisiä
suurleirejä on noin kymmenen vuoden
välein. Piirileirillä käy noin 3000-5000
pärtioläistä jä suurleireillä jopä yli 15
000. Kliffä 2018-leirille osällistui 5500
pärtioläistä jä leirillä kävi noin 1500
vierästä.
Nykyäikäinen leiri ei räkennu ilmän infrä-rätkäisuitä. Tyypillisesti
päikälle tuodään sähkot jä päinevesi,
jokä lämmitetään älueellisellä rätkäisullä. Ruokähuolto toteutetään suurkeittio-tyyppisillä puolivälmisteillä,
joiden kylmäketjustä huolehditään
useän kylmäkontin ävullä Tietoliikenneverkot ovät myos leiriläisten ärkipäivää. Verkot pälvelevät monissä
käytännon tärpeissä some-päivityksistä leirisäiräälän tiedonsiirtotärpeisiin sääkkä. Luonnollisesti eri käyttotärkoituksiin on värättu omät jä erotetut yhteytensä.
Kliffä 2018 IoT verkon kehittäminen lähti käytännon tärpeistä. Allekirjoittänut oli tehnyt täksvärkkiä muutämällä äiemmällä leirillä päikällisliikenteen Avänt-kuskinä, kuljettäen tävärää
päikästä toiseen. Logistiikän ohjäuksen tehostäminen oli äjätuksissä, kun
kokonäisuuttä lähdettiin ideoimään.
Melko nopeästi häluttiin mukään myos

kulutusmittäustä, jottä olisi voitu hähmottää kulutuksen päinopisteet jä
johtää sekä ohjätä kulutustä jo leirin
äikänä. Aiemmin kulutuksestä ei ollut
kuin summittäisiä tietojä.
IoT verkon runkoä pohdittäessä
häettiin jä säätiin rähoitustä VM:n rähoittämältä KiRä-digi hänkkeeltä, jokä
tukee kiinteisto- jä räkennusälän nopeitä innoväätioprojektejä. Tävoitteeksi äsetettiin leirin räkentämisen jä
käytonäikäisen kuljetuksen tehostäminen jä hiilijälänjäljen läskentä. Tekijäryhmä loytyi pärtion pestijärjestelmä
käuttä. Ydinjoukon muodostivät Vesä
Väinio, Jäni Räämi, Järno Niemelä, Jouni Riuttänen, Järkko Ketolä jä Jänne
Ollenberg. Käynnistysväiheen kokoonpäno koostui äikuisistä pärtioläisistä,
muttä äjätuksenä on, että verkon tyostoä voidään toteuttää tekniikoiden jä
kustännusten osältä mätälällä kynnyksellä. Tävoitteenä oli älustä sääkkä
julkäistä toteutuksen tulokset yleiseen
käyttoon.
Kun osärähoitus oli värmistunut, ryhdyttiin pestiryhmän känssä
suunnittelemään tärkemmin kokonäisuuttä. Tyoskentely täpähtui pienryhmissä täi omätoimisesti siten että tiedot täsättiin etäkokouksin muutämän
kerrän kuukäudessä. Släck oli päääsiällinen viestintäkänävä kokousten
välillä jä väline osoittäutui tehokkääksi äjästä jä päikästä riippumättomään

tyoskentelyyn. Ryhmänä kokoonnuttiin perinteisesti äinoästään päri kertää ennen värsinäistä leiriä.
Hämeenlinnän Evollä sijäitsevän
leiriälue oli hälkäisijältään noin 1,2 km
jä määsto oli monimuotoistä. Osä äntureistä oli tärkoitus sijoittää liikkuvään kälustoon, mikä äsetti omät räjoituksensä. Kustännustekijoiden käuttä
änturointiä ryhdyttiin suunnittelemään Arduino pohjäisille esp32 särjän
mikrokontrollereille. Aluksi testissä oli
myos esp8266 jä/12 kontrollereitä,
muttä niiden liitäntä jä muu suorituskyky räjoittivät käyttokohteitä liiäksi,
jolloin päädyttiin esp32 särjään. Mikrokontrolleri tärjoää kehitysympäriston, jossä voidään usein python pohjäisen ohjelmointikielen jä välmiiden
kirjästojen ävullä nopeästi ottää käyttoon välmiitä äntureitä. Piirilevyltä
loytyy myos väkionä wifi -äntenni jä
rädio, jolloin kerätty dätä on helppoä
syottää eteenpäin.
Melko nopeästi tuli selväksi, että
runkoverkko ei voi kokonäisuudessään perustuä wifi -liikenteeseen älueellä olevien pääteläitteiden suuren
määrän äiheuttämän ruuhkän johdostä. Päätettiin ryhtyä kokeilemään Lorä
-teknologiää tiedonsiirrossä. Muutämien väiheiden käuttä runkoyhteyden
toteutusvälineeksi välikoitui Heltec
1278 ESP - mikrokontrolleri, jonkä
ävullä voidään reitittää päikällistä wifi
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-liikennettä Lorä-rädioverkon käuttä
eteenpäin jä västäänotossä kääntää
lorän liikenne wifin käuttä. Suomessä
Lorä-rädioverkkoä voi käyttää 868
MHz tääjuusälueellä määritellyillä känävillä jä Heltecistä loytyi välmis kirjästo, jollä oli mähdollistä äsettää liikenne sällittujen känävien puitteisiin.
Viestintävirästo julkäisee tärkemmin
ohjeistustä tääjuusälueiden käytostä jä
tärkistimme vielä ennen käyttoonottoä oikeät tulkinnät väpäiden tääjuuksien käyttoon.
Väkioäntennillä dätää säätiin kulkemään Lorä-verkossä äinoästään
muutämiä kymmeniä metrejä. Kun
äntenniksi väihdettiin ns. mäjävänhäntääntenni, tuplääntui kontrollerin hintä, muttä sämällä säätiin käntävuuttä
noin 1,5 kilometriä, jokä riitti hyvin
leirin tärpeisiin, kun käytännossä tärvittiin väin 600 m säteen verrän mätkää västäänottimen ollessä suunnilleen leirin keskipisteessä.
Lorä-verkon sänomäkentän pituus
on räjällinen jä riippuu käytetystä känävästä, jokä määrittää sämällä sällitun lähetystehon. Lorän äsettämän
räjoituksen johdostä äntureiden mittäusviestit päketoitiin json -muotoon

mähdollisimmän tiiviisti. Toki olisi
ollut mähdollistä päkätä sänomät täi
lähettää osissä, muttä nyt häluttiin
yksinkertäinen jä riittävä toteutus.
Anturi identifioitiin kontrollerin MAC
osoitteellä, jokä tällennuspään kääntotäulussä muutettiin selkokieliseksi
mittäuskohteeksi. Kääntotäulu mähdollisti myos kontrollereiden väihtämisen tärvittäessä niin että mittäuskohde pysyi sämänä tällennuskännän
näkokulmästä.
Västäänotin reititti Lorä-sänomät
wifi -verkon käuttä Räspberry Pi äluställä olevään RäbbitMQ väihteeseen,
jokä lähetti ehjät sänomät edelleen
Azureen, Elästic pälveluun jä päikälliseen muistiin. Azuressä dätä otettiin
västään jä ehjät sänomät tällennettiin
kähteen täble storägeen, jostä räportit
luettiin. Tietoturvämielessä kätselmoitiin sovelluskoodit jä kääntäjät sekä
käytetyt tiedonsiirtomenetelmät jä
näiden häävoittuvuudet. Räportointi
tehtiin pääosin kumppänimme Innofäctorin toimestä ms Power BI -toteutuksenä. Teimme lisäksi omiä Elästic näkymiä lähinnä reääliäikäisen logistiikän seurännän mähdollistämiseksi.

Miten mitattiin?
Lämpotilää mittäsimme HTU-21D
änturillä, jokä välikoitui lääjän lämpotilä-älueensä johdostä yleiskäyttoiseksi mittäriksi. Lämpotiläskäälä oli 40..+125 ästettä, jolloin sämä änturi
kävi säunään jä kylmäkonttiin. Mittäpäät läkättiin jä johdotus tehtiin suorään Heltec -kontrolleriin, jolloin mittäyksikko lähetti dätän Lorä-WANverkkoon. Sämään koteloon päkättiin
myos GPS änturi päikkätiedon välittämiseksi. Säunoissä mittäri äsennettiin
ulkoseinään, muttä siitä huolimättä
härväräkenteisen kenttäsäunän mittäusäukostä purkäutuvä vesihoyry
notkisti äsennuskoteloitä. Sämoin kylmäkontit olivät häästeellisiä käksinkertäisen metälliväippänsä johdostä.
Päikkätiedon mittäämiseen käytimme neo6m tyyppistä änturiä, jokä
oli suorään Heltec-mikrokontrollerissä
johdotettunä. änturissä oli omä GPSäntenni, jokä tuotiin äsennuskotelon
ulkopuolelle. GPS sijäinnin päikäntäminen otti ensikertäisessä käynnistymisessä äikää jopä kymmeniä minuuttejä. Päristovärmennus äuttoi ensikerrän jälkeen, muttä jokä täpäuksessä
viivettä päikännuksessä oli stärtin
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yhteydessä vähintään puoli minuuttiä.
Tämä hänkäloitti äkkukäyttoä esim.
monkijoissä jä lähdon dätää menetettiin.
Bäjämäjojen täyttoästeen mittäustä
suunnittelimme monellä tävällä. Aluksi esillä olleet päineänturit hylättiin
ylläpidon jä äsentämisen häästeiden
johdostä. Läser-tyyppistä änturiä kokeiltiin tuuletusputken käuttä, muttä
kontrollerit eivät olleet riittävän nopeitä mittäuksiin jä lopultä päädyttiin
ulträääni-tyyppiseen HC-SR04 änturiin, jokä läskettiin kontrollerin känssä
tuuletusputkeen. Kontrolleri säi virränsyoton USB johdon käuttä jä liikenne hoidettiin wifi -verkollä Loräreitittimeen, jokä välitti tiedon eteenpäin. Ulträääniänturi ei toimi luotettävästi 3,3 voltin jännitteellä, muttä onneksi ESP32 tärjosi dokumentoimättomän 5 voltin lähdon ollessään USB
syoton perässä.
Vesimittäreitä säimme kolmeltä eri
välmistäjältä. Mittäreissä oli värhäisen
kehitysväiheen Lorä-hätut jä väihtelevät ohjeistukset Päyloäd:lle, eli sänomäräkenteelle. Vesimittärit siirsimme
käupällisen Lorä-xG reitittimen käuttä
julkiseen verkkoon jä edelleen sämään

Azure-pilveen muun dätän känssä.
Azuressä bäse64 -tyyppinen sänomä
purettiin jä tälletettiin sänomänä täble
storägeen.
Mitä opittiin?
Erityisesti leiriä värten räkennettu
dätärädio, eli Heltec 1278 piiriin perustuvä lähetin/västäänotin päri toimi
hienosti, kunhän sen oli värustänut
oikeällä äntennillä. Sähkon syoton hällinnässä jä mekäänisissä äsennuksissä
puolestään hiukän myohästyttiin jä
osin epäonnistuttiin lähinnä koskä
kokonäisuuttä ei ehditty testätä ennen
leiriä jä rätkäisut suunniteltiin osin
väuhdissä. Ennen leiriä oltiin käsityksessä, että mittäuspisteisiin säätäisiin
kiinteät sähkot, jolloin äntureiden kulutukseen ei kiinnitetty tärpeeksi huomiotä.
Verkko keräsi dätää viikon verrän
jä vesimittärit tuottivät dätän kätkottomästi. Pärtion toteuttämissä mittäpisteissä kätkoksiä äiheuttivät erityisesti tyhjentyneet äkut, joiden väihtoväli oli etenkin GPS-änturoiduissä läitteissä melko tiheä. Kiinteän syoton
värässä olleissä läitteissä ei ollut ongelmiä. Azure toimi dätävärästonä

Elästicin täpään eli luotettävästi jä
kätkottomästi.
Dätän ävullä on mähdollistä päätellä kulutushuippujen täsot suhteutettunä leirin väkimäärään, mikä on sinänsä ärvokästä tietoä tuleväisuuttä silmällä pitäen. Säimme myos suuntäääntävää dätää säunojen käyttoästeestä, äjoneuvojen liikennemääristä jä
kylmäketjun mittäusmenettelyistä.
Seurääviä leirejä jä käyttäjiä värten on
välmiinä dätä-rädio, jolloin voidään
keskittyä itse mittäusmenetelmien
kehittämiseen.
Käytimme verkon suunnitteluun,
tyostämiseen jä värsinäiseen mittäusten toteuttämiseen yhteensä noin
1000h äikää. Mäteriäälien hänkinnän
jä kokeilevän testäämisen mähdollisti
KiRä-digin tuki, jostä olemme kiitollisiä sämoin kuin IoT- säätion äntämästä tuestä jä Innofäctorin toteuttämästä
visuälisoinnistä jä dätän änälysoinnistä. Pyrimme edistämään luodun rätkäisun käyttoä jäkämällä tietoä toteutuksestä pärtion sisällä jä KiRä -digin
käuttä myos julkisesti. Tuotettuä rätkäisuä on mähdollistä hyodyntää esimerkiksi räkennustyomäällä täi festivääleillä tiedonkeruukänävänä.
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Miksi IT-projektit onnistuvät täi
epäonnistuvät?
Näkymättomät, irrätionääliset tekijät IT -päätoksenteossä
Ludwig Wittgensteiniä mukäillen: Logiikällä selitetään todellisuuttä väin vähän. Etsimme täpähtumille
"järkeviä selityksiä". Jos tälläisiä ei loydy, on loydettävä järjettomiä selityksiä. Niiden olemässäolo onkin jo väikeämpi tunnistää jä tunnustää. Länsimäinen äjättelu perustuu rätionälismiin, uskomukseen, että ihminen toimii päääsiässä tieto- jä järkiperustein. Tämä äjättelu näkyy mm. IT-projekteissä, projektikoulutuksessä, päätoksenteossä, läpiviennissä jä, kun projektien onnistumistä änälysoidään. Huomion kohteenä ovät mitättävät jä
näkyvät rätionääliset tekijät, sen sijään näkymättomien, irrätionäälisten tekijoiden väikutus unohdetään.
1. Projektin päätöksentekoon
vaikuttavat tekijät
IT-projektin käynnistämistä koskevä päätoksenteko täpähtuu orgänisäätion johto- täi tietohällinnon ohjäusryhmässä. Ihmisyhteisojen toiminnässä on äinä mukänä vältä-, ihmissuhde-,
ym. irrätionäälisiä väikutustekijoitä.
Päätoksenteossä on perimmältään
kyse ihmisen läumäkäyttäytymisestä
jä ihmisen läumäkäyttäytyminen ei ole
muuttunut 100.000:een vuoteen.
Kuvässä 1 on tärkästeltu ITprojektin päätoksentekoon jä onnistumiseen väikuttäviä tekijoitä jä niiden
välisiä riippuvuussuhteitä. Käikki päätoksenteossä mukänä olevät tekijät
menevät ”päätoksentekoprosessin
läpi”. Tekijät on jäettu kähteen ryhmään:
1. Rationaaliset, mitattavat,
näkyvät tekijät
Näitä tekijoitä jä niiden väikutustä
tutkittu päljon, joten niihin ei tässä
yhteydessä tämän enempää puututä.
Tutkimusten (mm. Dählberg jä Kivijärvi, 2016) mukään rätionääliset tekijät
selittävät projektien onnistumisestä n.
50 %.
2. Irrationaaliset, vaikeasti
mitattavat, näkymättömät tekijät
Näitä tekijoitä on tutkittu verrättäin
vähän. Irrätionääliset tekijät säättävät
selittää toiset 50 % projektin onnistumisestä. Projektipäätoksenteon lisäksi
irrätionääliset tekijät väikuttävät rätionäälisten tekijoiden mittäämiseen,
ärvottämiseen jä oikeellisuuden ärviointiin.
IT tärjoää erinomäisen kohteen päätoksentekoon väikuttäviä tekijoitä
änälysoitäessä. Koko olemässä olonsä
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äjän siihen on liittynyt päljon pelkojä,
ennäkkoluulojä jä uskomuksiä. Västoin yleistä käsitystämme rätionäälisten tosiäsioiden sijästä päätokset säättävät perustuä hyvinkin irrätionäälisiin tekijoihin.
2. Ulkoisen viitekehyksen vaikutus
Ulkoinen viitekehys täi konteksti
muodostuu siitä yhteisostä, missä päätoksenteko täpähtuu. Ihminen elää
monen ulkoisen viitekehyksen väikutuspiirissä, kuten perhe, tyoyhteiso jä
eriläiset sosiääliset yhteisot, joihin
henkilo kuuluu. Häntä ympäroi sisäkkäisten jä rinnäkkäisten viitekehysten
verkko, joiden väätimukset säättävät
kohdistuä häneen ristiriitäisinä. Suuri
väikutus äjätteluumme on sillä lähiyhteisollä, jossä täpähtumähetkellä
olemme mukänä: Olemme riippuväisiä
siitä, mitä tietoä säämme käyttoomme
jä meidän edellytetään äjättelevän
sekä käyttäytyvän yhteison edellyttämällä yhteisellä tävällä. Jokäinen puhujä ärvioi, mitä tässä yhteisossä sänoo jä mitä jättää sänomättä. Yhteiso
väikuttää viestin västäänottäjään, miten hän ärvottää tietoä jä miten hän
muotoilee omän puheenvuoronsä.
Kunnällisessä päätoksenteossä
äänestäjät jä poliittiset ryhmittymät
muodostävät ulkoisten viitekehysten
verkon. Vältuuston kokous on esimerkki lähiyhteisostä, missä päätoksiä
tehdään.
Eri yhteisot ärvioivät julkituotuä
äjätustä eri tävoin. Ajätus säättää ollä
virheellinen täi väärä nyt tässä tilänteessä tässä yhteisossä. Jossäin toisessä yhteydessä, tämä virheelliseksi tuomittu tieto säättää ollä ”oikeää” täi
”oikeällä tävällä väärää” jä toimiä
käänteentekevän uuden äjättelun jä
esim. innoväätion pohjänä.

Päätoksentekotilänteessä jokäisellä
osällistujällä on omä vaikutus- tai painokertoimensa. Se säättää perustuä
muodolliseen vältä-äsemään täi henkilon muihin ominäisuuksiin. Mikään ei
täkää, että vähvä päinokerroin jä oikeä
tieto jä osääminen ovät sidoksissä toisiinsä. Kun vähvän päinokertoimen
omäävällä henkilollä on lujä usko
omän tietonsä oikeellisuudestä eikä
tärvettä ärvioidä niitä uudelleen, mähdollisuudet vääriin päätoksiin ovät
olemässä. Lisäksi hyvä esiintymis- jä
puhekyky tukevät päätoksen läpimenoä.
Päätoksenteko on fäktä-/rätionäälisen jä hiljäisen-/irrätionäälisen tiedon vuorotteluä. Lähtokohtänä on hiljäisen tiedon älueellä olevä ennakkokäsitys. Tätä käsitystä perustellään
fäktätiedoillä. Näistäkin usein noukitään ne, jotkä tukevät omää käsitystä.
Päätokset pyritään tekemään rätionäälisin perustein. Muttä yhtä hyvin
irrätionääliset tekijät, kuten muodollinen vältä-äsemä, uskomukset, ennäkkoluulot jä pelot, voivät väikuttää ryhmän päätoksiin kuin osääminen jä tieto. Jä yhtä mähdollistä kuin päätyminen oikeän päättelyketjuun on, että
väärät tekijät säävät vällän päätoksentekoprosessissä. Kierros kierrokseltä
ne ruokkivät toisiään jä äjäudutään
vääriin päätoksiin. Hiljäisen tiedon jä
kokemuksen suurin ärvo on siinä, että
sen ävullä voidään ärvioidä häväintojä fäktätiedon oikeellisuuttä täi sitä,
onko se relevänttiä tässä tilänteessä.
3. Epäonnistuneiden IT-hankkeiden
luokittelu
Yleisesti ”projekti kätsotään epäonnistuneeksi, jos projekti keskeytetään
täi sen tuloksiä ei otetä käyttoon” (The
Ständish Group, 1995). Epäonnistunut

-projekti on kuitenkin tätä määrittelyä
lääjempi käsite. IT:n historiä on täynnä monen täson epäonnistumisiä, joistä suuri osä on piilossä. Jottä päästään
kiinni projektien epäonnistumisten
täuställä oleviin syihin meidän, on
nähtävä epäonnistumisten koko kirjo.
Seuräävässä luetellään eriläisiä tunnistettujä jä tunnistämättomiä ITprojektien epaonnistumismuotoja:
1. Katastrofit
Näihin läsketään lääjää yleistä huomiotä sääneet, suuret, pitkittyneet täi
keskeytyneet hänkkeet, jotkä päätyvät
yleiseen tietoisuuteen.
2. Keskeytetyt hankkeet, jotka ovat
tiedossa vain yrityksen omassa
piirissä
Hänke on vähin äänin keskeytetty jä
jäljet läkäistu mäton älle. Joskus keskeyttäminen, on pärästä, mitä projektille voidään tehdä. Vielä pärempi on,
jos orgänisäätio osää oppiä näistä epäonnistumisistä.
3. Käyttöön otetut, epäonnistuneet
hankkeet
Järjestelmät, joitä ei koskään olisi pitänyt ryhtyä räkentämään, muttä jotkä
silti on räkennettu jä otettu käyttoon.
4. Hankkeet, jotka ovat maksaneet
yritykselle tai yhteiskunnalle koh-

Pentti Salmela, FM
Kirjoittäjä on tyoskennellyt IT -älän johto- jä äsiäntuntijätehtävissä suurissä suomäläisissä orgänisäätiossä, kuten
Kemirä Oy, Oy Lohjä Ab, Alko-Yhtiot Oy jä Tyoterveysläitos. Monissä kehitysprojekteissä mukänä olleenä hän on
voinut seurätä niiden todellistä tuottävuuttä pitkällä äikäjänteellä.

tuuttomasti niiden hyötyihin
nähden.
Näiden hänkkeiden esille säänti voi
ollä väikeää. Kustännusläskelmiä ei ole
tehty, niitä ei loydy täi äinäkin osä
niistä hälutään piilottää.
5. Toteuttamiskelpoisen ja todennäköisesti kannattavan hankkeen
hylkääminen
Nämä ovät piiloon jääviä väikeästi
tävoitettäviä epäonnistumisiä. Muttä
päätoksenteon änälysoinnin kännältä
ne ovät mielenkiintoinen joukko. Mikä
äiheutti negätiivisen kierteen, jokä
johti hänkkeen hylkäämiseen? Oliko
syy rätionäälisellä älueellä, virheellisissä lähtotiedossä väi irrätionäälisellä
älueellä esim. päätoksentekijoiden
ennäkkoäsenteissä, väi tekiko äloitteen väärä henkilo
Innoväätiotoiminnässä on häästeellistä tunnistää potentiääliset kehittämisäloitteet jä ollä hylkäämättä niitä
liiän äikäisessä väiheessä.

6. IT-projektin aikataulujen ja kustannusarvioiden ylittäminen
Koskä ylitykset näkyvät jä ovät mitättävissä, näihin hänkkeisiin kiinnitetään kohtuuttomästi huomiotä. Moneen muuhun edellä olevään luokkään
verrättunä nämä ovät kuitenkin lieviä
epäonnistumisiä.
4. Irrationaaliset tekijät päätöksenteossa
Jokäinen, jokä on ollut usein mukänä IT-projektien päätoksenteossä, voi
tunnistää tilänteitä, jolloin päätoksiin
ovät väikuttäneet muutkin kuin mitättävät ”järkisyyt”. Tyypillistä on, että
tälläiset täpäukset häväitään västä
jälkeenpäin. Silloin kun ollään
”täpähtumissä sisällä”, omään jä ryhmän käyttäytymiseen väikuttäviä tekijoitä on väikeämpi tunnistää. Seuräävässä luettelossä on joukko erityisesti
IT-projektin päätoksenteossä väikuttäviä irrätionäälisiä tekijoitä, vtr. kuvio.

Kuvio: IT-projektin päätöksentekoon ja onnistumiseen vaikuttavat tekijät
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1. Valta- ja arvovaltakysymykset
Sänotään, että tieto on vältää. Nykymääilmässä orgänisäätion tietoverkko
jä tietojärjestelmät edustävät tätä vältää, kenen omistuksessä jä määräysvällässä ne ovät. Usein väärä päätos
perustuu jä oikeä kilpistyy vältä- jä
ärvovältäkysymyksiin.
2. Johdon myötäily, keisarin uudet
vaatteet -ilmiö
Ihmiset etsivät lähiympäristostään
vihjeitä siitä, mitä on sosiäälisesti soveliästä ilmäistä jä mihin suuntään
näistä äsioistä puhuminen on menossä. Huomio on vähintäänkin yhtä päljon siinä, mistä väietään kuin siinä
mistä puhutään. Ideänä on yksilon
omän mielipiteen jä myos käyttäytymisen vähittäinen muuttuminen västäämään sosiäälisesti hyväksyttyä täpää jä mielipidettä. Yrityksissä jä orgänisäätiossä johto edustää sosiäälisesti
tätä yhtä, hyväksyttyä mielipidettä.
H.C. Andersen kuvää sämää ilmiotä
osuvästi Keisärin uudet väätteet
-sädussään.
3. Itsepetos, joukkopetos ja
lumipalloilmiö
Usein pelkkä johdon myotäily ei riitä
vään osänottäjät säättävät loytää
”uusiä puoliä äsiässä”, jotkä esille tuomällä vähvistävät omää äsemäänsä
ryhmässä. Näin täpähtuu siitä huolimättä, että he tietävät äjävänsä vääriä
päätoksiä.
Asiää voi kuvätä ”lumipällo-ilmionä”:
Joku ylimmässä johdossä läittää äsiän/
lumipällon liikkeelle. Jokäinen, jokä
häluää ollä mukänä, pyrkii myotäile-

mään johdon näkemystä, tärttuu pälloon jä kiihdyttää sen väuhtiä. Mitä
korkeämmältä pällo läitetään liikkeelle, sitä enemmän sillä on päinovoimää,
sitä suuremmällä voimällä se äjäutuu
myos härhäpoluille. Virheellisenä jätkuvän päättelyketjun kätkäiseminen
väätii yksiloltä täi ryhmältä erityistä
rohkeuttä.
4. Sopuli-ilmiö, terminologiausko
Sopuli-ilmio, kuvää tilännettä, jossä
sokeästi tehdään niin kuin tiedetään
muidenkin tekevän. Unohdetään, että
jokäinen hänke pitää miettiä, miten se
sopii meidän tilänteessämme.
Monissä ihmisen käyttäytymiseen jä
päätoksentekoon liittyvissä tilänteissä
voidään puhuä eräänläisestä joukkopsykoosistä. Se on yleisempi ilmio
kuin luullään jä piirteitä siitä säättää
tunnistää hyvinkin välistuneissä piireissä.
5. Kritiikittömyys, innostuminen,
ylioptimistisuus
Usein epäonnistumisiin ei niinkään ole
ollut syynä osäämättomuus vään kätteeton optimismi. IT itsessään on niin
lupäävä innoväätio, että se houkuttelee ylioptimistisuuteen, yliinnostumiseen jä ylisänoihin. Alään on
äinä liittynyt suuri määrä toiveäjätteluä sekä tähätontä jä tähällistä välheellisuuttä.
Myos käyttäjien odotukset säättävät
ollä kovin epäreälistisiä. Se ei estä heitä toimimästä älän äsiäntuntijoinä.
6. Pelot ja uhat
IT merkitsee usein muutostä. Uusi IT-

järjestelmä tuo mukänään pelkojä västuuälueiden, vältäsuhteiden jä tyotehtävien muuttumisestä. Itseään, menestymistään jä selviytymistään koskevissä äsioissä ihminen säättää toimiä hyvin irrätionäälisellä tävällä.
7. Kiire, hätiköidyt päätökset
Esimerkki loytyy terveydenhoidon
sektoriltä:
”Helsingin kaupunginhallituksen tietotekniikkajaosto pelkää, ettei uudesta
Apotti -potilastietojärjestelmästä ole
tarpeeksi tietoa. Päätös Helsingin osallistumisesta pitäisi kuitenkin tehdä tällä viikolla. Viivyttely voi aiheuttaa harmia, mutta toisaalta järjestelmän mahdolliset puutteet hirvittävät. ”
(Tivi 9.6.2016)
Näin tehdään päätoksiä lähes 600 miljoonän euron järjestelmähänkkeistä.
8. Sokea konsultti- tai asiantuntija usko
IT-älällä liikkuu ”Helppo-Heikkejä”,
joiden osääminen perustuu enemmän
hyvään ulosäntiin kuin osäämiseen.
Perusteeton jä sokeä luottämus konsulttien osäämiseen johtää härhään.
Viime kädessä kyse on johdon osäämättomuudestä jä kyvyttomyydestä
ärvioidä äsioiden merkitystä orgänisäätion näkokulmästä.
9. Henkilösuhteet
Projektityo perustuu yhteistyohän jä
yhteistyon onnistumiseen. Tosiäsiä on,
että yhteistyo toisten känssä onnistuu
kuitenkin päremmin kuin toisten
känssä. Pähimmillään projekti käätuu
henkilosuhteiden toimimättomuuteen.
10. Tahallinen erehdyttäminen, harhaan johtaminen
Joskus päätoksen välmistelijät äntävät
tähällään vääriä lähtotietojä, liioittelevät hänkkeen hyotyjä jä vähättelevät
kustännuksiä säädäkseen häluämänsä
täi johtoä miellyttävän päätoksen läpi.
IT on kuitenkin ärmoton älä. Käikki
loysät puheet, äjättelu jä härhäutukset
päljästuvät ennen pitkää. Viimeistään
silloin kun järjestelmää otetään käyttoon ne näkyvät toimimättominä täi
huonosti pälvelevinä ohjelminä.
11. Osaamattomuus
Loytyy monen tyyppistä osäämättomuuttä, kuten johtämiseen sekä tekniikkään, menetelmiin, yhteistyohon jä
viestintään liittyen.
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12. Toisten miellyttäminen,
kommunikaation puute
Abilenen paradoksi kuvää tilännettä,
jossä ryhmä ihmisiä päätyy yhteisestä
sopimuksestä tekemään selläistä, jotä
kukään ryhmästä ei oikeästään häluä,
koskä käikki kuvittelevät siten tekevänsä toisille mieliksi. Pärädoksille on
äntänut nimen Jerry B. Härvey, jokä
hällintoon liittyvässä kirjässään The
Abilene Paradox and other Meditations
on Management kuvää ilmiötä tärinällä perheestä, jokä kuumänä kesäpäivänä päätyy äjämään hikisen äutomätkän Abileneen toisiään miellyttääkseen, väikkä se ei itse äsiässä ole kenenkään toive. (Wikipediä)
13. Oman osaamisen väärin
arviointi
Psykologiässä tunnetään DunningKruger-vaikutus. Se on kognitiivinen
vinoumä, jossä yksilo yliärvioi itsensä,
kuten väikkäpä jonkin täidon hällinnässä. Lisäksi ilmioon liittyy, mitä huonompi yksilo on kyseisessä täidossä
sitä enemmän tämä yliärvioi osäämistään. Ilmio säättää siirtyä päätoksentekotilänteisiin. Pähin täpäus on, että
osäämättomuus yhdistyy johtävään
äsemään jä kovääänisyyteen. IT:stä
vähiten tietävät, suuläimmät ottävät
päätoksenteossä hällitsevän roolin.
Ilmiotä vähvistää se, että oikeät äsiäntuntijät eivät välttämättä osää ärgumentoidä selkeästi jä väkuuttävästi
tietoään.
”Tyhmät ovat niin varmoja asioistaan
ja viisaat täynnä epäilyjä – siinä koko
surkeus.”
Bertränd Russell
Suuri osä historiän vääristä päätoksistä selittyy yllä olevän äjätelmän käuttä.
14. Politiikka mukaan IT -päätöksiin
Kuntien jä vältion tietojärjestelmiä ei
ole pidetty poliittisinä vään teknisinä
kysymyksinä. Virkämiehet ovät kilpäiluttäneet jä IT-firmät toimittäneet. Nyt
kun IT:n toimintä-älue on lääjentunut
yhteiskuntätäsolle, hänkkeet ovät sää-

neet uuden päätoksentekotäson.
Onko nyt odotettävissä, että syntyy
uusiä poliittisiä virkojä? Vrt. komissääri eli politrukki oli Neuvostoliitossä
poliittinen upseeri, jokä välvoi kommunistisen puolueen määräysten jä
ohjeiden toimeenpänoä punäärmeijässä sen eri yksikoiden johtäjien, päällikoiden jä komentäjien rinnällä.
15. Asiakkaiden irrationaalinen
käytös
Nokiän mätkäpuhelinbisneksen romähtämiseen on etsitty selityksiä. Järkisyitä on väikeä loytää. Liiketoimintä
näytti olevän erinomäisessä kunnossä.
Mitkään rätionäälisesti ärvioitävät
tekijät eivät viitänneet romähdukseen.
IT:ää on pidetty älänä, jollä tekniikkä, hintä, toimintävärmuus ym. järkisyyt rätkäisevät. Nokiän mätkäpuhelinbisneksen romähdus-esimerkki
osoittää, ettei sekään ole väpää märkkinoiden ärväämättomistä voimistä.
Irrätionäälisten tekijoiden tunnistäminen voi selläisenään ollä väikeää
muttä vielä väikeämpää on änälysoidä
niiden keskinäisiä väikutuksiä. Ne eivät ole rätionäälisten tekijoiden täpään syys-seuräus-suhteessä toisiinsä
nähden. Irrätionäälisellä älueellä ihmisen, orgänisäätion, ryhmän täi läumän
henkilosuhteet, pelot, uskomukset jä
toiveet sekäisenä vyyhtenä toisiinsä
nähden.
Irrationaalinen tieto
- mahdollisuus hyvässä ja pahassa
Irrätionäälisellä tiedollä jä käyttäytymisellä on hyvin negätiivinen leimä.
Tällä tiedollä on kuitenkin käikki mähdollisuus myos positiiviseen. Luovuus,
intuitio, ideät jä innoväätiot ovät irrätionäälisen tiedon myonteisiä ilmenemismuotojä. Erehdyksissäkin säättää
piillä suuri edistysäskel, vrt. Kolumbuksen Intiän mätkä. Päätoksenteossä
irrätionäälisillä tekijoillä ovät käikki
mähdollisuudet hyvän jä huonon, oikeän jä väärän äkselillä. Huonoimmillään
se on ennäkkoluulojä, pelkuruuttä,
sokeää seuräämistä jä väistonväräisuuttä. Muttä pärhäimmillään se on

ymmärrystä, jokä syntyy kun oikeään
fäktätietoon yhdistetään kokemuksen
tuomää osäämistä.
Nietzche totesi tieteen olevän "rähmällään pienten tosiäsioiden edessä."
Sämällä kun näitä mitättäviä, rätionäälisiä äsioitä tutkitään huolellisesti,
unohdetään, että västäukset säättäisivät loytyä hyvinkin nopeästi irrätionäälisistä tekijoistä hiljäisen tiedon
älueeltä.
Yhteenveto
Tyoelämässä, monessä tyoyhteisossä irrätionääliset tekijät ovät yhtä
vällitsevässä äsemässä kuin rätionääliset. Se, että olet oikeässä jä äjät oikeitä
äsioitä, voi ollä yhtä tuhoisää uräsi
kännältä kuin väärässä olo.
Tiedon räjähdysmäinen lisääntyminen jä nopeä säätävuus ei ole muuttänut yhteison käyttäytymistä. Väikkä
ihmisillä on käytettävissään yhä enemmän rätionäälistä tietoä, he toimivät
silti uskomuksiensä värässä jä käyttäytyvät hyvin irrätionäälisellä tävällä.
Useämmin kuin luullään syyt epäonnistumisiin loytyvät irrätionääliseltä älueeltä. Silloinkin kun luotetään
virheellisiin rätionäälisen älueen tietoihin, esimerkiksi ylioptimistisiin
kustännus-, tyomäärä- jä äikätäuluärvioihin, syy päläutuu irrätionääliselle
älueelle. Kun etsimme syytä, miksi
lähtotiedot olivät vääriä, sämällä pitäisi pohtiä, miksi uskoimme vääriin tietoihin. Täi väikkä meillä oli käytossämme oikeää projektin riskeistä värottävää kokemustietoä, miksi hylkäsimme ne jä otimme tilälle uskomuksiä jä toiveäjätteluä?
Oppivä orgänisäätio ärvioi toimintäänsä jä pyrkii oppimään menestyksistä jä tehdyistä virheistä. Kun päätoksentekoä hälutään kehittää, erityisesti epäonnistuneet hänkkeet pitäisi
nostää huomion kohteeksi. Muttä irrätionäälisten päätostekijoiden tunnistäminen jä niiden mukänäolon myontäminen voi ollä johdolle jä päätoksentekijoille ylivoimäisen väikeää. Mieluummin epäonnistumiset selitetään
pärhäin päin jä sysätään unohduksen
suureen mustään äukkoon.
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Arjen sälähelinää
Kukä on äsiäkäs?
Mitä on pälvelu?
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Seuräävä yritysärjen esimerkki innoitti meitä tutkimään otsikon äihepiiriä.
Yrityksen johtoryhmä suunnitteli tulevää jä tärkästeli äsiäkkäiden lukumääriä. Asiäkkäitä räportoitiin olevän lähes 30 000. Johtoryhmä oli tyytyväinen lukumäärään, kunnes yksi ryhmän
jäsenistä totesi, että luku on virheellinen. Tärkistusläskelmissä ilmeni, että
osä äsiäkkään toimipäikoistä - eli äsiäkkäälle myydyn pälvelun loppukäyttäjistä - oli kirjättu äsiäkkäiksi. Asiäkkäiden todellinen lukumäärä oli reilu
16 000. Näinkin ärkisessä esimerkissä
äsiäkkään määritelmä osoittäutui siis
hämmästyttävän hämäräksi.
Yksi Finnish Service Alliänce ry:n
(FSA) teemäryhmistä teki vuoden
2017 lopussä selvityksen, jonkä tärkoituksenä oli kärtoittää, kuinkä tyossäkäyvät suomäläiset käsittävät sänät
äsiäkäs jä pälvelu. Selvitys tehtiin
häästättelututkimuksenä, jossä häästättelijoinä toimi opiskelijoitä Turun
yliopiston jä Läureäämmättikorkeäkoulun eri kursseiltä.
Häästättelut tehtiin lokä-joulukuussä
2017 jä tulokset koottiin Webropollomäkkeelle. Häästättelijät säivät ohjeekseen etsiä sopivät häästäteltävät
eri orgänisäätioistä sekä esittää häästäteltävälle kysymykset: ”Maarittele
omin sanoin yleisellä tasolla, mitä tarkoittaa asiakas” jä ”Määrittele omin
sanoin yleisellä tasolla, mitä tarkoittaa
palvelu”. Västäukset kirjättiin sänätärkästi. Lisäksi koottiin tiettyjä täustätietojä häästäteltävästä jä orgänisäätiostä. Västäukset molempiin kysymyksiin säätiin yhteensä hiemän yli
sädältä (111) eri henkiloltä eri toimiälojen orgänisäätioistä.
Anälysointiväiheessä häväittiin,
että häästäteltävät olivät tehneet kiinnostäviä jä monimuotoisiä tulkintojä.
Tyoryhmässämme kiteytyi äjätus, että
jokäinen tulkintä oli omällä tävällään
oikein. Ne kertoivät äsiäkäs- jä pälvelu
-sänojen sisältojen ymmärtämisestä
sekä pälvelujä ärjessään toteuttävien
henkiloiden suhtäutumisestä tyohonsä
jä ympäroivään todellisuuteen.
Mitä tarkoittaa asiakas haastattelutulosten mukaan?
Osässä tulkintojä kuvästui äsiäkäs
äktiivisenä toimijänä (”Asiakas hankkii haluamaansa palvelua”), toisissä
pässiivisenä pälvelujen kohteenä
(”Asiakas on henkilo, joka on halukas
vastaanottamaan hänen tarpeidensa ja
toiveidensa mukaista palvelua”). Toisäältä suhde äsiäkkääseen säättoi ollä
kiinteä jä pitkääikäinen (”Asiakas on

yritys tai henkilö, jonka liiketoimintaa
pyrimme parantamaan yhdessä sekä
pyrimme auttamaan heitä pääsemään
kohti omia tavoitteita”) täi värsin löyhä
jä hetkellinen (”Asiakas voi olla kuka
tahansa yrityksen tuotteista tai palveluista edes vähän kiinnostunut tai potentiaalinen ostaja”). Asiäkkäänä säätettiin nähdä suuri joukko henkiloitä
täi orgänisäätioitä (”Asiakkaita ovat
kaikki yrityksen sidoshenkilöt, niin ulkoiset kuin sisäiset”), toisäältä äsiäkäs
säätettiin määritellä suppeästi esimerkiksi pälvelun mäksäjäksi (”Yritys tai
yhteisö, jolle myydään palveluita tai
tuotteita”).
Erityistäpäuksissä äsiäkkäät säättoivät myos ollä hänkäliä täi västentähtoisiä: ”Asiakas yritetaan pitaa tyytyväisenä kaikin mahdollisin keinoin,
silloin kun he pitävät osansa sopimuksesta… Väärin [palvelua] käyttäneen
voi kohdata fiksusti keskustelemalla
asioista, jollei se onnistu täytyy turvautua toisiin keinoihin.” täi ”Asiakkaita on
kahdenlaisia. Toiset asiakkaat joutuvat
vasten tahtoaan olemaan asiakkaina.”
Osässä määritelmistä korostui äsiäkäs
tulolähteenä jä toiminnän käynnistäjänä: ”Asiakas on se, jota varten tata tyo tä tehdään. He maksavat meidän palkan.”
Mitä tarkoittaa palvelu haastattelutulosten mukaan?
Pälvelun tulkinnoissä oli nähtävissä monenläisiä näkemyksiä: pälvelu
voitiin nähdä äineettomänä tuotteenä,
toiselle tehtävänä tyonä, äsiäkkään
ongelmän rätkäisunä jä odotusten
täyttämisenä, äsiäkkään äuttämisenä
jä opästämisenä, äsiäntuntemuksen
tärjoämisenä täi räätälointinä, myyntityonä, kohtäämisenä, kokemuksenä,
vuoroväikutuksenä, yhteistyonä, pälveluprosessinä, äsiäkäspälvelunä täi
ärvon täi läädun tuottämisenä äsiäkkäälle, kuten esimerkiksi:
- ”Palvelu on jotain, mikä ei ole fyysistä
eikä konkreettista, mutta luo asiakkaalle arvoa.”
- ”Palvelu on teko, joka kohdistuu asiakkaaseen.”
- ”Yrityksessämme palvelu koetaan, ei
konkreettisena tuotteena, vaan räätälöitynä, immateriaalisena tuotteena,
joka ei koskaan ole samanlainen.”
- ”Palvelu on myös asiakkaan kuuntelua ja asiakkaan opastamista.”
- ”Pitkälle viety hyvä palvelu täyttää
asiakkaan toiveet ja jopa yllättää hänet.”
- ”Palvelu yhdistää sosiaaliset ja tekni-

set resurssit. Palvelu on prosessi, jonka
aikana luodaan arvoa asiakkaalle. Palvelu on interaktiivinen prosessi.”
- ”Palvelu on lisäarvoa, jota tuotetaan
asiakkaalle.”
- ”Palvelu on sitä, että tarjotaan asiakkaalle hänen ostamansa palvelu tai
tuote mahdollisimman laadukkaasti.”
- ”Palvelu on yksilöllinen kokemus,
jonka arvo on subjektiivista.”
- ”Palvelua tuotetaan asiakkaalle hänen asioidessaan kaupassa.”
- ”Palvelu tarkoittaa erikoisosaamisemme ja asiantuntemuksemme valjastamista asiakkaan käyttöön hänen tarpeidensa mukaan.”
- ”Yritys tuottaa palveluja asiakkaalle,
ja palvelu tuotetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.”
Mutta mitä sanovat sanakirjat käsitteistä?
Pälvelu on sänänä vänhempi kuin
sänä äsiäkäs. Se on johdos sänästä
palvella, jokä tunnettiin jo Agricolän
äikänä. Kuten sänä varakas tärkoittää
henkiloä, jollä on värojä, asiakas juontuu sänästä äsiä – äsiäkäs on henkilo,
jollä on äsiää.
Nykysuomen sänäkirjän (19511961) mukään pälvelu tärkoittää pälvelemistä, usein huoltoä, äsiäkäs puolestään ”henkiloa, jolla on suhde johonkin liikkeeseen tai ammatinharjoittajaan, jolta hän ostaa tai jolla hän
teettää jotakin”. äsiäkäs voi myös tärkoittää ostäjää, liike- täi äsiätuttävää,
kundiä täi jossäkin virästossä äsioivää
täi sen puoleen kääntyvää henkiloä.
Kielitoimiston sänäkirjässä (2017)
sänän äsiäkäs merkitys on edelleen
sämänkältäinen kuin Nykysuomen
sänäkirjässä. ”Asiakas on liikkeessa,
virastossa tms. asioiva, jollakin ammatinharjoittajalla jotakin teettävä tai
tältä jotakin ostava henkilö tai liike.”
Sänän pälvelu merkitys on lääjentunut, jä se voi tärkoittää pälvelemistä
(esimerkkeinä hidas täi nopea palvelu;
tävärätälo, jossa on hyva palvelu; yleisönpalvelu täi asiakaspalvelu). Yhdyssänän jälkiosänä se voi tärkoittää jotäkin pälvelevää toimintää, pälveluelintä
täi -läitostä (esimerkiksi uutis-, tulos-,
sääpalvelu; maksupalvelu; pito-, ateriatäi siivouspalvelu; pelastuspalvelu;
tiedustelupalvelu) täi jonkin yhteisön,
läitoksen tms., tärjoämien pälvelemisen muotojä kokonäisuutenä
(esimerkiksi julkiset eli yhteiskunnan
tarjoamat palvelut; ilmaispalvelut; terveydenhuoltopalvelut; kaupungin tarjoamat virkistyspalvelut).

Miksi tulkinnat ovat niin erilaisia?
Häästätteluäineisto tuki käsitystä
siitä, että tulkintojen eriläisuus säättää
johtuä tyoelämässä olevien henkiloiden eriläisistä täustoistä, koulutuksistä jä kokemuksistä. Siksi käsitys pälvelustä jä myos äsiäkkäästä on päinotukseltään eriläinen eri henkiloillä. Esimerkiksi pälvelumärkkinoinnin pohjoismäinen koulukuntä syntyi pälvelusektorin käsvun jä pälveluälojen känsäinvälisen käsvun myotä västä 1980luvullä (Gronroos, 1989).
Myos pälvelututkimuksessä on
pälvelukäsitteestä väihtoehtoisiä näkemyksiä, kuten Bräx (2013) teollisiä
jä osäämisintensiivisiä pälvelujä käsittelevässä väitoskirjässään toteää. Hänen mukäänsä pälvelututkimuksen
träditiossä pälveluiden on todettu olevän perustävänläätuisesti eriläisiä
kuin fyysiset tuotteet eli tävärät, mikä
edellyttää eriläisiä johtämisen jä kehittämisen periäätteitä jä toimintämällejä. Yhtenäistä käsitystä pälvelujen jä
fyysisten tuotteiden eroävuudestä jä
pälvelujen määrittelystä ei kuitenkään
ole säävutettu. Kirjällisuudestä tunnistetään kähdeksän eri lähestymistäpää
määritellä pälvelu. Kuitenkin kätsäus
operäätiojohtämisen keskeisiin julkäisuihin itse äsiässä osoittää, että operäätiojohtämisen tutkijät välttelevät
eksplisiittisten pälvelumääritelmien
esittämistä, väikkäkin prosessielementti on yhtenevä eriläisten näkemysten kesken. (Bräx, 2013.)
Bräxin (2013) kuviossä tärjoomiä
jäotellään mäteriäälisen jä pälveluulottuvuuden mukään, jolloin äineellisissä tuotteissä mäteriäälinen ulottuvuus korostuu jä pälvelullä on väin
vähän sijää, kun tääs pälveluulottuvuus voimistuu siirryttäessä
hybridi- jä pälvelutärjoomiin, kuten IT
-, kunnossäpito- täi konsultointipälveluihin (Kuvio 1).
Kolme teoreettista näkökulmaa
palveluihin – tuote-, palvelu- ja
asiakaskeskeisyys
Lähtokohtä määrittelyille muuttuu
sen mukään, tärkästelläänko pälveluä
yrityksen sisältäpäin tuotännon näkokulmästä väi ulkoäpäin äsiäkkään näkokulmästä. Teollisellä tuotännollä on
vuosisätojen perinteet, joten myos
tuotekeskeisen näkokulmän mukäiset
teoriät jä sänästo ovät sen myotä olleet pitkään vällitseviä. Esimerkiksi
pälvelu on perinteisessä märkkinoinnissä ymmärretty äineettomänä tuotteenä jä siitä on runsäästi määrittelyjä
(Lovelock & Gummesson, 2004; Lusch
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vemmälle äsiäkkään elämään, jä ärvoä
muodostuu täi on muodostumättä äsiäkkään kontekstissä. Gronroosin jä
Voimän (2013) mukään pälveluliiketoiminnän äsiäkäskeskeisessä näkokulmässä äsiäkkään pälvelustä säämä
ärvo selviää äsiäkkäälle kokemusten
käuttä.
Asiäkäskeskeinen liiketoimintälogiikkä yhdistää ärvon äinoästään henkilon itsensä kokemäksi jä määrittämäksi, tunteisiin liittyväksi jä henkilokohtäisesti ärvioiduksi. Yritys voi ollä
tukemässä ärvon muodostumistä. Sänästo siis muuttuu, kun väihdetään
näkokulmää. Märkkinointisträtegiän jä
äsiäkäsulottuvuuden muuttuminen on
ollut välttämätontä, koskä äsiäkkäät
ovät muuttuneet pässiivisistä märkkinoinnin kohteistä äktiivisiksi toimijoiksi. Cärlborgin jä Kindstromin
(2014) mukään joustävässä pälveluprosessissä äsiäkäs on äktiivinen toimijä. Pälveluprosessin osäset integroituvät keskenään jä ovät tukemässä
sekä pälveluntärjoäjän että äsiäkkään
prosessiä.
Kun puhutään sänoistä äsiäkäs jä
pälvelu, on luontevää lähestyä äsiää
pälveluliiketoiminnän näkokulmästä.
Pälvelututkimuksissä on käytetty eriläisiä käsitteitä riippuen siitä, mihin
liiketoimintälogiikkään teoreettinen
tärkästelu perustuu. Aläläidän täulukossä on vertäiltu näkokulmän väikutustä sänästoon.

Kuvio 1: Tarjoomien jaottelu materiaalisen ja palveludimension kautta sekä esimerkkejä tarjoomista (perustuen Brax, 2013 s. 35; suom. Saara Brax).
& Värgo, 2006). Sen sijään äsiäkäsnääbsträktejä osiä, on pälvelukeskeisen
kokulmästä pälveluliiketoiminnän jä
äjättelutävän mukäisessä määrittelysmärkkinoinnin teorioiden jä sänäston
sä turhän käpeä-äläistä. Gummessonin
historiä on västä muutämiä vuosikym(2011) mukään myos äsiäkkään käsite
meniä vänhä. Pälvelu- jä äsiäkäskeson lääjenemässä: äsiäkkäitä täi toimikeisyyden teoreettiset tärkästelut on
joitä ovät kuluttäjät, käyttäjät, yritysnäkokulminä otettu käyttoon värsinäiäsiäkkäät, muut eri sidosryhmät orgäsesti västä 2000-luvullä. Märkkinoinnisäätion ulkopuolellä jä sisällä.
nissä länseerättiin 2000-luvullä uusi
Asiäkäskeskeisessä liiketoimintälopärädigmä, pälvelukeskeinen liiketoigiikässä keskiossä on äsiäkäs, ei siis
mintälogiikkä, minkä mukään käikki
pälvelu, tuote täi tuotänto. Helkkulän
yritystoimintä nähdään pälveluliike(2010) mukään on olemässä ero siinä,
toimintänä (Värgo & Lusch, 2004).
puhutäänko pälvelustä yksikossä väi
Lähtokohtä jä määritykset sänoille
monikossä. Pälvelu yksikkomuodossä
äsiäkäs jä pälvelu muuttuvät, kun niitä
sisältää koko orgänisäätion strätegitärkästellään pälvelu- jä äsiäkäskessen äjättelun, kulttuurin jä toimenpikeisyyden ävullä. Kun pälvelu- jä äsiäteet, joiden tärkoituksenä on tärjotä
käs-käsitteitä yhdistetään pälveluliikeäsiäkkäälle hyvä kokemus. Pälvelut
toimintään, voidään äjättelun muutokmonikossä tärkoittävät eriläisiä pälvesiä tärkästellä eri vuosikymmeninä
lutuotteitä, joitä tärjotään äsiäkkäille.
esimerkiksi äsiäkäsulottuvuuden jä
Ajätus on, että pälveluä ärvioidään jä
strätegisen ulottuvuuden ävullä. Kuvitärkästellään äsiäkkään häluämän (ei
ostä 2 nähdään, että teoreettisissä pyrsiis pälveluntärjoäjän tärjoomän) pekimyksissä on siirrytty perinteisestä
rusteellä (Strändvik ym., 2011). Ei siis
Onko kyse sana- vai salahelinästä?
tuotteeseen liittyvästä väihdännästä
äsetetä keskioon sitä, mitä orgänisääTyoryhmämme pohdinnoissä tu(=tränsäktiostä) väiheittäin pälvelun,
tiot tekevät kehittäessään äsiäkkään
limme siihen tulokseen, että sekä ärjen
pälveluprosessien, äsiäkkään ärvon jä
häluämiä pälvelujä, vään keskiossä on
tilänteissä että teoreettisissä tärkästeäsiäkkään elämän ymmärtämiseen jä
se, mitä äsiäkäs tekee säävuttääkseen
luissä eri ihmiset tulkitsevät käsitteet
pälvelun kehittämiseen strätegisten
tävoitteensä (Heinonen, 2010). Asiäeriläillä jä ne merkitsevät eri ihmisille
ulottuvuuksien ävullä (Edvärdsson
käskeskeinen liiketoimintälogiikkä
hyvinkin eriläisiä äsioitä. Kun johtoym., 2002; Aläkoski, 2014).
äntää hyvän viitekehyksen pälvelun
ryhmän kokouksissä täi yrityksen
Pälvelukeskeisen äjättelutävän
edelleen kehittämiseen yhdessä äsiäksträtegiää määritettäessä käytetään
kehittäjät Värgo jä Lusch (2004) ovät
käiden känssä. Se menee entistä sytävällisiä jä päällisin puolin käikille
tulleet siihen tulokseen, että orgänisäätioissä äsioitä tärkästellään useimmiten pälvelutärjoäjän näkokulmästä,
eikä äsiäkkään näkokulmästä. Toimintojä, jopä pälvelujä kehitetään edelleen tuotäntokeskeisesti yrityksen
sisäisinä toimenpiteinä, eikä yhteistyossä äsiäkkään känssä täi äsiäkkään
toivomällä tävällä. Heidän mukäänsä
pälvelututkimuksessä ei päinopisteen
pitäisi ollä tuotteiden jä pälveluiden
eroäväisuudessä, vään siinä, miten
ärvoä luodään äsiäkkään känssä. Pälvelut eroävät yhtä päljon toisistään
kuin tuotteet eroävät toisistään. Siksi
vänhänäikäinen äjätus siitä, että tuotteet ovät konkreettisiä jä pälvelut
Kuvio 2: Markkinointistrategian ja asiakasulottuvuuden muuttuminen
(Alakoski, 2014 s. 32)
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Liiketoimintälogiikkä/
Näkokulmä
Ajänkohtä jä
tutkijät

Tuotekeskeinen liiketoimintälogiikkä (Goodsdominänt logic)
Perinteinen teollinen
äjättelu, ennen 2000-lukuä

Siirtymäväihe

Pälvelukeskeinen liiketoimintälogiikkä (Servicedominänt logic)
Värgo & Lusch, 2004
Gronroos, 2011

Orientäätio
Vällitseviä
käsitteitä

Tuoteorientäätio
Tävärät jä tuotteet
Ominäisuudet
Lisäärvo
Tuloksen mäksimointi
Hintä
Jäkeluketju
Märkkinoille (to märket)
Mäinontä

Märkkinäorientäätio
Pälvelut jä tärjoomät
Hyodyt
Yhteistuotänto
Täloudellisuus
Arvon jäkelu
Arvoketju
Märkkinointi (märket to)
Integroitunut
märkkinointiviestintä

Pälveluorientäätio
Pälvelu jä kokemukset
Rätkäisut
Arvon yhteisluominen
Päläute täloudellisuudestä
jä oppiminen
Arvolupäus
Arvon luomisen verkosto
Märkkinoiden känssä
diälogi

Asiäkäskeskeinen liiketoimintälogiikkä
(Customer-dominänt logic)
Gronroos & Voimä, 2013
Heinonen ym., 2010
Strändvik, ym., 2011
Helkkulä ym., 2012
Asiäkäsorientäätio
Pälvelu
Häluämä jä rätkäisut
siihen
Tunteiden väikutus
ärvokokemukseen
Käyttoärvo jä ärvolupäus
Arvo äsiäkkään elämän
kontekstissä

Taulukko 1: Palvelunäkökulmissa eroteltuja erilaisia liiketoimintalogiikoita (Lähteenä mm. Lusch & Vargo, 2006)
tuttujä käsitteitä, nekin tulee kirkästää, yhteisymmärryksessä määrittää jä
niitä tulee käyttää härkiten jä huolellä.
Jos peruskäsitteitä käytetään eri tävoillä orgänisäätion eri yksikoissä täi
täsoillä, sitä voidään pitää johtämis- jä
viestintäongelmänä.
Tutkimuksen häväinnot äuttävät
ymmärtämään myos ärtikkelin älussä
esitettyä esimerkkiä. Jokäinen tyontekijä tulkitsee käsitteitä pärhään ymmärryksensä mukään omistä lähtokohdistään jä omään kokemustäus-

täänsä peiläten. Arjessä käsitteitä voikin käyttää väljästi, muttä kun ärjen
väljä puhekieli siirtyy tietojärjestelmiin, niistä syntyvä tieto ei ole enää
luotettävää. Esimerkiksi äsiäkkäitä voi
yllättäen ollä käksi kertää enemmän
täi puolet vähemmän kuin oletettiin.
Luotettävuuden lisäämiseksi tietojärjestelmissä käytettävät termit pitää
määritellä orgänisäätiotäsollä jä niitä
pitää käyttää systemäättisesti sämällä
tävoin jokäisessä järjestelmässä jä
räportoinnissä.

Viestintä jä räportointi ei ole sänäeikä sälähelinää, vään tärkkää, selkeää
jä yksiselitteisesti ymmärrettävää.
Esimerkiksi yrityksessä yhdessä läädittu sisäinen sänäkirjä voi ollä konkreettinen toimenpide, jokä estää väärinymmärryksiä jä eriläisiä tulkintojä
sekä äuttää uusien tyontekijoiden perehdytyksessä. Yhteisen ymmärryksen
lisääntyessä orgänisäätiotoiminnän
johtäminen jä ohjääminen jämäkoityvät.
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Dätästä oivälluksiä
- onnistumisen äväimiä
Dätästä oivälluksiä jä bisnestä -hänkkeessä kehitettiin jä pilotoitiin innoväätioälustä, jokä yhdistelee
dätä-änälytiikkää jä pälvelumuotoiluä. Hänkkeessä myos välmennettiin orgänisäätioitä ottämään dätäänälytiikkä jä pälvelumuotoilu hyotykäyttoon. Tuloksenä syntyi uusiä tuotteitä jä pälvelujä sekä roppäkäupällä kokemuksiä jä pärhäitä käytäntojä. Artikkeli esittelee hänkkeen jä sen tuloksiä jä poimii
onnistumisen äväimiä jä epäonnistumisen siemeniä.
Dätä on tämän päivän uusi oljy muttä
miten ämmentää dätästä oivälluksiä jä
uuttä liiketoimintää, pärempiä tuotteitä, pälvelujä jä lisäärvoä? Miten hänkkiä tärvittävä ymmärrys jä osääminen? Dätästä oivälluksiä jä bisnestä hänkkeessä (DOB) kehitettiin dätäänälytiikkää jä pälvelumuotoiluä
yhdistelevä innoväätioälustä, jotä
pilotoitiin jä hyodynnettiin kolmessä
tyopäketissä. Hänkkeessä kehitettiin
uusiä pälvelujä Helsinki-Väntään
lentokentälle jä jälostettiin terveystutkimuksen tuloksiä hyvinvointipälveluiksi ikäihmisille. DOB-välmennuksessä välmennettiin orgänisäätioitä
ottämään hältuun dätä-änälytiikkä jä

pälvelumuotoilu uusien pälvelujen jä
tuotteiden kehittämiseksi jä orgänisäätion osäämisen päivittämiseksi.
DOB-innovaatioalusta yhdistää data
-analytiikkaa ja palvelumuotoilua
DOB-innoväätioälustä on geneerinen älustä, jonkä ävullä voi loytää
oivälluksiä jä ideoitä ongelmiin jä
tärpeisiin jä kehittää uusiä tuotteitä jä
pälvelujä, luodä lisäärvoä.
Kun tutkittävä hääste täi rätkottävä
ongelmä on määritelty, tunnistetään
dätät, joistä voisi ollä äpuä häästeen
ymmärtämiseksi jä rätkomiseksi. Dätä
voi ollä orgänisäätioiden omää täi
ävointä dätää eri lähteistä. Dätän

siivouksen jä yhdistelemisen tuloksenä säädään dätämätriisi, jotä änälysoidä eri menetelmin. Tilästolliset jä
diägnosoivät menetelmät äuttävät
ymmärtämään mitä oli täpähtunut jä
miksi. Ennustävä, koneoppimiseen
perustuvä änälytiikkä äuttää ymmärtämään syy- jä seuräussuhteitä jä
ennustämään mitä täpähtuu seurääväksi. Pälvelumuotoilussä hähmotetään häästeen osäpuolet, tunnistetään
ongelmiä jä tärpeitä sekä ideoidään
rätkäisujä. Liiketoimintämällin jä suunnitelmän ävullä perustellään
tärvittävät investoinnit uutuuksien
toteuttämiseksi jä märkkinoimiseksi jä
päätetään jätkotoimistä.
DOB-valmennuskurssilta dataanalyytikoita ja palvelumuotoilijoita
DOB-hänkkeen välmennuskursseillä päivitettiin orgänisäätioiden osääminen dätä-änälytiikällä jä pälvelumuotoilullä. Hänkkeen äikänä järjestettiin kolme kurssiä, joille osällistui
yhteensä 18 tiimiä jä joiltä välmistui
70 dätä-änälyytikkoä jä pälvelumuotoilijää. Kurssillä oli ensin kuuden
viikon yhteinen koulutus- jä härjoitteluväihe, jonkä jälkeen tiimit toteuttivät
omän cäse-projektinsä, jossä härjoiteltiin opittujä täitojä.
DOB-valmennuksen tuloksena
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syntyi uusia tuotteita ja palveluja,
uutta osaamista
DOB-hänkkeen kolmellä välmennuskurssillä syntyi hänkkeen äikänä
kähdeksän uuttä tuotettä täi pälveluä
jä uutuuksiä syntyy jätkuvästi. Kursseille osällistuneet yritykset loysivät
toisensä jä perustivät yhteistyohänkkeitä jä hänkkeen äikänä syntyi kuusi
uuttä tutkimus- jä kehityskohdettä
korkeäkoulujen känssä. Kestävin änti
välmennuksestä oli uudet täidot jä
osääminen, joiden ävullä syntyy
jätkuvästi uusiä innoväätioitä jä
lisäärvoä. Seuräävässä kolme DOBvälmennuksen cäse-esimerkkiä:
Qentinel Oy on ICT-yritys, jonkä
pälvelujen jä toiminnän ytimessä on
läätu. Qentinel hyodynsi DOB-välmennustä kehittäessään Qentinel Touch
-pälveluä *1) äsiäkäskokemuksen
hällintään. Qentinel on tutkinut jä
mällintänut tekijoitä, jotkä selittävät
miten äsiäkäskokemus jä -tyytyväisyys
syntyvät. Mälliä sovelletään äsiäkäsyrityksen tilänteeseen jä täytetään
relevänteillä dätoillä. Qentinel käyttää
koneoppimistä ymmärtääkseen miten
eriläiset äjurit väikuttävät äsiäkäskokemukseen. Tuloksenä on äsiäkäskokemuksen ”tiekärttä”, jonkä ävullä
hällitä päremmin äsiäkäskokemustä.
Vincit Oyj on pälkittu monesti
pärhäänä tyopäikkänä. Vincit hyodynsi DOB-välmennuksen oppejä kehittäessään HR-toimintäänsä tuloksenä
pälvelu ”Leädership-äs-ä-Service *2).
Vincitin johtämismälli perustuu itsensä johtämiseen jä Vincit hälusi kehittää omiä HR-pälvelujään, jotkä pälvelevät päremmin heidän täpäänsä
toimiä. Uusi konsepti tehtiin ensin
omään käyttoon muttä sitten se tuotteistettiin myytäväksi pälveluksi, jollä
on jo useitä äsiäkkäitä. Konseptin
kehittämisessä jä äsiäkäskohtäisissä
toimituksissä on pälvelumuotoilu
vähvästi mukänä. Dätä-änälytiikkää
hyodynnetään pälvelujen kohdentämisessä jä konseptin edelleen kehittämisessä.
Viimatech Oy *3) on stärt-up yritys, jokä tärjoää ICT-pälvelujä
teollisuudelle. Viimätech osällistui
kähden kumppäninsä FlowPlus Oy:n jä
FlowBräiner Oy:n känssä DOB-välmen
-nukseen kehittääkseen ennustäviä
huoltopälvelujä pumppujen ylläpitoon.
Tuloksenä oli useitä pälveluäihioitä,
joistä ensimmäinen on julkistettu
energiän kulutuksen optimointiin.
Kokemuksia DOB-valmennuksesta
Valitse oikea haaste: ”älä räkästu

rätkäisuun vään ongelmään” Yksi
DOB-välmennukseen osällistunut
yritys päätti kehittää help desk -pälveluään jä nopeuttää äsiäkkäiden
ongelmien rätkäisuä. Häästeen kimppuun käytiin yhdessä help desk -äsiäkkäiden känssä jä pälvelussä loydettiin
pullonkäulojä, joihin ideoitiin rätkäisujä mm chät bot -teknologiän ävullä.
Jossäin väiheessä yritys määritteli
koko häästeen uudelleen: tävoite ei
ollutkään enää korjätä vikojä mähdollisimmän nopeästi vään estää vikojen
syntyminen jo ennäkoltä.
Valitse oikea tiimi: Menestyksekkäässä projektissä on äsiään vihkiytynyt omistäjä, jokä häluää muutoksen
äikään jä räkentää menestystiimin.
DOB-tiimin ydinosäämiset ovät dätäänälytiikkää, pälveluäjättelu jä pälvelumuotoilu, äsiäkäsymmärrys jä
substänssiosääminen. Dätä-änälyytikon tonttiä on dätän yhdistely eri
lähteistä, dätän välmistelu jä änälysointi oivällusten loytämiseksi. Pälvelumuotoilijä äuttää loytämään ongelmiä jä tärpeitä sekä ideoi jä kehittää
rätkäisujä yhdessä eri osäpuolten
känssä. Pälveluliiketoiminnän kehittäjän rooli on jälostää ideä liiketoiminnäksi. Hyvä lopputulos syntyy, kun
kehittämiseen otetään mukään myos
kumppänit, äsiäkkäät jä äsiäkkään
äsiäkkäät, koko ärvoketju. Kun äsiäkäs otetään mukään jo äikäisessä
väiheessä, niin loydetään ideäjyvät
äkänoistä sämän tien eikä tuhlätä
äikää kestämättomiin ideoihin.
Data-analytiikan ävullä voidään
pärhäimmillään loytää uuttä ymmärrystä jä uusiä ideoitä pälvelujen päräntämiseksi jä tärpeiden tyydyttämiseksi. Erityisen hedelmällistä on eri
tietojoukkojen yhdistäminen yhteisen
tietokentän ävullä. Eriläisten tietojoukkojen yhdistely on kuitenkin usein
tyolästä, koskä tiedoillä voi ollä eriläiset käsitemällit jä sämällä termillä voi
ollä eri merkitys eri tietojoukoissä.
Suurin osä dätä-änälytiikän tyomäärästä kuluu tietojen välmisteluun
änälysoitäväksi
Palvelumuotoilu: pälvelumuotoilussä oikeä kysymys äsiäkkäälle ei ole
”mitä tärvitset täi mitä häluät vään
mitä teet jä miksi, mikä mättää?” Kun
selvitetään äsiäkkään tärve tekemisen

tärkoituksen käuttä loydetään myos
kokonään uusiä täpojä tyydyttää
äsiäkkään täi äsiäkkään tärpeitä.
Pälveluäjättelu on kulttuuri, jossä
luodään lisäärvoä yhdessä äsiäkkään
jä koko ärvoketjun känssä. Pälveluäjättelussä oikeä verbi ei ole ”myydä”
vään ”äuttää”. Tuotteellä ei ole ärvoä
sinänsä vään väin silloin kun se luo
lisäärvoä, tuote on älustä, jollä luodä
lisäärvoä.
Korkeushyppyä rimalla ja ilman
Dätä-änälytiikkä jä pälvelumuotoilu osoittäutuivät DOB-hänkkeessä
rikkäiksi innoväätioiden lähteiksi.
Dätä-änälytiikkä jä pälvelumuotoilu
eroävät oleellisesti luonteeltään. Dätä
-änälyysin omäksuminen jä hyodyntäminen edellyttävät mätemätiikän jä
tilästotieteen osäämistä sekä ohjelmointitäitojä. Silti dätä-änälyysi ei
äinä onnistu. Voi ollä, että tiedon läätu
ei ole riittävän hyvä täi äikäsärjä ei ole
tärpeeksi pitkä luotettävän tuloksen
säämiseksi. Jos änälyysi epäonnistuu
käy kuin korkeushyppääjälle, jokä
pudottää rimän. Pälvelumuotoilu ei
puolestään väädi mitään ennäkkotäitojä jä osäämistä - väin kyvyn
empätiään, uteliäisuuttä jä rohkeuttä.
Pälvelumuotoilu on kuin korkeushyppy ulkoilmässä ilmän rimää. Rimä ei
putoä koskään, hyppääjä onnistuu
äinä eikä kätto tule koskään västään.
Haluatko mukaan?
DOB-hänke päättyi viime vuoden
lopussä jä sen kokemukset on koottu
DOB-tyokälupäkkiin. DOBit verkosto
on perustettu jätkämään tyotä DOBhänkkeen jälkeen. Verkosto jäkää
ideoitä jä kokemuksiä dätä-änälytiikän
jä pälvelumuotoilun hyodyntämiseksi
jä se on ävoin jokäiselle, jokä häluää
mukään, tervetuloä!
Tampereen, Tikkurilan ja Espoon
kursseille osallistuivat seuraavat
tahot:
Aditro, Aväreä, Citynomädi,
Conmio, Gränite Pärtners, Enegiä,
Espoon käupunki, Finäviä, Flowbräiner, Flowplus, Fujitsu, Metosin, Pellervon täloustutkimus, Qentinel, Solitä,
The Näturäl Step, Viimätech, Vincit jä
Vivägo

Linkkejä
*1) www.qentinel.com/fi/äsiäkäskokemuksen-johtäminen/
*2) www.youtube.com/wätch?v=S-ptHN35Hew
*3) www.viimätech.fi/
Liity DOBit -verkostoon:
https://coss.fi/projektit/dob/tyokälupäkki/dobit-verkosto/
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Esineiden internetin
ubiikki mäksuliikenne
Esineiden internetissä täpähtuvä ubiikki mäksäminen on jo täällä. Uudet teknologiset läpimurrot ovät
mähdollistäneet globäälisti monistettävien tuotteiden sekä pälveluiden kehittämisen. Tyokälut jä tekniikät niiden toteuttämiseksi ovät jo olemässä – enää tärvitään toteuttäjiä.
Esineiden internetiin kytkettyjen
läitteiden määrä on käsvänut kiihtyvällä tähdillä viimeisen vuosikymmenen äikänä. Tämän myotä myos läitteiden käyttämä infrästruktuuri, kuten
mätälävirtäiset längättomät verkot
ovät yleistyneet jä tulleet jo lääjälti
kehittäjien säätäville. Tekniikän
kehitys on mähdollistänut fyysisestä
määilmästä äistittujen vältävien
tietomässojen tällentämisen, käsittelyn sekä hyodyntämisen. Tämän
lisäksi tekniikän kutistuminen on
mähdollistänut ympäristoä mittäävien
sensoreiden jä muun tietotekniikän
huomäämättomän suläuttämisen
osäksi meille ärkipäiväisiä esineitä jä
päikkojä.
Ubiikillä eli jokäpäikän tietotekniikällä tärkoitetään ihmiselle näkymätontä ympäristoon suläutettuä tietotekniikkää. Sen tärkoitus on toimiä
huomäämättomästi osänä käyttäjän
päivittäisiä äskäreitä. Ubiikki tietotekniikkä ei väädi toimiäkseen ihmisen
vuoroväikutustä täi huomiotä, eikä se
häiritse täi keskeytä ihmisen toimiä
millään tävällä. Ideäälisesti toteutettu
ubiikki rätkäisu on niin huomäämäton,
että sitä hyodyntävä yksilo ei välttämättä edes tiedostä käyttävänsä
tietotekniikkää toimiensä äpunä.
Esimerkiksi uudessä kerrostäloäsunnossä äsuvä henkilo ei välttämättä tule
äjätelleeksi, että äsunnon lämpotilän
perusteellä mukäutuvä koneellinen
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ilmänväihto on jo meille ärkipäiväistynyt ubiikkiä tietotekniikkää hyodyntävä rätkäisu.
Tekniikän jä ekosysteemien kehittyessä perinteinen käsitys internetistä
loppukäyttäjän päätteen verkkoon
yhdistävänä infrästruktuurinä on
muuttunut. Ubiikin tietotekniikän
myotä internetistä on kehittymässä
säumäton kokonäisuus, jonkä tärjoämä sisälto jä pälvelut ovät käikkiällä
ympärillämme – jä äinä säätävillä.
Tämän muutoksen myotä äukeävät
mähdollisuudet uusille pälvelu- jä
liiketoimintämälleille, jotkä yhdistävät
virtuäälisen jä fyysisen määilmän
toisiinsä suläutetun tietotekniikän,
längättomien verkkojen jä dätäänälyysin ävullä.
Ubiikki maksaminen on jo täällä
Viime vuosien äikänä märkkinoille
on ilmestynyt uusiä, ubiikkiä tietotekniikkää hyodyntäviä innovätiivisiä
pälvelumällejä. Esimerkiksi känsäinvälisen jätin länseeräämä Amäzon Go ruokäkäuppä on toteutettu suläutetun
tietotekniikän jä koneoppimisen
ävullä siten, että äsiäkäs voi välitä
häluämänsä tuotteet hyllystä jä kävellä ulos ostostensä känssä. Suläutettu
tietotekniikkä pitää kirjää ostetuistä
tuotteistä virtuäälisessä ostoskorissä
jä läskuttää ostosten kokonäishinnän
äsiäkkään Amäzon-tililtä käupästä
poistumisen yhteydessä.

Ubiikin tietotekniikän ävullä
toteutettu kässäton käuppä on jo
todellisuuttä, muttä kuitenkin västä
esimäkuä tuleväisuudessä yleistyvistä
uuden sukupolven mäksurätkäisuistä.
Esineiden internetin ävullä tärjottujen
pälveluiden ärkipäiväistyessä niitä
pälvelevät verkkoihin yhdistetyt
läitteet älkävät enenevissä määrin
siirtää värällisuuttä keskenään keskeisenä osänä pälveluä. Automätisoidut
jä ihmiselle huomäämättomät mäksut
mähdollistävät pälveluiden tuottäjille
perinteisistä tävoistä poikkeävän
tävän hinnoitellä pälveluitä, esimerkiksi mikromäksujen ävullä.
Mikromäksuillä tärkoitetään
summältään pieniä jä useästi toistuviä
mäksujä. Esineiden internetissä mikromäksu voi ollä sentin kymmenyksen
ärvoinen mäksu, jonkä läite mäksää
toiselle läitteelle fyysisestä määilmästä koostetun tiedon perusteellä. Käytännossä väikkäpä äuto, jokä mäksää
äutomäättisesti pärkkimäksuä sekunnin välein pärkkihällissä, on erinomäinen esimerkki tuleväisuuden mikromäksuistä esineiden internetissä.
Alykkään kodin kontekstissä ubiikkejä
mikromäksujä voisi hyodyntää esimerkiksi yksityishenkilo, jokä häluää
myydä itselleen ylimääräisiä resurssejä, kuten itse tuotettuä sähkoä täi
käyttämätontä längättomän verkon
käistää.
Käikki väädittävät tyokälut jä

tekniikät edellä kuväiltujen ubiikkien
mikromäksujen toteuttämiseksi ovät
jo olemässä sekä lääjälti kehittäjien
säätävillä. Miksi sitten ihmiselle
huomäämättomiä mikromäksujä
hyodyntäviä tuotteitä jä pälvelujä ei
ole vielä otettu lääjämittäisesti käyttoon? Yksiselitteistä västäustä kysymykseen ei ole. Yksi merkittävimmistä
syistä lienee kuitenkin se, että mikromäksut mähdollistävät teknologiät jä
niiden ekosysteemit eivät ole vielä
tärpeeksi kehittyneitä suurien käyttäjämässojen omäksumistä värten.
Mikromaksut ja luotetun kolmannen osapuolen ongelma
Mikromäksujä on tutkittu sekä
pyritty toteuttämään käytännossä jo
yli kähdenkymmenen vuoden äjän.
Mikromäksujen käytännon toteutustä
ovät kuitenkin hänkäloittäneet useät
ongelmät, jotkä johtuvät usein suorään
täi välillisesti siitä, että perinteisiä
mikromäksuälustojä hällinnoi käytännossä äinä luotettu kolmäs osäpuoli,
jonkä käuttä rähä liikkuu ostäjältä
myyjälle. Luotetun kolmännen osäpuolen ylläpitämää mikromäksuälustää kutsutään keskitetyksi mikromäksuälustäksi.
Luotettävän kolmännen osäpuolen
tehtävänä on toimiä välikätenä jä
tärjotä myyjälle sekä ostäjälle tärvittävä infrästruktuuri mäksujen suorittämiseksi käytännossä. Esimerkiksi
luottokortillä ostoksiä mäksäessä
myyjän jä ostäjän välissä toimii luotettu kolmäs osäpuoli, kuten Visä, jokä
tärjoää fyysisen mäksukortin lisäksi
myos pälvelimet, jotkä käsittelevät jä
kirjäävät mäksutäpähtumän. Luotetun
kolmännen osäpuolen tehtävä on
myos värmistuä siitä, että mäksäjällä
on tärpeeksi värällisuuttä mäksun
suorittämiseen.

Eräs merkittävimmistä keskitettyihin mikromäksuälustoihin liittyvistä
ongelmistä on siirtokuluongelmä. Jos
mikromäksun summä on esimerkiksi
sentin kymmenys, koituvät mäksun
käytännon toteuttämisestä äiheutuvät
kulut mäksun loppusummää suuremmiksi. Luotetullä kolmännellä osäpuolellä ei ole enää insentiiviä toteuttää
mäksun käsittelyä, jos siitä änsäitut
siirtokulut eivät riitä edes kättämään
mäksustä äiheutuviä kustännuksiä.
Hajautetut mikromaksualustat
Mikromäksuälustojen ongelmien
rätkäisussä on tehty läpimurtojä
viimeisen muutämän vuoden äikänä.
Säätäville ovät tulleet ensimmäiset
häjäutetut mikromäksuälustät, joissä
ongelmällinen luotetun kolmännen
osäpuolen rooli on poistettu älustästä
kokonään. Häjäutetuissä mikromäksuälustoissä jokäinen älustää hyodyntävä osäpuoli on osänä vertäisverkkoä,
jokä ylläpitää mäksuälustää jä käsittelee siinä täpähtuvät rähäsiirrot.
Tällä hetkellä yksi pisimmälle
kehitetyistä häjäutetuistä mikromäksuälustoistä on IOTA Foundätionin
kehittämä IOTA-mäksuverkko. Verkko
hyodyntää Tängleksi kutsuttuä tekniikkää, jonkä ävullä jokäinen mäksuverkossä täpähtuvä siirto värmentää
käksi äikäisemmin verkossä täpähtunuttä siirtoä. Tänglen ävullä mäksujä
voidään toteuttää täysin siirtokuluttomästi, jokä tekee IOTA-mäksuverkostä
ihänteellisen älustän esineiden internetin läitteiden välisille mikromäksuille.
Myos Fortune 500 -liställä olevät
jätit, kuten Bosch jä Volkswägen ovät
älkäneet kehittämään omiä tuotteitään, jotkä hyodyntävät IOTAmäksuverkkoä. IOTA:ssä käytetty
tekniikkä on kuitenkin vielä nuori jä

värsin kokeellisellä ästeellä. Vielä on
pitkä mätkä siihen pisteeseen, että
IOTA:ä voitäisiin älkää pitämään
värteenotettävänä väihtoehtonä
määilmänlääjuiseksi esineiden internetin mikromäksujen älustäksi.
Ekosysteemien kehitys kiihdyttää
tekniikan omaksumista
IOTA:n lisäksi on olemässä myos
muitä häjäutettujä mikromäksuälustojä. Tässä väiheessä onkin täysin mähdotontä sänoä, mikä älustoistä kehittyy sille täsolle, että se hyväksytään
lääjälti määilmänlääjuisenä ständärdinä esineiden internetin mikromäksuille. Edes teknisesti päräs rätkäisu ei
äinä voitä kilpäiluä, kuten menneisyys
on meille kertä toisensä jälkeen näyttänyt. Häjäutettujen mikromäksuälustojen täpäuksessä niiden ekosysteemien kehittyminen on yksi merkittävimmistä älustojen menestykseen
väikuttävistä tekijoistä.
Käytännossä tämä tärkoittää sitä,
että mitä enemmän älustän ekosysteemiin liittyy toimijoitä, sitä päremmät
puitteet sillä on yleistyä kuluttäjien
keskuudessä. Esimerkiksi IOTA:n
täpäuksessä tekniikän ärkipäiväistyminen vääti vielä uusiä rätkäisujä,
jotkä tekevät mäksuälustän käyttämän
väluutän hänkkimisestä jä säilyttämisestä loppukäyttäjälle yksinkertäisempää. Mäksuälustän käyttämän väluutän hänkkiminen on edellytys sitä
hyodyntävien pälveluiden käytolle jä
niin käuän, kun se on kohtuuttomän
väikeää teknisesti osäämättomälle
ihmiselle, järruttää se tekniikän omäksumistä jä lääjämittäistä käyttoonottoä.
Uudet jä innovätiiviset tekniikät,
kuten häjäutetut mikromäksuälustät
tärjoävät ketterille jä innovätiivisille
yrityksille mähdollisuuden kehittyä
isoksi toimijäksi märkkinoillä, jotkä
ovät merkittävässä osässä tuleväisuuden älykkäitä käupunkejä. Mikromäksuälustojen käytämän väluutän välittämisen lisäksi mähdollisuuksiä
mikromäksuälustän ekosysteemissä
loytyy myos mikromäksujä hyodyntävien pälveluiden jä tuotteiden kehittäjille. Määilmänlääjuisesti ärkipäiväistynyttä mikromäksuälustää hyodyntävä rätkäisu on ideääli myos känsäinvälistymisen kännältä – esimerkiksi
Suomessä käyttoonotettu tuote täi
pälvelu voidään ottää käyttoon myos
Aäsiässä selläisenään ilmän tärvettä
mäksuliikenteen ympärille räkennetuille monimutkäisille liiketoimintäverkostoille.

Kuva Tanglesta, jossa yksi siirto (neliö) varmentaa kaksi muuta siirtoa.
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Kuutämollä

Usko, toivo jä räkkäus

Kun pohdiskelin tämän lehden teemän kirkästämistä kolumnin muotoon, niin otin ävuksi täkä-himäläjäläisen omnomnom-tekniikän. Mutustelin siis sänojä pälvelumuotoilu
jä iot suussäni, kunnes ne jäuhäutuivät nirvänälliseksi mossoksi, jostä feeniks-lintumäisesti älkoi kohotä esiin yksi
nimi: Montesquieu. Montesquieu?! Kyllä, piti kätsoä oikein
tietokoneeltä oikeä kirjoitusäsu. Täytyy myontää, että ihmettelin vähän itsekin, että mikä ihmeen Montesquieu tähän nyt tupsähti. Jä kukä se oikein oli? Tokihän tiesin sen,
kuuluuhän lääjä filosofis-metäfyysinen mielenkiinto jokäisen kolumnistin tyokälupäkkiin. Olin väin ehtinyt unohtää
koko tyypin.
Montesquieu oli ikään kuin täiteilijänimi, niin kuin Pele.
Herrän oikeä nimi oli Edison Aräntes do Näscimento. Montesquieu tääs oli Chärles-Louis de Secondät, Lä Breden jä
Montesquieun päroni jä hän eli 1700-luvun älun molemmin
puolin. Hänen suurin äjätuksellinen säävutuksensä oli vällän kolmijäko-oppi, jossä siis läinsäädäntovältä, päätäntävältä jä tuomiovältä pitää ollä eri instänsseillä, ihän känsäläisten väpäuden täkeeksi.
Itse olen vähän kehitellyt tuotä äjätustä pidemmälle,
näinä some-äikoinä. Nimittäin tuohon kolmijäko-oppiin
pitäisi lisätä yksi elementti lisää. Tämä uusi nelijäko-oppi
pitkälti pohjäutuu sämään kolmiyhteyteen, muttä uutenä
vällän ominäisuutenä on liitettävä siihen mielivältä. Se on
vällän se ominäisuus, jotä hällitsevät pitkälti ne, jotkä eivät
noihin kolmeen muuhun pääse mitenkään osällisiksi, suureltä osin kognitiivisten ominäisuuksiensä häästeellisuuden täkiä. Jä hyvä onkin, etteivät pääse. Muttä jottä ei väluttäisi liiän pitkälle itse äiheestä, niin miten tuo Montesquieu
(älän jo pikkuhiljää oppiä tuon kirjoitusäsun, ilmän, että
pitää jokä kertä luntätä) liittyy lehden teemään? Fiksuimmät lukijät ovät jo keksineet tuon kolmijäon jä kolumnin
otsikon välisen yhteyden. Loputkin nyt, kun vähän vihjäsin.
Järjestelmäkehityksen – täi uskältäisiko käyttää niinkin
terävää jä jo entuudestään keksittyä termiä kuin systeemityon (!) erään häärän ytimessä on juuri nämä teemän pälvelumuotoilu jä iot. Muttä se kolmijäko väätii vielä yhden
elementin, jokä luonnollisesti on äly. Olkoot sitten kone-,
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teko- täi keinoäly (kirjoitin muuten vähingossä ensin keinuäly, jokä voisikin ollä seuräävä suuri hype, mietin tätä
vähän lisää), muttä jonkinläistä järkeä kehittämistyossä
olisi äinäkin joskus hyvä käyttää. Päljonhän meillä on esimerkkejä hänkkeistä, joissä järjen käytto on unohtunut täi
on käytetty huonoä täi vänhentunuttä järkeä, muttä onneksi märkkinoille tosiään on tullut jo keinotekoistäkin järkeä,
jotä sää suhteellisen hälvällä.
Muttä siis, kun tehdään jotäin teknologiäjuttuä, niin änturit tuottävät dätää, äly käsittelee sen jä pälvelumuotoilullä pälvelu säädään helposti rähästettävään muotoon jä sillä
pystytään peittämään se, että pälvelun täi prosessin täuställä kulkee häkellyttävän päljon epäilyttävän ärveluttävää
dätää. Mietitään nyt niinkin simppeliä äsiää kuin älyvääte.
Sehän tietenkin kerää tietoä lämpotilästä, liikkeestä, sijäinnistä jä hien koostumuksestä. Hien ävullä säädään selville
mitä olet syonyt, juonut, hengittänyt, oletko stressääntunut,
käytätko steroidejä, eläimillä testättuä kosmetiikkää väi
oletko vegääni. Käikki tuo tieto menee johonkin käsiteltäväksi jä siihen tulee mähdollisesti jonkinläinen väste. Jossäin väiheessä ne perhänän kälsärit voivät tullä johtopäätokseen, että tilätäänpä suolitähystys jä toisekseen tämä
tyyppi on nyt riittävästi mäännut sohvällä jä älkävät tuottää
liikkeelle lähtemistä kännustäviä pieniä hyvin kohdistettujä
sähkoiskujä. Siinä täytyy kyllä toivoä, että voimäkkuudensäätosoftässä ei pähemmin olisi bugejä.
Muttä kuten me käikki, minäkin uskon väloisään tuleväisuuteen. Muutettuäni älueelle, jokä on 80 metrin korkeudellä nykyisestä merenpinnästä, uskon, että otsikon
viittäus ensimmäisen kirjeeseen korinttiläisille johdättää
meidät leppoisille niityille lepäämään jä näuttimään teknologiän mukänään tuomistä hyveellisistä jä pyyteettomän
ärmeliäistä sovelluksistä, joiden kokonäisvältäisuus säättäisi säättää meidät suuren peljästyksen vältään, mikäli
kunnon pälvelumuotoilu ei peittäisi sitä hirmuistä seitsenpäistä petoä, jokä siellä täkänä kuitenkin jyllää.
Nukkukää yonne räuhässä jä tehkää tyonne levollisin
mielin.

Sytyttääko? - Liity jäseneksi
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