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Pä ä kirjoitus 

Neljä s teollinen vällänkumous 

Käikkien äikojen lä mpimin kesä  Suomessä on täkänä, jä 

on ollut mähtävää pälätä äkut äuringollä lädättuinä 

täkäisin tyo po ytien ä ä reen. Väikkä kesä äikään business 

-määilmä Suomessä räuhoittuu, kehityksen huimää 

väuhtiä se ei kuitenkään ole pysä yttä nyt. 

Neljä s teollinen vällänkumous on tä ä llä  tä nä ä n, tä s-

sä  jä nyt. Käsvänut tietomä ä rien (big dätä) kä sittely 

nopeämpien läskentätehojen myo tä , kehittynyt jä käik-

kiällä olevä nopeä infrästruktuuri, sensoriteknologiän 

kehittyminen jä uudet teknologiät ovät olleet tä mä n kehittymisen pä ä äsiälli-

sinä drivereinä. Nä itä  teemojä kä sittelemme myo s Sytykkeen vuoden pä ä tä-

pähtumässä, Tekoä ly tyo yhteiso ssä  -huippuseminäärissä 26-28.9.2018. Toi-

vottävästi mähdollisimmän moni teistä  pä ä see päikän pä ä lle kuulemään, op-

pimään jä häästämään älän ehdottomiä huipputekijo itä . 

Väikkä neljä s teollinen vällänkumous (jonkä seuräukset ymmä rrä mme 

todellä ehkä  västä vuosien pä ä stä ) on kä ynnissä  jä kiihtyy entisestä ä n, jä uu-

sistä innoväätioistä jä kä ytto tärkoituksistä kuulemme pä ivittä in, häästän 

kuitenkin teidä t lukijät tä mä n äsiän tiimoiltä. Onko omässä orgänisäätiossän-

ne nä mä  äsiät jo otettu huomioon strätegiässä? Lo ytyyko  sieltä  omät käppä-

leet robotiikälle täi tekoä lylle? Miten teidä n orgänisäätioissänne on tekoä ly 

kytketty pä ivittä iseen toimintään? Joko teidä n orgänisäätiostänne lo ytyy CRO 

(Chief Robotics Officer)? Tulläänko ensi vuoden budjetissä väräämään nä iden 

äsioiden eteenpä in viemiseen riittä vä sti resurssejä? 

Sytyke Ry, yhdessä  TIVIA:n känssä tyo skentelee äktiivisesti nopeuttääk-

seen jä tehostääkseen nä iden äsioiden kehittymistä  Suomessä jä jä senkun-

nässämme. Huippuseminäärin lisä ksi jä rjestä mme muitä tietoiskujä jä semi-

näärejä, joihin te käikki olette tervetulleitä. Lisä ä  tietojä täpähtumistämme 

lo ydä t sivuiltämme www.sytyke.org. 

 

Toivottävästi tä mä n numeron ärtikkeleistä säätte uusiä ideoitä jä oppejä 

omään tyo ho nne. Antoisiä lukuhetkiä ! 
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Nä in some-känävällä mäinoksen, jon-
kä viesti väpäästi suomennettunä me-
ni kutäkuinkin nä in: ”Koulu – pärhäät 
elä mä mme vuodet, joitä silloin vi-
häsimme.” Meillä  käikillä on omäkoh-
täisiä kokemuksiä koulustä jä opetuk-
sestä jä julkinen keskustelu peilää väh-
västi myo s tä hä n kokemusmääilmään.  

Koulutusjä rjestelmä mme räkenne 
on pysynyt käikki nä mä  vuosikymme-
net hyvin sämänä. Viittään tä llä  1970-
luvun peruskoulu-uudistukseen. Muu-
toksessä täi kehityksessä  on kuitenkin 
kysymys sämästä dilemmästä kuin 
äinä, miten toteuttää opetustä oikein 
kohdennettunä. Häästeenä ei ole niin-
kä ä n rähä vään väpäutuminen totu-
tuistä toimintämälleistä. Koulustähän 
pitä isi välmistuä kyvykkä itä  tuleväi-
suuden tekijo itä  välmiinä elinikä iseen 
oppimiseen.  

Tä nä  vuonnä esiopetuksen jä sitä  
käuttä koulupolkunsä äloittävä läpsi 

ästuu tyo elä mä ä n jä äikuisuuteen 
2030-luvullä 26 ikä vuoden korvillä. 
Toivottävästi tuo odotettävissä olevä 
20 vuoden koulutusäikä on myo s ker-
ryttä nyt täitojä jä kyvykkyyttä , jotä 
tuleväisuudessä tärvitään. Määilmä on 
tuolloin värmästi toisenläinen. 

 
Huolipuheesta rakentavaan keskus-
teluun 

Käsvätuksen jä koulutuksen toi-
miälä täi ehkä  pikemminkin sitä  kos-
kevä digitälisäätiokeskustelu on kolut-
tu äihe. Kommentointiä jä nä kemyksiä  
lo ytyy sekä  puolestä että  västään. 
Ydinviesti kummälläkin tähollä lienee: 
teknologiä tulee jä muuttää käiken. 
Tä llä  hetkellä  keskustelu velloo huoli-
puheenä.  

Käsvätus jä opetus läkisä ä teisenä  
perustehtä vä nä  sä ilyy kuntien jä rjes-
tettä vä nä  tuli sote täi ei. Täloudellises-
ti äjäteltunä kuntien voimävärät jä 

resurssit eivä t riitä  pyo rittä mä ä n usei-
den sätojen IT-jä rjestelmien kirjoä, 
sämänäikäisesti tehostämään opetuk-
sen jä rjestä mistä  hällinnollisesti, yllä -
pitä mä ä n häpäntuviä seiniä  jä vielä  
västäämään oppijän yksilo llisiin tär-
peisiin. Räkentävälle keskustelulle on 
suuri tiläus. 

Digitälisäätiokeskustelullä on mon-
tä täsoä, äinäkin nä mä  neljä :  
 
1. oppijä jä hä nen lä hipiirinsä  
2. tyo ntekijä  
3. hällinto 
4. koulutusjä rjestelmä  
 
jä ulottuvuuksiä  
 
1. oppiminen jä opettäminen 
2. läkisä ä teinen tehtä vä   
3. tälous jä tehokkuus 
4. teknologiä 
5. imägo täi brä ndi 

 
 
 
Tuleväisuus häästää  
oppimisen ekosysteemin 
Kouluun jä opetukseen kohdistuu intohimojä. Tulevät jä meneillä ä n olevät hällinnolliset 

uudistukset jä sisä llo lliset reformit vähvistävät entisestä ä n käsvätuksen jä opetuksen 

merkitystä  yhteiskunnän keskio ssä . Kunnät kehittä vä t pälvelujään jä koulutuskentä ssä  

hälutään tehdä  kokeilujä teknologiän hyo dyntä misestä  lääjemmin opetuksessä. Kirkkää-

nä mielessä  on kuitenkin pidettä vä , että  oppijä on syy, miksi systeemi on olemässä.  
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Teknologialla saavutettava lisäarvo 
Puhuttäessä teknologiän luomistä 

mähdollisuuksistä kysyisin ensimmä i-
senä , mitä  hyo tyä  uuden teknologiän 
kä yto stä  on oppijälle. Lisä ärvo ei ole 
uuden teknologiän kä ytto  itsessä ä n, 
vään teknologiä vä lineenä  jä mähdol-
listäjänä. Lisä ärvoä on kokonäisvältäi-
nen tieto oppijän oppimisestä: miten 
hä n kehittyy jä miten oppijää voidään 
tukeä oikeillä tävoillä oikeä-äikäisesti. 
Toisäältä vä lillisesti lisä ärvoä tuovät 
myo s käsvätuksen jä opetuksen pro-
sessien suoräviiväistäminen jä tehos-
täminen.  

Puhuttäessä vältiovällän ohjäämäs-
tä toiminnästä, huomioon otettäviä 
nä ko kulmiä ovät myo s läinsä ä dä nto  jä 
sen tulkintään. Jo nyt eriläisiin sä hko i-
siin jä rjestelmiin kuten oppiläsrekiste-
riin, terveydenhuollon jä rjestelmiin, 
sä hko isiin dokumentteihin, oppi-
misälustoihin jä tilänväräustyo kälui-

hin on tällennettunä dätää, jotä yhdis-
tä mä llä  jä kä sittelemä llä  voimme sää-
dä lisä tietoä siitä , miten olemme on-
nistuneet käsvätuksen jä opetuksen 
jä rjestä misessä  suhteessä oppijään jä 
mitä  pitä isi jätkossä tehdä .  

Oleellistä tietoä on kuitenkin, mi-
ten oppijä on oppinut, mitä  täitojä on 
vielä  kärtuttämättä jä miten voimme 
tukeä hä ntä  sä ilyttä mä ä n motiväätion-
sä jä oppimään lisä ä . Voimmeko kä yt-
tä ä  änälytiikkää oppijän hyo dyksi jä 
kuinkä pitkä lle? Mitä  jä minkä  läätuis-
tä dätää meillä  on kä ytettä vissä ? Mikä  

on opetuksen jä rjestä miseksi tärvittä-
vää vä lttä mä to ntä  tietoä jä mitä  perus-
opetuksen läkisä ä teinen perustehtä vä  
kättää?  

Tosiäsiä on kuitenkin, että  teknolo-
giän hyo dyntä minen tuo päljon mäh-
dollisuuksiä käsvätukseen jä opetuk-
seen. Sänontä vänhässä värä pärempi 
ei enä ä  kuulostä oikeältä. Yksistä ä n 
koneä lyn hyo dyntä misen käuttä oppi-
joille, huoltäjille jä kouluyhteiso n kä yt-
to o n on säätävissä moniä ärkeä hel-
pottäviä tyo kälujä. Oikeä-äikäinen, 
dynääminen tieto lisä ä  jouston mäh-
dollisuuksiä jä resurssien pärempää 
ällokointiä. Automäätiollä on korvättä-
vissä rutiinitehtä viä  erityisesti hällin-
nostä jä nä in tyo äikää väpäutuu muu-
hun. Juuri hällinnolliset tehtä vä t koe-
tään äikäsyo po iksi opettäjän tyo ssä .  

Oppimisen tukemiseen erityisesti 
yksilo täsollä on säätävillä koneä lypoh-
jäistä tietoä, ennustettävuuttä jä toi-

 

 

Lisäarvoa on kokonaisvaltai-
nen tieto oppijan oppimisesta: 
miten hän kehittyy ja miten op-
pijaa voidaan tukea oikeilla ta-

voilla oikea-aikaisesti. 

Taina Uusi-Illikainen 
Täinä on koulumääilmästä IT-älälle siirtynyt käsvätuksen 
jä opetuksen ämmättiläinen. Hä n toimii tuotepä ä llikko nä  

Tiedollä. Hä nen tehtä vä kenttä ä nsä  kuuluu Tieto Educätion 
tuotteiden kehittä minen suomäläisen käsvätuksen jä ope-
tuksen tärpeisiin. Kirjoittäjä itse on hyvä  esimerkki elin-

ikä isestä  oppimisestä jä jätkuvästä uteliäisuudestä ympä -
ro ivä ä  määilmää kohtään.  

täinä.uusi-illikäinen@tieto.com   
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säältä tietoä toiminnän väikuttävuu-
destä. Yksistä ä n ehkä isemä llä  syrjä y-
tymistä  sä ä stetä ä n päljon niin rähälli-
sesti kuin inhimillisesti äjäteltunä. 
Koko opetusjä rjestelmä , jokä perustuu 
äjätukselle käikille sämää, sämä mä ä -
rä , sämänäikäisesti tärvitsee tyo kälujä 
toteuttääkseen muutoksen hällinto-
keskeisyydestä  kohti yksilo keskeisyyt-
tä . Mitä  opetetään muuttuu muotoon 
miten opitään. Koneä lystä  tulee oppi-
jän jä opettäjän äpuläinen. 

 
Oppimisen ekosysteemi 

Monoliittiset suljetut käsvätuksen 
jä opetuksen IT-jä rjestelmä t ovät men-
nyttä  äikää. Käsvätuksessä jä opetuk-
sessä kä ytettä vien tyo kälujen, sovel-
lusten jä äpplikäätioiden verkosto on 

lääjä jä käsvävä. Väkiintuneiden älän 
toimijoiden lisä ksi Suomeen jä määil-
mälle on käsvänut joukko hyviä  oppi-
jän nä ko kulmästä lisä ärvoä tuottäviä 
stärtup -yrityksiä , jotkä tärvitsevät 
älustän kiinnittyä kseen käsvätuksen jä 
opetuksen kokonäisuuteen. Business-
mielessä  käsvätus jä opetus on käsvä-
vä toimiälä määilmänlääjuisesti. 

Ekosysteemi räkentuu yhteistyo llä . 
Jottä oppijän nä ko kulmästä verkostos-
tä säädään hyo ty irti, dätän eri osien 
vä lillä  pitä isi kulkeä säumättomästi jä 
turvällisesti sekä  räkentää sämällä 
kokonäiskuvää oppijän oppimisen 
polustä jä prosessistä oppijän ikä -
täsoon kohdennettunä. Tärvitään älus-
tä, jonkä pä ä lle oppimisen ekosystee-
mi voi räkentuä APIen käuttä ketterä s-
ti. Miten tä mä n ekosysteemin API-
tälous räkentuu, on toisen ärtikkelin 
päikkä. 

Edessä  ovät mielenkiintoiset äjät. 
Kehitykseen väikuttäviä megätrendejä  
ovät mm. digitälisäätio, globälisäätio, 
vä esto räkenteen muutos, käupungis-
tuminen jä ilmästonmuutos. Tuleväi-
suustutkijät vä ittä vä t, että  seuräävän 

10 vuoden äikänä meidä n on kehitet-
tä vä  versio 2.0 monestä hyvinvoin-
tiyhteiskunnän pälvelustä, koulutus 
mukään lukien.  

Käsvätuksen jä koulutuksen toi-
miälällä väihtoehtojä on kolme: revo-
luutio, evoluutio täi päikoilleen jä h-
mettyminen. Kännätän evoluutiotä. 
Oppimisen jä opettämisen yksinoikeus 
ei ole formääleillä opetustoimijoillä, 
tiedonhäluiset oppijät kun tuppäävät 
oppimään käikkiällä jä häkevät tietoä 
internetin ävullä ympä ri määilmää. 
Suomi pienenä  märkkinänä on hou-
kuttelevä juuri korkeätäsoisen koulu-
tusjä rjestelmä n jä tulosten änsiossä. 
Pidetä ä n täso jätkossäkin korkeänä 
täkäämällä käiken ikä isille oppijoille 
hyvä t oppimisen edellytykset.  

Mitä opetetaan muuttuu 
muotoon miten opitaan. Ko-
neälystä tulee oppijan ja opet-

tajan apulainen. 

Tulevaisuustutkijat väittä-
vät, että seuraavan 10 vuoden 
aikana meidän on kehitettävä 
versio 2.0 monesta hyvinvoin-
tiyhteiskunnan palvelusta,  
koulutus mukaan lukien.  
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Tee vaikuttavin 

OPINNÄYTETYÖ 
Voita 500 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Systeemityöyhdistys Sytyke ry palkitsee vuosittain vaikuttavimman tietojärjestelmätyöaiheisen 
opinnäytetyön. Palkinnon tarkoituksena sen lisäksi että kannustaa opiskelijoita tekemään laaduk-
kaita 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, kokonaisark-
kitehtuuriin, 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 osoittee-
seen 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. 



 

8  Sytyke 3/2018  

 

Täloushällinnän tyo tehtä vä t jä proses-
sit äutomätisoituvät voimäkkäästi lä -
hivuosinä. Alän suuri suomäläinen 
väikuttäjä, Accountorin toimitusjohtä-
jä Asko Schrey ärvioi, että  yli 50 pro-
senttiä koko täloushällintä-älän tyo -
mä ä rä stä  kätoää nopeällä tähdillä. 
Miksi nä in? 

Alän muutostrendit ovät olleet nä -
ko piirissä  jo käuän. Alän pälveluitä 
tuottävien tilitoimistojen konsolidoi-
tuminen on jätkunut jo pitkä ä n, jä vii-
me äikoinä se on väin säänut lisä ä  
väuhtiä. Alän tyo tehtä vä t ovät henkilo -
tyo sidonnäisiä, jä hintäkilpäilun myo tä  
myo s osittäin mätäläkätteisiä verrät-
tunä esimerkiksi liikkeenjohdon kon-
sultointiin. On ollut päkko räkentää 

suurempiä  yksiko itä , jottä äitojä sy-
nergiähyo tyjä  jä tehokkuuttä toimintä-
mälleissä on voitu säävuttää. 

Täloushällinnon tehtä vä t ovät erit-
tä in tä rkeitä , jä osittäin myo s päkolli-
siä. Viränomäiset mä ä rittelevä t äsioi-
tä, joitä orgänisäätioiden tulee tehdä . 
Räportointivelvollisuus lisä ä ntyy sä-
mällä, kun viränomäisväätimukset 
lisä ä ntyvä t. 

Lisä ksi yrityksen johto jä omistäjät 
väätivät entistä  enemmä n, entistä  tär-
kemmin jä ennen käikkeä entistä  no-
peämmin räporttejä sekä  tunnuslujä jä 
ennusteitä yrityksen tilästä. Määilmä 
muuttuu ympä rillä  niin hurjää väuhtiä, 
että  yrityksen johdon on pystyttä vä  
reägoimään nä ihin muutoksiin nope-

ästi. Mielummin eilen kuin huomennä. 
Sämään äikään voimäkkäästi kehit-

tynyt teknologiä, ennen käikkeä ohjel-
mistorobotiikkä (RPA) jä tekoä ly (AI), 
ovät äntäneet mähdollisuuksiä äuto-
mätisoidä älälle tyypillisiä , usein tois-
tuviä rutiinito itä  jä rutiinityo väiheitä. 
Suurimmissä tilitoimistoissä tiettyjä  
rutiinityo väiheitä toistetään kymme-
niä  tuhänsiä kertojä kuukäudessä, äinä 
sämän käävän mukään. Määperä  on 
ollut, jä on erityisesti tä llä  hetkellä  
otollinen kehittä mä ä n uusiä toimintä-
mällejä, robotisäätion jä tekoä lyn kei-
noin. 
 
Mitä seuraavaksi tapahtuu? 

Kun rutiininomäistä ihmisten teke-

Täloushällintä äutomätisoituu:  
Miksi, Mitä  jä Miten? 
 

Veli-Matti Heiskanen 
Kirjoittäjä toimii toimitusjohtäjänä Täloushällintä Uniikissä, 
jossä kehitetä ä n täloushällintojä rjestelmistä  jä kä ytto liitty-
mistä  riippumättomiä täloushällinnän robotiikkärätkäisuä 
perinteisten tilitoimiston tärjoämien pälveluiden lisä ksi. 
Hä n on toiminut yli 25 vuottä nä ko äläpäikoillä ICT -jä robo-
tiikän älojen yhtio issä , äinä stärt-up -määilmästä  po rssiyh-
tio ihin. Omän tyo n ohellä Veli-Mätti ohjää innostuneitä yri-
tyksiä  mätkällä robotiikän jä tekoä lyn ihmemäähän... 
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 mä ä  kä sityo tä  siirretä ä n koneiden teh-
tä vä ksi, luonnollisesti ihmisiltä  väpäu-
tuu tyo äikää siitä  roolistä, mikä  esi-
merkiksi kirjänpitä jillä  on ollut. No 
hä viä ä ko  kirjänpitä jä n tyo  määilmästä 
sämoin kuin kä vi konekirjoittäjille 
muutämä vuosikymmen sitten? Ei vär-
mästi hä viä . Muttä tuleeko kirjänpitä -
jien mä ä rä  vä henemä ä n tä mä n muu-
toksen myo tä ? Tulee värmästi, jä rädi-
käälisti! On mielenkiintoistä nä hdä , 
mitä  tä mä  muutos konkreettisesti äi-
heuttää väikkä tilitoimistoissä, joissä 
on sätojä kirjänpitä jiä  to issä . Tehoste-
täänko toimintää, ännetään koneiden 
hoitää tyo t, jä ohjätään kirjänpitä jä t 
YT -neuvottelun käuttä jonnekin muu-
älle. Väi kehitetä ä nko  uuttä liiketoi-
mintää, jolloin entiset kirjänpitä jä t, 
tulevät liiketoimintäkonsultit, kä yttä -
vä t väpäutuneen äjän äsiäkästyo ho n, 
äsiäkkään tilänteeseen perehtymiseen, 
yrittä jien äitoon äuttämiseen jä lisä är-
von tuottämiseen. Tietenkin tupläve-
loituksellä verrättunä siihen, mitä  en-
nen veloitettiin tilitoimiston kirjänpi-
tä jä n tyo stä . Ymmä rtä vä tko  yrittä jä t jä 
yritysten edustäjät tä mä n ärvopohjäi-
sen hinnoittelun, jä vielä , onko käikistä 
kirjänpitä jistä  tä hä n väätivään äsiä-
kästyo ho n. 

Nä ihin tä llä  hetkellä  hiemän retori-
siin kysymyksiin ei värmästi ole yksi-
selitteistä  västäustä kenellä kä ä n, mut-
tä värmästi nä iden äsioiden pärissä 
vietetä ä n päljon äikää äutomäätion 
jälkäuduttuä. Ydinkysymys on, mihin 
tä mä  koneiden tuomän tehokkuuden 
käsvun mukänään tuomä väpäutunut 
äikä tuleväisuudessä kä ytetä ä n? 

Hyvä ä  äsiäkkäiden kännältä on se, 
että  äutomäätion lisä ä ntymisen myo tä  
myo s virheiden mä ä rä  pienenee. Sillä  
koneet eivä t tee virheitä  sen jä lkeen, 
kun toimintämälli on huolellisesti ku-
vättu, tehty jä testättu. Mikä li käikki 
osätekijä t väin pysyvä t muuttumätto-
minä. 

Lisä ksi robotit tyo skentelevä t vä sy-
mä ttä  24/7, eli äsioitä välmistuu huo-
mättävästi enemmä n jä nopeämmin 
kuin äikäisemmin, mikä  mähdollistää 
yrittä jille jä omistäjille nopeämmän jä 
luotettävämmän tiedonkulun, jä sitä  
myo tä  mähdollisuuden pärempään 
reägointiin jä fäktäperusteiseen pä ä -
to ksentekoon. 

 
Miten taloushallinta automatisoi-
tuu? 

Täloushällinnän tyo t sopivät hyvin 
robottien tehtä viksi, sillä  kirjänpito jä 
monet muutkin prosessit ovät sä ä n-
no nmukäisiä jä sämät tehtä vä t toistu-

vät tietyin vä liäjoin. Jo nyt märkkinoil-
le on tullut ohjelmistorobottejä, jotkä 
ovät äutomätisoineet täloushällinnän 
prosessien osä-älueitä. Ohjelmistoro-
botti on ”ohjelmisto”, jokä kä yttä ä  tie-
tokonettä jä täloushällinnän ohjelmis-
toä, kuten ihminen sen tekisi. Sen kä y-
to n mähdollistäjänä toimivät sä hko iset 
toimintäympä risto t, joissä toiminnon 
tekemiseen tärvittävät syo tteet ovät 
sä hko isessä  muodossä (täi luettävissä 
luotettävästi sä hko iseen muotoon).  

Esimerkkejä  jo kä yto ssä  olevistä 
robottien tekemistä  (täi ävustämistä) 
toiminnoistä ovät mm. läskujen kierrä -
tys, toistuvien pälkkojen läskentä, 
mätkäläskujen mäksätus, ostoläskujen 
jäksotusten läskentä jä kirjäus, toimit-
täjän äutomäättinen perustäminen 
sekä  eriläisten äutomäättisten tälou-
den räporttien tuottäminen. Lisä ä  uu-
siä rätkäisujä häväitsemme värmästi 
kuukäusittäin tä stä  eteenpä in. 

Lä hituleväisuudessä robottien kä-
veriksi lisä tä ä n tekoä lyä . Tekoä lyä  
voidään opettää tekemä ä n tiettyjä  toi-
mintojä, esimerkiksi tilio imä ä n läskut 
oikein jä lä hettä mä ä n kiertoon äuto-
määttisesti. Muitä kä ytto kohteitä voi-
sivät ollä esimerkiksi mäksusuunnitel-
mien tekeminen, kässävirrän ohjäämi-
nen jä eriläisten, liiketoiminnän kän-
nältä kriittisten tunnuslukujen läske-
minen jä niistä  äsiänomäisiä henkilo is-
tä  tiedottäminen. Tilitoimistoissä teko-
ä ly voisi toimiä päkollisten tyo tehtä -
vien tärkistäjänä jä muistuttämässä 
erä ä ntyvistä  tyo tehtä vistä  jäkäen niitä  
niille kirjänpitä jille, joillä juuri nyt olisi 
äikää niitä  tehdä . 

Kyseessä  on siis kärkeästi äjäteltu-
nä eriläisten sä hko isiin syo tteisiin 
(tietolä hteisiin) perustuvien tietovir-
tojen västäänotto, kä sittely, änälysoin-
ti jä edelleen lä hettä minen. Muistuttää 
äikä päljon täloushällinnän tietojä rjes-
telmiä , joitä usein tärvitäänkin vielä  
robottiprosessien älku- jä/ täi loppu-
pä ä ssä . Muttä siinä  missä  täloushällin-
non jä rjestelmä t toimivät vielä  pä ä -
osin mänuäälisesti kä ytettynä , ”RPA- 
täi ä lybotit” tekevä t tyo nsä  tä ysin äu-
tomäättisesti. 

 
Haasteita 

Mikä ä n ei ole mähdotontä. Sitä  väin 
ei ole ennen tehty. Muttä tiettyjä  hääs-
teitä olemme tunnistäneet myo s tä-
loushällinnän äutomätisoinnin pärissä. 

Koskä robotisointi väätii proses-
sien jä sen osä-älueiden tä ydellistä  
kuväustä, kompetenssiosääminen 
nousee ärvoon ärväämättomään. Eri-
läisten poikkeämien mä ä ritteleminen 

jä niiden västeiden äntäminen väätii 
useän vuoden kokemuksen kä det sä-
vessä tekemisestä . Usein päräs osää-
minen lo ytyy tilitoimistoistä, joissä 
pärhäimmillään kymmenien vuosien 
äjän on opittu äsioitä käntäpä ä n käut-
tä. 

Automäätion räkentäminen ei ole 
hälpää. Mä ä rittely, räkentäminen, tes-
täus, pilotointi, käikki loopit ennen 
kuin pä ä stä ä n tuotäntokä ytto o n vääti-
vät päljon äikää moniltä eri osäpuolil-
tä. Jä mikä  on sitten se täkäisinmäksu-
äikä jä rätkäisun monistettävuus? Eri-
merkiksi räkentämällä äutomäätiotä 
olemässä olevien täloushällintärätkäi-
sujen pä ä lle räjoittää merkittä vä sti 
niiden leviä mispotentiääliä. Jä on vär-
mään yksi syy siihen, miksi äutomää-
tiotä on toistäiseksi nä hty niin vä hä n 
täloushällinnän jä rjestelmissä . Jä tulee 
olemään yksi syy siihen, että  tilitoimis-
tojen konsolidoituminen tulee jätku-
mään. 

Miten välitä oikeä teknologiä? 
Muutämä vuosi sitten rätkäisu olisi 
ollut kohtuullisen helppo, muttä tä llä  
hetkellä  väihtoehtoisiä rätkäisujä to-
teuttää sekä  RPA:tä että  tekoä lyä  on 
useitä. Millä  perusteellä kumppäni 
tulisi välitä? Täi se teknologiä, jollä 
omät resurssit äutomätisoivät tälou-
den hällintää? Mikä  käntää vielä  vii-
den, täi kymmenen vuoden kuluttuä? 
Minkä  rätkäisun monistämisen kus-
tännukset ovät jä rkeviä  myo s loppu-
äsiäkkäille? Jä mistä  lo ytyy riittä vä sti 
osäämistä edelleen kehittä ä  jä lääjen-
tää nä itä  rätkäisujä? Sämoin kuin pe-
rinteisellä  ohjelmistopuolellä, myo s 
robotiikän osääjistä on huutävä pulä. 

Onko räjäpinnät liitettä viin rätkäi-
suihin ävoimiä jä muuttumättomiä? 
Koko äutomäätion ideä on toistää sä-
mää tyo väihettä muuttumättomässä 
ympä risto ssä  äinä väin uudelleen. Tie-
tovirrät liikkuvät eri jä rjestelmien vä -
lillä , jä silloin tärvitään ävoimiä hyvin 
kuvättujä räjäpintojä, jottä koko pro-
sessi voi edetä  nopeästi, sujuvästi jä 
mähdollisimmän pienen kustännuksin. 

Systeemityo osääminen. Ei riitä , 
että  tiedetä ä n jä tunnetään täloushäl-
linnän prosessit, ne on osättu kuvätä 
yksityiskohtäisesti, lo ydetty oikeät 
kumppänit jä hieno teknologiä. Ei. Tär-
vitään myo s systeemityo osäämistä, 
jottä nä mä  päläset säädään liimättuä 
yhteen jä toimimään. 

Lopuksi, tärvitään myo s rohkeuttä 
lä hteä  liikkeelle. Uskällustä kyseen-
äläistää vänhät toimintämällit, jä hä-
lukkuuttä muutokseen. Robotisoidään 
tylsä t tyo t. 
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 Janne Ollenberg 
Kirjoittäjä on sä hko - jä äutomäätio sekä  rä-
kennustekniikkään perhetynyt tietotekniikän 
ämmättiläinen jokä ävustää yleishyo dyllisiä  
yhteiso jä  väpää-äjällään pro-bono  

Kuvä: Susännä Mikänder 
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Suomen pärtioläiset on suomen suurin 

yhtenä inen nuorisojä rjesto . Viime 

vuonnä uusiä liittyjiä  oli yli 13 000 jä 

mä ä rä  on käsvussä. Vuosittäin jä rjes-

tetä ä n piirileirejä  jä känsäinvä lisiä  

suurleirejä  on noin kymmenen vuoden 

vä lein. Piirileirillä  kä y noin 3000-5000 

pärtioläistä jä suurleireillä  jopä yli 15 

000. Kliffä 2018-leirille osällistui 5500 

pärtioläistä jä leirillä  kä vi noin 1500 

vierästä. 

Nykyäikäinen leiri ei räkennu il-

män infrä-rätkäisuitä. Tyypillisesti 

päikälle tuodään sä hko t jä päinevesi, 

jokä lä mmitetä ä n älueellisellä rätkäi-

sullä. Ruokähuolto toteutetään suur-

keittio -tyyppisillä  puolivälmisteillä, 

joiden kylmä ketjustä huolehditään 

useän kylmä kontin ävullä Tietoliiken-

neverkot ovät myo s leirilä isten ärki-

pä ivä ä . Verkot pälvelevät monissä 

kä ytä nno n tärpeissä some-pä ivityk-

sistä  leirisäiräälän tiedonsiirtotärpei-

siin sääkkä. Luonnollisesti eri kä ytto -

tärkoituksiin on värättu omät jä erote-

tut yhteytensä .  

Kliffä 2018 IoT verkon kehittä mi-

nen lä hti kä ytä nno n tärpeistä. Allekir-

joittänut oli tehnyt täksvä rkkiä  muutä-

mällä äiemmällä leirillä  päikällisliiken-

teen Avänt-kuskinä, kuljettäen tävärää 

päikästä toiseen. Logistiikän ohjäuk-

sen tehostäminen oli äjätuksissä, kun 

kokonäisuuttä lä hdettiin ideoimään. 

Melko nopeästi häluttiin mukään myo s 

kulutusmittäustä, jottä olisi voitu häh-

mottää 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 rä-

hoittämältä KiRä-digi hänkkeeltä, jokä 

tukee kiinteisto - jä räkennusälän no-

peitä innoväätioprojektejä. Tävoit-

teeksi äsetettiin leirin räkentämisen jä 

kä yto näikäisen kuljetuksen tehostämi-

nen jä hiilijälänjä ljen läskentä. Tekijä -

ryhmä  lo ytyi pärtion pestijä rjestelmä  

käuttä. Ydinjoukon muodostivät Vesä 

Väinio, Jäni Räämi, Järno Niemelä , Jou-

ni Riuttänen, Järkko Ketolä jä Jänne 

Ollenberg. Kä ynnistysväiheen kokoon-

päno koostui äikuisistä pärtioläisistä, 

muttä äjätuksenä on, että  verkon tyo s-

to ä  voidään toteuttää tekniikoiden jä 

kustännusten osältä mätälällä kynnyk-

sellä . Tävoitteenä oli älustä sääkkä 

julkäistä toteutuksen tulokset yleiseen 

kä ytto o n. 

Kun osärähoitus oli värmistu-

nut, ryhdyttiin pestiryhmä n känssä 

suunnittelemään tärkemmin kokonäi-

suuttä. Tyo skentely täpähtui pienryh-

missä  täi omätoimisesti siten että  tie-

dot täsättiin etä kokouksin muutämän 

kerrän kuukäudessä. Släck oli pä ä äsi-

ällinen viestintä känävä kokousten 

vä lillä  jä vä line osoittäutui tehokkääk-

si äjästä jä päikästä riippumättomään 

tyo skentelyyn. Ryhmä nä  kokoonnut-

tiin perinteisesti äinoästään päri ker-

tää ennen värsinäistä leiriä .   

Hä meenlinnän Evollä sijäitsevän 

leiriälue oli hälkäisijältään noin 1,2 km 

jä määsto oli monimuotoistä. Osä än-

tureistä oli tärkoitus sijoittää liikku-

vään kälustoon, mikä  äsetti omät räjoi-

tuksensä. Kustännustekijo iden käuttä 

änturointiä ryhdyttiin suunnittele-

mään Arduino pohjäisille esp32 särjän 

mikrokontrollereille. Aluksi testissä  oli 

myo s esp8266 jä/12 kontrollereitä, 

muttä niiden liitä ntä  jä muu suoritus-

kyky räjoittivät kä ytto kohteitä liiäksi, 

jolloin pä ä dyttiin esp32 särjään. Mik-

rokontrolleri tärjoää kehitysympä ris-

to n, jossä voidään usein python poh-

jäisen ohjelmointikielen jä välmiiden 

kirjästojen ävullä nopeästi ottää kä yt-

to o n välmiitä äntureitä. Piirilevyltä  

lo ytyy myo s väkionä wifi -äntenni jä 

rädio, jolloin kerä tty dätä on helppoä 

syo ttä ä  eteenpä in.  

Melko nopeästi tuli selvä ksi, että  

runkoverkko ei voi kokonäisuudes-

sään perustuä wifi -liikenteeseen älu-

eellä olevien pä ä teläitteiden suuren 

mä ä rä n äiheuttämän ruuhkän johdos-

tä. Pä ä tettiin ryhtyä  kokeilemään Lorä

-teknologiää tiedonsiirrossä. Muutä-

mien väiheiden käuttä runkoyhteyden 

toteutusvä lineeksi välikoitui Heltec 

1278 ESP -  mikrokontrolleri, jonkä 

ävullä voidään reitittä ä  päikällistä wifi 

Jos metsä ä n  
häluät mennä  nyt  

niin täkuullä yllä tyt 
 
 

Pärtio räkensi IoT verkon mittäämään logistiikkää jä kulutustä 
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 -liikennettä  Lorä-rädioverkon käuttä 

eteenpä in jä västäänotossä kä ä ntä ä  

lorän liikenne wifin käuttä. Suomessä 

Lorä-rädioverkkoä voi kä yttä ä  868 

MHz tääjuusälueellä mä ä ritellyillä  kä-

nävillä jä Heltecistä  lo ytyi välmis kir-

jästo, jollä oli mähdollistä äsettää lii-

kenne sällittujen känävien puitteisiin. 

Viestintä virästo julkäisee tärkemmin 

ohjeistustä tääjuusälueiden kä yto stä  jä 

tärkistimme vielä  ennen kä ytto o not-

toä oikeät tulkinnät väpäiden tääjuuk-

sien kä ytto o n.  

Väkioäntennillä dätää säätiin kul-

kemään Lorä-verkossä äinoästään 

muutämiä kymmeniä  metrejä . Kun 

äntenniksi väihdettiin ns. mäjävänhä n-

tä äntenni, tuplääntui kontrollerin hin-

tä, muttä sämällä säätiin käntävuuttä 

noin 1,5 kilometriä , jokä riitti hyvin 

leirin tärpeisiin, kun kä ytä nno ssä  tär-

vittiin väin 600 m sä teen verrän mät-

kää västäänottimen ollessä suunnil-

leen leirin keskipisteessä .  

Lorä-verkon sänomäkentä n pituus 

on räjällinen jä riippuu kä ytetystä  kä-

nävästä, jokä mä ä rittä ä  sämällä sälli-

tun lä hetystehon. Lorän äsettämän 

räjoituksen johdostä äntureiden mit-

täusviestit päketoitiin json -muotoon 

mähdollisimmän tiiviisti. Toki olisi 

ollut mähdollistä päkätä sänomät täi 

lä hettä ä  osissä, muttä nyt häluttiin 

yksinkertäinen jä riittä vä  toteutus. 

Anturi identifioitiin kontrollerin MAC 

osoitteellä, jokä tällennuspä ä n kä ä nto -

täulussä muutettiin selkokieliseksi 

mittäuskohteeksi. Kä ä nto täulu mäh-

dollisti myo s kontrollereiden väihtä-

misen tärvittäessä niin että  mittäus-

kohde pysyi sämänä tällennuskännän 

nä ko kulmästä.   

Västäänotin reititti Lorä-sänomät 

wifi -verkon käuttä Räspberry Pi älus-

tällä olevään RäbbitMQ väihteeseen, 

jokä lä hetti ehjä t sänomät edelleen 

Azureen, Elästic pälveluun jä päikälli-

seen muistiin. Azuressä dätä otettiin 

västään jä ehjä t sänomät tällennettiin 

kähteen täble storägeen, jostä räportit 

luettiin. Tietoturvämielessä  kätselmoi-

tiin sovelluskoodit jä kä ä ntä jä t sekä  

kä ytetyt tiedonsiirtomenetelmä t jä 

nä iden häävoittuvuudet. Räportointi 

tehtiin pä ä osin kumppänimme Inno-

fäctorin toimestä ms Power BI -toteu-

tuksenä. Teimme lisä ksi omiä Elästic -

nä kymiä  lä hinnä  reääliäikäisen logis-

tiikän seurännän mähdollistämiseksi.  

 

Miten mitattiin? 

Lä mpo tilää mittäsimme HTU-21D 

änturillä, jokä välikoitui lääjän lä mpo -

tilä-älueensä johdostä yleiskä ytto isek-

si mittäriksi. Lä mpo tiläskäälä oli -

40..+125 ästettä, jolloin sämä änturi 

kä vi säunään jä kylmä konttiin. Mittä-

pä ä t läkättiin jä johdotus tehtiin suo-

rään Heltec -kontrolleriin, jolloin mit-

täyksikko  lä hetti dätän Lorä-WAN-

verkkoon. Sämään koteloon päkättiin 

myo s GPS änturi päikkätiedon vä littä -

miseksi. Säunoissä mittäri äsennettiin 

ulkoseinä ä n, muttä siitä  huolimättä 

härväräkenteisen kenttä säunän mit-

täusäukostä purkäutuvä vesiho yry 

notkisti äsennuskoteloitä. Sämoin kyl-

mä kontit olivät häästeellisiä käksin-

kertäisen metälliväippänsä johdostä. 

Päikkätiedon mittäämiseen kä y-

timme neo6m tyyppistä  änturiä, jokä 

oli suorään Heltec-mikrokontrollerissä 

johdotettunä. änturissä oli omä GPS-

äntenni, jokä tuotiin äsennuskotelon 

ulkopuolelle. GPS sijäinnin päikäntä-

minen otti ensikertäisessä kä ynnisty-

misessä  äikää jopä kymmeniä  minuut-

tejä. Päristovärmennus äuttoi ensiker-

rän jä lkeen, muttä jokä täpäuksessä 

viivettä  päikännuksessä oli stärtin 

Kuvä: Susännä Mikänder 
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 yhteydessä  vä hintä ä n puoli minuuttiä. 

Tä mä  hänkäloitti äkkukä ytto ä  esim. 

mo nkijo issä  jä lä hdo n dätää menetet-

tiin. 

Bäjämäjojen tä ytto ästeen mittäustä 

suunnittelimme monellä tävällä. Aluk-

si esillä  olleet päineänturit hylä ttiin 

yllä pidon jä äsentämisen häästeiden 

johdostä. Läser-tyyppistä  änturiä ko-

keiltiin tuuletusputken käuttä, muttä 

kontrollerit eivä t olleet riittä vä n no-

peitä mittäuksiin jä lopultä pä ä dyttiin 

ulträä ä ni-tyyppiseen HC-SR04 äntu-

riin, jokä läskettiin kontrollerin känssä 

tuuletusputkeen. Kontrolleri säi vir-

ränsyo to n USB johdon käuttä jä liiken-

ne hoidettiin wifi -verkollä Lorä-

reitittimeen, jokä vä litti tiedon eteen-

pä in. Ulträä ä niänturi ei toimi luotettä-

västi 3,3 voltin jä nnitteellä , muttä on-

neksi ESP32 tärjosi dokumentoimätto-

män 5 voltin lä hdo n ollessään USB 

syo to n perä ssä .  

Vesimittäreitä säimme kolmeltä eri 

välmistäjältä. Mittäreissä oli värhäisen 

kehitysväiheen Lorä-hätut jä väihtele-

vät ohjeistukset Päyloäd:lle, eli säno-

märäkenteelle. 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 pe-

rustuvä lä hetin/västäänotin päri toimi 

hienosti, kunhän sen oli värustänut 

oikeällä äntennillä. Sä hko n syo to n häl-

linnässä jä mekäänisissä äsennuksissä 

puolestään hiukän myo hä styttiin jä 

osin epä onnistuttiin lä hinnä  koskä 

kokonäisuuttä ei ehditty testätä ennen 

leiriä  jä rätkäisut suunniteltiin osin 

väuhdissä. Ennen leiriä  oltiin kä sityk-

sessä , että  mittäuspisteisiin säätäisiin 

kiinteä t sä hko t, jolloin äntureiden ku-

lutukseen ei kiinnitetty tärpeeksi huo-

miotä. 

Verkko kerä si dätää viikon verrän 

jä vesimittärit tuottivät dätän kätkot-

tomästi. Pärtion toteuttämissä mittä-

pisteissä  kätkoksiä äiheuttivät erityi-

sesti tyhjentyneet äkut, joiden väihto-

vä li oli etenkin GPS-änturoiduissä läit-

teissä melko tiheä . Kiinteä n syo to n 

värässä olleissä läitteissä ei ollut on-

gelmiä. Azure toimi dätävärästonä 

Elästicin täpään eli luotettävästi jä 

kätkottomästi.  

Dätän ävullä on mähdollistä pä ä tel-

lä  kulutushuippujen täsot suhteutettu-

nä leirin vä kimä ä rä ä n, mikä  on sinä n-

sä  ärvokästä tietoä tuleväisuuttä sil-

mä llä  pitä en. Säimme myo s suuntää-

äntävää dätää säunojen kä ytto ästees-

tä, äjoneuvojen liikennemä ä ristä  jä 

kylmä ketjun mittäusmenettelyistä . 

Seurääviä leirejä  jä kä yttä jiä  värten on 

välmiinä dätä-rädio, jolloin voidään 

keskittyä  itse mittäusmenetelmien 

kehittä miseen. 

Kä ytimme verkon suunnitteluun, 

tyo stä miseen jä värsinäiseen mittäus-

ten toteuttämiseen yhteensä  noin 

1000h äikää. Mäteriäälien hänkinnän 

jä kokeilevän testäämisen mähdollisti 

KiRä-digin tuki, jostä olemme kiitolli-

siä sämoin kuin IoT- sä ä tio n äntämäs-

tä tuestä jä Innofäctorin toteuttämästä 

visuälisoinnistä jä dätän änälysoinnis-

tä.  Pyrimme edistä mä ä n luodun rät-

käisun kä ytto ä  jäkämällä tietoä toteu-

tuksestä pärtion sisä llä  jä KiRä -digin 

käuttä myo s julkisesti. Tuotettuä rät-

käisuä on mähdollistä hyo dyntä ä  esi-

merkiksi räkennustyo määllä täi festi-

vääleillä tiedonkeruukänävänä. 
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1. Projektin päätöksentekoon  
vaikuttavat tekijät 

IT-projektin kä ynnistä mistä  koske-
vä pä ä to ksenteko täpähtuu orgänisää-
tion johto- täi tietohällinnon ohjäus-
ryhmä ssä . Ihmisyhteiso jen toiminnäs-
sä on äinä mukänä vältä-, ihmissuhde-, 
ym. irrätionäälisiä väikutustekijo itä . 
Pä ä to ksenteossä on perimmä ltä ä n 
kyse ihmisen läumäkä yttä ytymisestä  
jä ihmisen läumäkä yttä ytyminen ei ole 
muuttunut 100.000:een vuoteen.   

Kuvässä 1 on tärkästeltu IT-
projektin pä ä to ksentekoon jä onnistu-
miseen väikuttäviä tekijo itä  jä niiden 
vä lisiä  riippuvuussuhteitä. Käikki pä ä -
to ksenteossä mukänä olevät tekijä t 
menevä t ”pä ä to ksentekoprosessin 
lä pi”. Tekijä t on jäettu kähteen ryh-
mä ä n: 

 
1. Rationaaliset, mitattavat,  
näkyvät tekijät 
Nä itä  tekijo itä  jä niiden väikutustä 
tutkittu päljon, joten niihin ei tä ssä  
yhteydessä  tä mä n enempä ä  puututä. 
Tutkimusten (mm. Dählberg jä Kivijä r-
vi, 2016) mukään rätionääliset tekijä t 
selittä vä t projektien onnistumisestä n. 
50 %. 
 
2. Irrationaaliset, vaikeasti  
mitattavat, näkymättömät tekijät 
Nä itä  tekijo itä  on tutkittu verrättäin 
vä hä n. Irrätionääliset tekijä t säättävät 
selittä ä  toiset 50 % projektin onnistu-
misestä. Projektipä ä to ksenteon lisä ksi 
irrätionääliset tekijä t väikuttävät rä-
tionäälisten tekijo iden mittäämiseen, 
ärvottämiseen jä oikeellisuuden ärvi-
ointiin. 
 
IT tärjoää erinomäisen kohteen pä ä -
to ksentekoon väikuttäviä tekijo itä  
änälysoitäessä. Koko olemässä olonsä 

äjän siihen on liittynyt päljon pelkojä, 
ennäkkoluulojä jä uskomuksiä. Väs-
toin yleistä  kä sitystä mme rätionäälis-
ten tosiäsioiden sijästä pä ä to kset säät-
tävät perustuä hyvinkin irrätionääli-
siin tekijo ihin. 
 
2. Ulkoisen viitekehyksen vaikutus 

Ulkoinen viitekehys täi konteksti 
muodostuu siitä  yhteiso stä , missä  pä ä -
to ksenteko täpähtuu. Ihminen elä ä  
monen ulkoisen viitekehyksen väiku-
tuspiirissä , kuten perhe, tyo yhteiso  jä 
eriläiset sosiääliset yhteiso t, joihin 
henkilo  kuuluu. Hä ntä  ympä ro i sisä k-
kä isten jä rinnäkkäisten viitekehysten 
verkko, joiden väätimukset säättävät 
kohdistuä hä neen ristiriitäisinä. Suuri 
väikutus äjätteluumme on sillä  lä hiyh-
teiso llä , jossä täpähtumähetkellä  
olemme mukänä: Olemme riippuväisiä 
siitä , mitä  tietoä säämme kä ytto o mme 
jä meidä n edellytetä ä n äjättelevän 
sekä  kä yttä ytyvä n yhteiso n edellyttä -
mä llä  yhteisellä  tävällä. Jokäinen pu-
hujä ärvioi, mitä  tä ssä  yhteiso ssä  sä-
noo jä mitä  jä ttä ä  sänomättä. Yhteiso  
väikuttää viestin västäänottäjään, mi-
ten hä n ärvottää tietoä jä miten hä n 
muotoilee omän puheenvuoronsä. 

Kunnällisessä pä ä to ksenteossä 
ä ä nestä jä t jä poliittiset ryhmittymä t 
muodostävät ulkoisten viitekehysten 
verkon. Vältuuston kokous on esi-
merkki lä hiyhteiso stä , missä  pä ä to ksiä  
tehdä ä n. 

Eri yhteiso t ärvioivät julkituotuä 
äjätustä eri tävoin. Ajätus säättää ollä 
virheellinen täi vä ä rä  nyt tä ssä  tilän-
teessä tä ssä  yhteiso ssä . Jossäin toises-
sä yhteydessä , tä mä  virheelliseksi tuo-
mittu tieto säättää ollä ”oikeää” täi 
”oikeällä tävällä vä ä rä ä ” jä toimiä 
kä ä nteentekevä n uuden äjättelun jä 
esim. innoväätion pohjänä. 

Pä ä to ksentekotilänteessä jokäisellä 
osällistujällä on omä vaikutus- tai pai-
nokertoimensa. Se säättää perustuä 
muodolliseen vältä-äsemään täi henki-
lo n muihin ominäisuuksiin. Mikä ä n ei 
täkää, että  vähvä päinokerroin jä oikeä 
tieto jä osääminen ovät sidoksissä toi-
siinsä. Kun vähvän päinokertoimen 
omäävällä henkilo llä  on lujä usko 
omän tietonsä oikeellisuudestä eikä  
tärvettä ärvioidä niitä  uudelleen, mäh-
dollisuudet vä ä riin pä ä to ksiin ovät 
olemässä. Lisä ksi hyvä  esiintymis- jä 
puhekyky tukevät pä ä to ksen lä pime-
noä. 

Pä ä to ksenteko on fäktä-/rätionää-
lisen jä hiljäisen-/irrätionäälisen tie-
don vuorotteluä. Lä hto kohtänä on hil-
jäisen tiedon älueellä olevä ennakko-
käsitys. Tätä käsitystä perustellään 
fäktätiedoillä. Nä istä kin usein nouki-
tään ne, jotkä tukevät omää kä sitystä . 

Pä ä to kset pyritä ä n tekemä ä n rätio-
näälisin perustein. Muttä yhtä  hyvin 
irrätionääliset tekijä t, kuten muodolli-
nen vältä-äsemä, uskomukset, ennäk-
koluulot jä pelot, voivät väikuttää ryh-
mä n pä ä to ksiin kuin osääminen jä tie-
to. Jä yhtä  mähdollistä kuin pä ä tymi-
nen oikeän pä ä ttelyketjuun on, että  
vä ä rä t tekijä t säävät vällän pä ä to ksen-
tekoprosessissä. Kierros kierrokseltä 
ne ruokkivät toisiään jä äjäudutään 
vä ä riin pä ä to ksiin. Hiljäisen tiedon jä 
kokemuksen suurin ärvo on siinä , että  
sen ävullä voidään ärvioidä häväinto- 
jä fäktätiedon oikeellisuuttä täi sitä , 
onko se relevänttiä tä ssä  tilänteessä. 

 
3. Epäonnistuneiden IT-hankkeiden 
luokittelu 

Yleisesti ”projekti kätsotään epä on-
nistuneeksi, jos projekti keskeytetä ä n 
täi sen tuloksiä ei otetä kä ytto o n” (The 
Ständish Group, 1995). Epä onnistunut 

Miksi IT-projektit onnistuvät täi 
epä onnistuvät? 
 
Nä kymä tto mä t, irrätionääliset tekijä t IT -pä ä to ksenteossä 
 
Ludwig Wittgensteiniä mukäillen: Logiikällä selitetä ä n todellisuuttä väin vä hä n. Etsimme täpähtumille 
"jä rkeviä  selityksiä ". Jos tä lläisiä ei lo ydy, on lo ydettä vä  jä rjetto miä  selityksiä . Niiden olemässäolo onkin jo väi-
keämpi tunnistää jä tunnustää. Lä nsimäinen äjättelu perustuu rätionälismiin, uskomukseen, että  ihminen toi-
mii pä ä äsiässä tieto- jä jä rkiperustein. Tä mä  äjättelu nä kyy mm. IT-projekteissä, projektikoulutuksessä, pä ä to k-
senteossä, lä piviennissä  jä, kun projektien onnistumistä änälysoidään. Huomion kohteenä ovät mitättävät jä 
nä kyvä t rätionääliset tekijä t, sen sijään nä kymä tto mien, irrätionäälisten tekijo iden väikutus unohdetään.  
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 -projekti on kuitenkin tä tä  mä ä rittelyä  
lääjempi kä site. IT:n historiä on tä yn-
nä  monen täson epä onnistumisiä, jois-
tä suuri osä on piilossä. Jottä pä ä stä ä n 
kiinni projektien epä onnistumisten 
täuställä oleviin syihin meidä n, on 
nä htä vä  epä onnistumisten koko kirjo. 
Seuräävässä luetellään eriläisiä tun-
nistettujä jä tunnistämättomiä IT-
projektien epa onnistumismuotoja: 

 
1. Katastrofit 
Nä ihin läsketään lääjää yleistä  huo-
miotä sääneet, suuret, pitkittyneet täi 
keskeytyneet hänkkeet, jotkä pä ä tyvä t 
yleiseen tietoisuuteen. 
 
2. Keskeytetyt hankkeet, jotka ovat 
tiedossa vain yrityksen omassa  
piirissä 
Hänke on vä hin ä ä nin keskeytetty jä 
jä ljet läkäistu mäton älle. Joskus kes-
keyttä minen, on pärästä, mitä  projek-
tille voidään tehdä . Vielä  pärempi on, 
jos orgänisäätio osää oppiä nä istä  epä -
onnistumisistä. 
 
3. Käyttöön otetut, epäonnistuneet 
hankkeet 
Jä rjestelmä t, joitä ei koskään olisi pitä -
nyt ryhtyä  räkentämään, muttä jotkä 
silti on räkennettu jä otettu kä ytto o n. 
 
4. Hankkeet, jotka ovat maksaneet 
yritykselle tai yhteiskunnalle koh-

tuuttomasti niiden hyötyihin  
nähden. 
Nä iden hänkkeiden esille säänti voi 
ollä väikeää. Kustännusläskelmiä ei ole 
tehty, niitä  ei lo ydy täi äinäkin osä 
niistä  hälutään piilottää. 
 
5. Toteuttamiskelpoisen ja todennä-
köisesti kannattavan hankkeen  
hylkääminen 
Nä mä  ovät piiloon jä ä viä  väikeästi 
tävoitettäviä epä onnistumisiä. Muttä 
pä ä to ksenteon änälysoinnin kännältä 
ne ovät mielenkiintoinen joukko. Mikä  
äiheutti negätiivisen kierteen, jokä 
johti hänkkeen hylkä ä miseen? Oliko 
syy rätionäälisellä älueellä, virheelli-
sissä  lä hto tiedossä väi irrätionäälisellä 
älueellä esim. pä ä to ksentekijo iden 
ennäkkoäsenteissä, väi tekiko  äloit-
teen vä ä rä  henkilo  
    Innoväätiotoiminnässä on häästeel-
listä tunnistää potentiääliset kehittä -
misäloitteet jä ollä hylkä ä mä ttä  niitä  
liiän äikäisessä väiheessä. 
 

6. IT-projektin aikataulujen ja kus-
tannusarvioiden ylittäminen 
Koskä ylitykset nä kyvä t jä ovät mität-
tävissä, nä ihin hänkkeisiin kiinnite-
tä ä n kohtuuttomästi huomiotä. Mo-
neen muuhun edellä  olevään luokkään 
verrättunä nä mä  ovät kuitenkin lieviä  
epä onnistumisiä. 
 
4. Irrationaaliset tekijät päätöksen-
teossa 

Jokäinen, jokä on ollut usein mukä-
nä IT-projektien pä ä to ksenteossä, voi 
tunnistää tilänteitä, jolloin pä ä to ksiin 
ovät väikuttäneet muutkin kuin mität-
tävät ”jä rkisyyt”. Tyypillistä  on, että  
tä lläiset täpäukset häväitään västä 
jä lkeenpä in. Silloin kun ollään 
”täpähtumissä sisä llä ”, omään jä ryh-
mä n kä yttä ytymiseen väikuttäviä teki-
jo itä  on väikeämpi tunnistää. Seurää-
vässä luettelossä on joukko erityisesti 
IT-projektin pä ä to ksenteossä väikut-
täviä irrätionäälisiä tekijo itä , vtr. ku-
vio.   

 

Pentti Salmela, FM 
Kirjoittäjä on tyo skennellyt IT -älän johto- jä äsiäntuntijä-
tehtä vissä  suurissä suomäläisissä orgänisäätiossä, kuten 
Kemirä Oy, Oy Lohjä Ab, Alko-Yhtio t Oy jä Tyo terveysläi-
tos. Monissä kehitysprojekteissä mukänä olleenä hä n on 

voinut seurätä niiden todellistä tuottävuuttä pitkä llä  äikä-
jä nteellä . 

Kuvio: IT-projektin päätöksentekoon ja onnistumiseen vaikuttavat tekijät 
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 1. Valta- ja arvovaltakysymykset 
Sänotään, että  tieto on vältää. Nyky-
määilmässä orgänisäätion tietoverkko 
jä tietojä rjestelmä t edustävät tä tä  väl-
tää, kenen omistuksessä jä mä ä rä ys-
vällässä ne ovät. Usein vä ä rä  pä ä to s 
perustuu jä oikeä kilpistyy vältä- jä 
ärvovältäkysymyksiin.  
 
2. Johdon myötäily, keisarin uudet 
vaatteet -ilmiö 
Ihmiset etsivä t lä hiympä risto stä ä n 
vihjeitä  siitä , mitä  on sosiäälisesti so-
veliästä ilmäistä jä mihin suuntään 
nä istä  äsioistä puhuminen on menos-
sä. Huomio on vä hintä ä nkin yhtä  päl-
jon siinä , mistä  väietään kuin siinä  
mistä  puhutään. Ideänä on yksilo n 
omän mielipiteen jä myo s kä yttä yty-
misen vä hittä inen muuttuminen väs-
täämään sosiäälisesti hyvä ksyttyä  tä-
pää jä mielipidettä . Yrityksissä  jä orgä-
nisäätiossä johto edustää sosiäälisesti 
tä tä  yhtä , hyvä ksyttyä  mielipidettä . 
H.C. Andersen kuvää sämää ilmio tä  
osuvästi Keisärin uudet väätteet  
-sädussään. 
 
3. Itsepetos, joukkopetos ja  
lumipalloilmiö   
Usein pelkkä  johdon myo tä ily ei riitä  
vään osänottäjät säättävät lo ytä ä  
”uusiä puoliä äsiässä”, jotkä esille tuo-
mällä vähvistävät omää äsemäänsä 
ryhmä ssä . Nä in täpähtuu siitä  huoli-
mättä, että  he tietä vä t äjävänsä vä ä riä  
pä ä to ksiä . 
   Asiää voi kuvätä ”lumipällo-ilmio nä ”: 
Joku ylimmä ssä  johdossä läittää äsiän/
lumipällon liikkeelle. Jokäinen, jokä 
häluää ollä mukänä, pyrkii myo tä ile-

mä ä n johdon nä kemystä , tärttuu päl-
loon jä kiihdyttä ä  sen väuhtiä. Mitä  
korkeämmältä pällo läitetään liikkeel-
le, sitä  enemmä n sillä  on päinovoimää, 
sitä  suuremmällä voimällä se äjäutuu 
myo s härhäpoluille. Virheellisenä  jät-
kuvän pä ä ttelyketjun kätkäiseminen 
väätii yksilo ltä  täi ryhmä ltä  erityistä  
rohkeuttä. 
 
4. Sopuli-ilmiö, terminologiausko 
Sopuli-ilmio , kuvää tilännettä, jossä 
sokeästi tehdä ä n niin kuin tiedetä ä n 
muidenkin tekevä n. Unohdetään, että  
jokäinen hänke pitä ä  miettiä , miten se 
sopii meidä n tilänteessämme. 
Monissä ihmisen kä yttä ytymiseen jä 
pä ä to ksentekoon liittyvissä  tilänteissä 
voidään puhuä erä ä nläisestä joukko-
psykoosistä. Se on yleisempi ilmio  
kuin luullään jä piirteitä  siitä  säättää 
tunnistää hyvinkin välistuneissä pii-
reissä . 
 
5. Kritiikittömyys, innostuminen, 
ylioptimistisuus 
Usein epä onnistumisiin ei niinkä ä n ole 
ollut syynä  osäämättomuus vään kät-
teeton optimismi. IT itsessä ä n on niin 
lupäävä innoväätio, että  se houkutte-
lee ylioptimistisuuteen, yli-
innostumiseen jä ylisänoihin. Alään on 
äinä liittynyt suuri mä ä rä  toiveäjätte-
luä sekä  tähätontä jä tähällistä välheel-
lisuuttä. 
   Myo s kä yttä jien odotukset säättävät 
ollä kovin epä reälistisiä. Se ei estä  hei-
tä  toimimästä älän äsiäntuntijoinä. 
 
6. Pelot ja uhat 
IT merkitsee usein muutostä. Uusi IT-

jä rjestelmä  tuo mukänään pelkojä väs-
tuuälueiden, vältäsuhteiden jä tyo teh-
tä vien muuttumisestä. Itseä ä n, menes-
tymistä ä n jä selviytymistä ä n koskevis-
sä äsioissä ihminen säättää toimiä hy-
vin irrätionäälisellä tävällä. 
 
7. Kiire, hätiköidyt päätökset   
Esimerkki lo ytyy terveydenhoidon 
sektoriltä: 
 
”Helsingin kaupunginhallituksen tieto-
tekniikkajaosto pelkää, ettei uudesta 
Apotti -potilastietojärjestelmästä ole 
tarpeeksi tietoa. Päätös Helsingin osal-
listumisesta pitäisi kuitenkin tehdä täl-
lä viikolla. Viivyttely voi aiheuttaa har-
mia, mutta toisaalta järjestelmän mah-
dolliset puutteet hirvittävät. ” 

(Tivi 9.6.2016) 
 
Nä in tehdä ä n pä ä to ksiä  lä hes 600 mil-
joonän euron jä rjestelmä hänkkeistä. 
  
8. Sokea konsultti- tai asiantuntija -
usko 
IT-älällä liikkuu ”Helppo-Heikkejä ”, 
joiden osääminen perustuu enemmä n 
hyvä ä n ulosäntiin kuin osäämiseen.  
   Perusteeton jä sokeä luottämus kon-
sulttien osäämiseen johtää härhään. 
Viime kä dessä  kyse on johdon osää-
mättomuudestä jä kyvytto myydestä  
ärvioidä äsioiden merkitystä  orgäni-
säätion nä ko kulmästä. 
 
9. Henkilösuhteet 
Projektityo  perustuu yhteistyo hä n jä 
yhteistyo n onnistumiseen. Tosiäsiä on, 
että  yhteistyo  toisten känssä onnistuu 
kuitenkin päremmin kuin toisten 
känssä. Pähimmillään projekti käätuu 
henkilo suhteiden toimimättomuuteen. 
 
10. Tahallinen erehdyttäminen, har-
haan johtaminen 
Joskus pä ä to ksen välmistelijät äntävät 
tähällään vä ä riä  lä hto tietojä, liioittele-
vät hänkkeen hyo tyjä  jä vä hä ttelevä t 
kustännuksiä säädäkseen häluämänsä 
täi johtoä miellyttä vä n pä ä to ksen lä pi. 
IT on kuitenkin ärmoton älä. Käikki 
lo ysä t puheet, äjättelu jä härhäutukset 
päljästuvät ennen pitkä ä . Viimeistä ä n 
silloin kun jä rjestelmä ä  otetään kä yt-
to o n ne nä kyvä t toimimättominä täi 
huonosti pälvelevinä ohjelminä.  
  
11. Osaamattomuus 
Lo ytyy monen tyyppistä  osäämätto-
muuttä, kuten johtämiseen sekä  tek-
niikkään, menetelmiin, yhteistyo ho n jä 
viestintä ä n liittyen. 
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 12. Toisten miellyttäminen,  
kommunikaation puute 
Abilenen paradoksi kuvää tilännettä, 
jossä ryhmä  ihmisiä  pä ä tyy yhteisestä  
sopimuksestä tekemä ä n selläistä, jotä 
kukään ryhmä stä  ei oikeästään häluä, 
koskä käikki kuvittelevät siten teke-
vä nsä  toisille mieliksi. Pärädoksille on 
äntänut nimen Jerry B. Härvey, jokä 
hällintoon liittyvä ssä  kirjässään The 
Abilene Paradox and other Meditations 
on Management kuvää ilmiötä tärinäl-
lä perheestä , jokä kuumänä kesä pä ivä -
nä  pä ä tyy äjämään hikisen äutomät-
kän Abileneen toisiään miellyttä ä k-
seen, väikkä se ei itse äsiässä ole ke-
nenkä ä n toive. (Wikipediä) 
 
13. Oman osaamisen väärin  
arviointi 
Psykologiässä tunnetään Dunning-
Kruger-vaikutus. Se on kognitiivinen 
vinoumä, jossä yksilo  yliärvioi itsensä , 
kuten väikkäpä jonkin täidon hällin-
nässä. Lisä ksi ilmio o n liittyy, mitä  huo-
nompi yksilo  on kyseisessä  täidossä 
sitä  enemmä n tä mä  yliärvioi osäämis-
tään. Ilmio  säättää siirtyä  pä ä to ksente-
kotilänteisiin. Pähin täpäus on, että  
osäämättomuus yhdistyy johtävään 
äsemään jä kovää ä nisyyteen. IT:stä 
vä hiten tietä vä t, suuläimmät ottävät 
pä ä to ksenteossä hällitsevän roolin. 
Ilmio tä  vähvistää se, että  oikeät äsiän-
tuntijät eivä t vä lttä mä ttä  osää ärgu-
mentoidä selkeä sti jä väkuuttävästi 
tietoään. 
 
”Tyhmät ovat niin varmoja asioistaan 
ja viisaat täynnä epäilyjä – siinä koko 
surkeus.”  

Bertränd Russell 
 
Suuri osä historiän vä ä ristä  pä ä to ksis-
tä  selittyy yllä  olevän äjätelmän käut-
tä. 
 
14. Politiikka mukaan IT -päätöksiin 
Kuntien jä vältion tietojä rjestelmiä  ei 
ole pidetty poliittisinä vään teknisinä  
kysymyksinä . Virkämiehet ovät kilpäi-
luttäneet jä IT-firmät toimittäneet. Nyt 
kun IT:n toimintä-älue on lääjentunut 
yhteiskuntätäsolle, hänkkeet ovät sää-

neet uuden pä ä to ksentekotäson. 
   Onko nyt odotettävissä, että  syntyy 
uusiä poliittisiä virkojä? Vrt. komissää-
ri eli politrukki oli Neuvostoliitossä 
poliittinen upseeri, jokä välvoi kom-
munistisen puolueen mä ä rä ysten jä 
ohjeiden toimeenpänoä punä-
ärmeijässä sen eri yksiko iden johtä-
jien, pä ä lliko iden jä komentäjien rin-
nällä. 
 
15. Asiakkaiden irrationaalinen  
käytös 
Nokiän mätkäpuhelinbisneksen ro-
mähtämiseen on etsitty selityksiä . Jä r-
kisyitä  on väikeä lo ytä ä . Liiketoimintä 
nä ytti olevän erinomäisessä kunnossä. 
Mitkä ä n rätionäälisesti ärvioitävät 
tekijä t eivä t viitänneet romähdukseen. 
   IT:ää on pidetty älänä, jollä tekniik-
kä, hintä, toimintävärmuus ym. jä rki-
syyt rätkäisevät. Nokiän mätkäpuhe-
linbisneksen romähdus-esimerkki 
osoittää, ettei sekä ä n ole väpää märk-
kinoiden ärväämättomistä voimistä. 
   Irrätionäälisten tekijo iden tunnistä-
minen voi selläisenään ollä väikeää 
muttä vielä  väikeämpää on änälysoidä 
niiden keskinä isiä  väikutuksiä. Ne ei-
vä t ole rätionäälisten tekijo iden tä-
pään syys-seuräus-suhteessä toisiinsä 
nä hden. Irrätionäälisellä älueellä ihmi-
sen, orgänisäätion, ryhmä n täi läumän 
henkilo suhteet, pelot, uskomukset jä 
toiveet sekäisenä vyyhtenä  toisiinsä 
nä hden. 
 
Irrationaalinen tieto  
- mahdollisuus hyvässä ja pahassa 

Irrätionäälisellä tiedollä jä kä yttä y-
tymisellä  on hyvin negätiivinen leimä. 
Tä llä  tiedollä on kuitenkin käikki mäh-
dollisuus myo s positiiviseen. Luovuus, 
intuitio, ideät jä innoväätiot ovät irrä-
tionäälisen tiedon myo nteisiä  ilmene-
mismuotojä. Erehdyksissä kin säättää 
piillä  suuri edistysäskel, vrt. Kolum-
buksen Intiän mätkä. Pä ä to ksenteossä 
irrätionäälisillä tekijo illä  ovät käikki 
mähdollisuudet hyvä n jä huonon, oike-
än jä vä ä rä n äkselillä. Huonoimmillään 
se on ennäkkoluulojä, pelkuruuttä, 
sokeää seuräämistä jä väistonväräi-
suuttä. Muttä pärhäimmillään se on 

ymmä rrystä , jokä syntyy kun oikeään 
fäktätietoon yhdistetä ä n kokemuksen 
tuomää osäämistä. 

Nietzche totesi tieteen olevän "rä h-
mä llä ä n pienten tosiäsioiden edessä ." 
Sämällä kun nä itä  mitättäviä, rätionää-
lisiä äsioitä tutkitään huolellisesti, 
unohdetään, että  västäukset säättäisi-
vät lo ytyä  hyvinkin nopeästi irrätio-
näälisistä tekijo istä  hiljäisen tiedon 
älueeltä. 

 
Yhteenveto 

Tyo elä mä ssä , monessä tyo yhtei-
so ssä  irrätionääliset tekijä t ovät yhtä  
vällitsevässä äsemässä kuin rätionääli-
set. Se, että  olet oikeässä jä äjät oikeitä 
äsioitä, voi ollä yhtä  tuhoisää uräsi 
kännältä kuin vä ä rä ssä  olo. 

Tiedon rä jä hdysmä inen lisä ä ntymi-
nen jä nopeä säätävuus ei ole muuttä-
nut yhteiso n kä yttä ytymistä . Väikkä 
ihmisillä  on kä ytettä vissä ä n yhä  enem-
mä n rätionäälistä tietoä, he toimivät 
silti uskomuksiensä värässä jä kä yt-
tä ytyvä t hyvin irrätionäälisellä tävällä. 

Useämmin kuin luullään syyt epä -
onnistumisiin lo ytyvä t irrätionäälisel-
tä älueeltä. Silloinkin kun luotetään 
virheellisiin rätionäälisen älueen tie-
toihin, esimerkiksi ylioptimistisiin 
kustännus-, tyo mä ä rä - jä äikätäuluär-
vioihin, syy päläutuu irrätionääliselle 
älueelle. Kun etsimme syytä , miksi 
lä hto tiedot olivät vä ä riä , sämällä pitä i-
si pohtiä, miksi uskoimme vä ä riin tie-
toihin. Täi väikkä meillä  oli kä yto s-
sä mme oikeää projektin riskeistä  vä-
rottävää kokemustietoä, miksi hyl-
kä simme ne jä otimme tilälle usko-
muksiä jä toiveäjätteluä?  

Oppivä orgänisäätio ärvioi toimin-
täänsä jä pyrkii oppimään menestyk-
sistä  jä tehdyistä  virheistä . Kun pä ä -
to ksentekoä hälutään kehittä ä , erityi-
sesti epä onnistuneet hänkkeet pitä isi 
nostää huomion kohteeksi. Muttä irrä-
tionäälisten pä ä to stekijo iden tunnistä-
minen jä niiden mukänäolon myo ntä -
minen voi ollä johdolle jä pä ä to ksente-
kijo ille ylivoimäisen väikeää. Mie-
luummin epä onnistumiset selitetä ä n 
pärhäin pä in jä sysä tä ä n unohduksen 
suureen mustään äukkoon. 
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 Seuräävä yritysärjen esimerkki innoit-
ti meitä  tutkimään otsikon äihepiiriä . 
Yrityksen johtoryhmä  suunnitteli tule-
vää jä tärkästeli äsiäkkäiden lukumä ä -
riä . Asiäkkäitä räportoitiin olevän lä -
hes 30 000. Johtoryhmä  oli tyytyvä i-
nen lukumä ä rä ä n, kunnes yksi ryhmä n 
jä senistä  totesi, että  luku on virheelli-
nen. Tärkistusläskelmissä ilmeni, että  
osä äsiäkkään toimipäikoistä - eli äsi-
äkkäälle myydyn pälvelun loppukä yt-
tä jistä  - oli kirjättu äsiäkkäiksi. Asiäk-
käiden todellinen lukumä ä rä  oli reilu 
16 000. Nä inkin ärkisessä esimerkissä  
äsiäkkään mä ä ritelmä  osoittäutui siis 
hä mmä styttä vä n hä mä rä ksi.  

Yksi Finnish Service Alliänce ry:n 
(FSA) teemäryhmistä  teki vuoden 
2017 lopussä selvityksen, jonkä tär-
koituksenä oli kärtoittää, kuinkä tyo s-
sä kä yvä t suomäläiset kä sittä vä t sänät 
äsiäkäs jä pälvelu. Selvitys tehtiin 
häästättelututkimuksenä, jossä hääs-
tättelijoinä toimi opiskelijoitä Turun 
yliopiston jä Läureä-
ämmättikorkeäkoulun eri kursseiltä. 
Häästättelut tehtiin lokä-joulukuussä 
2017 jä tulokset koottiin Webropol-
lomäkkeelle. Häästättelijät säivät oh-
jeekseen etsiä  sopivät häästäteltävät 
eri orgänisäätioistä sekä  esittä ä  hääs-
täteltävälle kysymykset: ”Ma a rittele 
omin sanoin yleisellä tasolla, mitä tar-
koittaa asiakas” jä ”Määrittele omin 
sanoin yleisellä tasolla, mitä tarkoittaa 
palvelu”. Västäukset kirjättiin sänätär-
kästi. Lisä ksi koottiin tiettyjä  täustä-
tietojä häästäteltävästä jä orgänisää-
tiostä. Västäukset molempiin kysy-
myksiin säätiin yhteensä  hiemän yli 
sädältä (111) eri henkilo ltä  eri toi-
miälojen orgänisäätioistä. 

Anälysointiväiheessä häväittiin, 
että  häästäteltävät olivät tehneet kiin-
nostäviä jä monimuotoisiä tulkintojä. 
Tyo ryhmä ssä mme kiteytyi äjätus, että  
jokäinen tulkintä oli omällä tävällään 
oikein. Ne kertoivät äsiäkäs- jä pälvelu 
-sänojen sisä lto jen ymmä rtä misestä  
sekä  pälvelujä ärjessään toteuttävien 
henkilo iden suhtäutumisestä tyo ho nsä  
jä ympä ro ivä ä n todellisuuteen.  

 
Mitä tarkoittaa asiakas haastattelu-
tulosten mukaan? 

Osässä tulkintojä kuvästui äsiäkäs 
äktiivisenä toimijänä (”Asiakas hank-
kii haluamaansa palvelua”), toisissä 
pässiivisenä pälvelujen kohteenä 
(”Asiakas on henkilo , joka on halukas 
vastaanottamaan hänen tarpeidensa ja 
toiveidensa mukaista palvelua”). Toi-
säältä suhde äsiäkkääseen säättoi ollä 
kiinteä  jä pitkä äikäinen (”Asiakas on 
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 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 palve-
luista edes vähän kiinnostunut tai po-
tentiaalinen ostaja”). Asiäkkäänä sää-
tettiin nä hdä  suuri joukko henkilo itä  
täi orgänisäätioitä (”Asiakkaita ovat 
kaikki yrityksen sidoshenkilöt, niin ul-
koiset kuin sisäiset”), toisäältä äsiäkäs 
säätettiin mä ä ritellä  suppeästi esimer-
kiksi pälvelun mäksäjäksi (”Yritys tai 
yhteisö, jolle myydään palveluita tai 
tuotteita”). 

Erityistäpäuksissä äsiäkkäät säät-
toivät myo s ollä hänkäliä täi västen-
tähtoisiä: ”Asiakas yriteta a n pita a  tyy-
tyväisenä kaikin mahdollisin keinoin, 
silloin kun he pitävät osansa sopimuk-
sesta… Väärin [palvelua] käyttäneen 
voi kohdata fiksusti keskustelemalla 
asioista, jollei se onnistu täytyy turvau-
tua toisiin keinoihin.” täi ”Asiakkaita on 
kahdenlaisia. Toiset asiakkaat joutuvat 
vasten tahtoaan olemaan asiakkaina.” 
Osässä mä ä ritelmistä  korostui äsiäkäs 
tulolä hteenä  jä toiminnän kä ynnistä jä -
nä : ”Asiakas on se, jota varten ta ta  tyo -
tä tehdään. He maksavat meidän pal-
kan.” 

 
Mitä tarkoittaa palvelu haastattelu-
tulosten mukaan? 

Pälvelun tulkinnoissä oli nä htä vis-
sä  monenläisiä nä kemyksiä : pälvelu 
voitiin nä hdä  äineettomänä tuotteenä, 
toiselle tehtä vä nä  tyo nä , äsiäkkään 
ongelmän rätkäisunä jä odotusten 
tä yttä misenä , äsiäkkään äuttämisenä 
jä opästämisenä, äsiäntuntemuksen 
tärjoämisenä täi rä ä tä lo intinä , myynti-
tyo nä , kohtäämisenä, kokemuksenä, 
vuoroväikutuksenä, yhteistyo nä , päl-
veluprosessinä, äsiäkäspälvelunä täi 
ärvon täi läädun tuottämisenä äsiäk-
käälle, kuten esimerkiksi:  

 
- ”Palvelu on jotain, mikä ei ole fyysistä 
eikä konkreettista, mutta luo asiak-
kaalle arvoa.” 
- ”Palvelu on teko, joka kohdistuu asi-
akkaaseen.” 
- ”Yrityksessämme palvelu koetaan, ei 
konkreettisena tuotteena, vaan räätä-
löitynä, immateriaalisena tuotteena, 
joka ei koskaan ole samanlainen.” 
- ”Palvelu on myös asiakkaan kuunte-
lua ja asiakkaan opastamista.” 
- ”Pitkälle viety hyvä palvelu täyttää 
asiakkaan toiveet ja jopa yllättää hä-
net.” 
- ”Palvelu yhdistää sosiaaliset ja tekni-

set resurssit. Palvelu on prosessi, jonka 
aikana luodaan arvoa asiakkaalle. Pal-
velu on interaktiivinen prosessi.” 
- ”Palvelu on lisäarvoa, jota tuotetaan 
asiakkaalle.” 
- ”Palvelu on sitä, että tarjotaan asiak-
kaalle hänen ostamansa palvelu tai 
tuote mahdollisimman laadukkaasti.” 
- ”Palvelu on yksilöllinen kokemus, 
jonka arvo on subjektiivista.” 
- ”Palvelua tuotetaan asiakkaalle hä-
nen asioidessaan kaupassa.” 
- ”Palvelu tarkoittaa erikoisosaami-
semme ja asiantuntemuksemme valjas-
tamista asiakkaan käyttöön hänen tar-
peidensa mukaan.” 
- ”Yritys tuottaa palveluja asiakkaalle, 
ja palvelu tuotetaan yhteistyössä asiak-
kaan kanssa.” 

 
Mutta mitä sanovat sanakirjat kä-
sitteistä? 

Pälvelu on sänänä vänhempi kuin 
sänä äsiäkäs. Se on johdos sänästä 
palvella, jokä tunnettiin jo Agricolän 
äikänä. Kuten sänä varakas tärkoittää 
henkilo ä , jollä on värojä, asiakas juon-
tuu sänästä äsiä – äsiäkäs on henkilo , 
jollä on äsiää.  

Nykysuomen sänäkirjän (1951-
1961) mukään pälvelu tärkoittää päl-
velemistä, usein huoltoä, äsiäkäs puo-
lestään ”henkilo a , jolla on suhde jo-
honkin liikkeeseen tai ammatinharjoit-
tajaan, jolta hän ostaa tai jolla hän 
teettää jotakin”. äsiäkäs voi myös tär-
koittää ostäjää, liike- täi äsiätuttävää, 
kundiä täi jossäkin virästossä äsioivää 
täi sen puoleen kä ä ntyvä ä  henkilo ä . 

Kielitoimiston sänäkirjässä (2017) 
sänän äsiäkäs merkitys on edelleen 
sämänkältäinen kuin Nykysuomen 
sänäkirjässä. ”Asiakas on liikkeessa , 
virastossa tms. asioiva, jollakin amma-
tinharjoittajalla jotakin teettävä tai 
tältä jotakin ostava henkilö tai liike.” 
Sänän pälvelu merkitys on lääjentu-
nut, jä se voi tärkoittää pälvelemistä 
(esimerkkeinä  hidas täi nopea palvelu; 
tävärätälo, jossa on hyva  palvelu; ylei-
sönpalvelu täi asiakaspalvelu). Yhdys-
sänän jä lkiosänä se voi tärkoittää jotä-
kin pälvelevää toimintää, pälveluelintä  
täi -läitostä (esimerkiksi uutis-, tulos-, 
sääpalvelu; maksupalvelu; pito-, ateria- 
täi siivouspalvelu; pelastuspalvelu; 
tiedustelupalvelu) täi jonkin yhteisön, 
läitoksen tms., tärjoämien pälvelemi-
sen muotojä kokonäisuutenä 
(esimerkiksi julkiset eli yhteiskunnan 
tarjoamat palvelut; ilmaispalvelut; ter-
veydenhuoltopalvelut; kaupungin tar-
joamat virkistyspalvelut). 

 

Miksi tulkinnat ovat niin erilaisia?  
Häästätteluäineisto tuki kä sitystä  

siitä , että  tulkintojen eriläisuus säättää 
johtuä tyo elä mä ssä  olevien henkilo i-
den eriläisistä täustoistä, koulutuksis-
tä jä kokemuksistä. Siksi kä sitys pälve-
lustä jä myo s äsiäkkäästä on päinotuk-
seltään eriläinen eri henkilo illä . Esi-
merkiksi pälvelumärkkinoinnin poh-
joismäinen koulukuntä syntyi pälvelu-
sektorin käsvun jä pälveluälojen kän-
säinvä lisen käsvun myo tä  västä 1980-
luvullä (Gro nroos, 1989).  

Myo s pälvelututkimuksessä on 
pälvelukä sitteestä  väihtoehtoisiä nä -
kemyksiä , kuten Bräx (2013) teollisiä 
jä osäämisintensiivisiä  pälvelujä kä sit-
televä ssä  vä ito skirjässään toteää. Hä -
nen mukäänsä pälvelututkimuksen 
träditiossä pälveluiden on todettu ole-
vän perustävänläätuisesti eriläisiä 
kuin fyysiset tuotteet eli tävärät, mikä  
edellyttä ä  eriläisiä johtämisen jä kehit-
tä misen periäätteitä jä toimintämälle-
jä. Yhtenä istä  kä sitystä  pälvelujen jä 
fyysisten tuotteiden eroävuudestä jä 
pälvelujen mä ä rittelystä  ei kuitenkään 
ole säävutettu. Kirjällisuudestä tunnis-
tetään kähdeksän eri lä hestymistäpää 
mä ä ritellä  pälvelu. Kuitenkin kätsäus 
operäätiojohtämisen keskeisiin julkäi-
suihin itse äsiässä osoittää, että  ope-
räätiojohtämisen tutkijät vä lttelevä t 
eksplisiittisten pälvelumä ä ritelmien 
esittä mistä , väikkäkin proses-
sielementti on yhtenevä  eriläisten nä -
kemysten kesken. (Bräx, 2013.)  

Bräxin (2013) kuviossä tärjoomiä 
jäotellään mäteriäälisen jä pälvelu-
ulottuvuuden mukään, jolloin äineelli-
sissä tuotteissä mäteriäälinen ulottu-
vuus korostuu jä pälvelullä on väin 
vä hä n sijää, kun tääs pälvelu-
ulottuvuus voimistuu siirryttä essä  
hybridi- jä pälvelutärjoomiin, kuten IT
-, kunnossäpito- täi konsultointipälve-
luihin (Kuvio 1).  

 
Kolme teoreettista näkökulmaa 
palveluihin – tuote-, palvelu- ja 
asiakaskeskeisyys  

Lä hto kohtä mä ä rittelyille muuttuu 
sen mukään, tärkästelläänko pälveluä 
yrityksen sisä ltä pä in tuotännon nä ko -
kulmästä väi ulkoäpä in äsiäkkään nä -
ko kulmästä. Teollisellä tuotännollä on 
vuosisätojen perinteet, joten myo s 
tuotekeskeisen nä ko kulmän mukäiset 
teoriät jä sänästo ovät sen myo tä  ol-
leet pitkä ä n vällitseviä. Esimerkiksi 
pälvelu on perinteisessä  märkkinoin-
nissä ymmä rretty äineettomänä tuot-
teenä jä siitä  on runsäästi mä ä rittelyjä  
(Lovelock & Gummesson, 2004; Lusch 
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& Värgo, 2006). Sen sijään äsiäkäsnä -
ko kulmästä pälveluliiketoiminnän jä 
märkkinoinnin teorioiden jä sänäston 
historiä on västä muutämiä vuosikym-
meniä  vänhä. Pälvelu- jä äsiäkäskes-
keisyyden teoreettiset tärkästelut on 
nä ko kulminä otettu kä ytto o n värsinäi-
sesti västä 2000-luvullä. Märkkinoin-
nissä länseerättiin 2000-luvullä uusi 
pärädigmä, pälvelukeskeinen liiketoi-
mintälogiikkä, minkä  mukään käikki 
yritystoimintä nä hdä ä n pälveluliike-
toimintänä (Värgo & Lusch, 2004). 

Lä hto kohtä jä mä ä ritykset sänoille 
äsiäkäs jä pälvelu muuttuvät, kun niitä  
tärkästellään pälvelu- jä äsiäkäskes-
keisyyden ävullä. Kun pälvelu- jä äsiä-
käs-kä sitteitä  yhdistetä ä n pälveluliike-
toimintään, voidään äjättelun muutok-
siä tärkästellä eri vuosikymmeninä  
esimerkiksi äsiäkäsulottuvuuden jä 
strätegisen ulottuvuuden ävullä. Kuvi-
ostä 2 nä hdä ä n, että  teoreettisissä pyr-
kimyksissä  on siirrytty perinteisestä  
tuotteeseen liittyvä stä  väihdännästä 
(=tränsäktiostä) väiheittäin pälvelun, 
pälveluprosessien, äsiäkkään ärvon jä 
äsiäkkään elä mä n ymmä rtä miseen jä 
pälvelun kehittä miseen strätegisten 
ulottuvuuksien ävullä (Edvärdsson 
ym., 2002; Aläkoski, 2014). 

Pälvelukeskeisen äjättelutävän 
kehittä jä t Värgo jä Lusch (2004) ovät 
tulleet siihen tulokseen, että  orgäni-
säätioissä äsioitä tärkästellään useim-
miten pälvelutärjoäjän nä ko kulmästä, 
eikä  äsiäkkään nä ko kulmästä. Toimin-
tojä, jopä pälvelujä kehitetä ä n edel-
leen tuotäntokeskeisesti yrityksen 
sisä isinä  toimenpiteinä , eikä  yhteis-
tyo ssä  äsiäkkään känssä täi äsiäkkään 
toivomällä tävällä. Heidä n mukäänsä 
pälvelututkimuksessä ei päinopisteen 
pitä isi ollä tuotteiden jä pälveluiden 
eroäväisuudessä, vään siinä , miten 
ärvoä luodään äsiäkkään känssä. Päl-
velut eroävät yhtä  päljon toisistään 
kuin tuotteet eroävät toisistään. Siksi 
vänhänäikäinen äjätus siitä , että  tuot-
teet ovät konkreettisiä jä pälvelut 

äbsträktejä osiä, on pälvelukeskeisen 
äjättelutävän mukäisessä mä ä rittelys-
sä  turhän käpeä-äläistä. Gummessonin 
(2011) mukään myo s äsiäkkään kä site 
on lääjenemässä: äsiäkkäitä täi toimi-
joitä ovät kuluttäjät, kä yttä jä t, yritys-
äsiäkkäät, muut eri sidosryhmä t orgä-
nisäätion ulkopuolellä jä sisä llä . 

Asiäkäskeskeisessä  liiketoimintälo-
giikässä keskio ssä  on äsiäkäs, ei siis 
pälvelu, tuote täi tuotänto.  Helkkulän 
(2010) mukään on olemässä ero siinä , 
puhutäänko pälvelustä yksiko ssä  väi 
monikossä. Pälvelu yksikko muodossä 
sisä ltä ä  koko orgänisäätion strätegi-
sen äjättelun, kulttuurin jä toimenpi-
teet, joiden tärkoituksenä on tärjotä 
äsiäkkäälle hyvä  kokemus. Pälvelut 
monikossä tärkoittävät eriläisiä pälve-
lutuotteitä, joitä tärjotään äsiäkkäille. 
Ajätus on, että  pälveluä ärvioidään jä 
tärkästellään äsiäkkään häluämän (ei 
siis pälveluntärjoäjän tärjoomän) pe-
rusteellä (Strändvik ym., 2011). Ei siis 
äsetetä keskio o n sitä , mitä  orgänisää-
tiot tekevä t kehittä essä ä n äsiäkkään 
häluämiä pälvelujä, vään keskio ssä  on 
se, mitä  äsiäkäs tekee säävuttääkseen 
tävoitteensä (Heinonen, 2010). Asiä-
käskeskeinen liiketoimintälogiikkä 
äntää hyvä n viitekehyksen pälvelun 
edelleen kehittä miseen yhdessä  äsiäk-
käiden känssä.  Se menee entistä  sy-

vemmä lle äsiäkkään elä mä ä n, jä ärvoä 
muodostuu täi on muodostumättä äsi-
äkkään kontekstissä. Gro nroosin jä 
Voimän (2013) mukään pälveluliike-
toiminnän äsiäkäskeskeisessä  nä ko -
kulmässä äsiäkkään pälvelustä säämä 
ärvo selviä ä  äsiäkkäälle kokemusten 
käuttä.  

Asiäkäskeskeinen liiketoimintälo-
giikkä yhdistä ä  ärvon äinoästään hen-
kilo n itsensä  kokemäksi jä mä ä rittä -
mä ksi, tunteisiin liittyvä ksi jä henkilo -
kohtäisesti ärvioiduksi. Yritys voi ollä 
tukemässä ärvon muodostumistä. Sä-
nästo siis muuttuu, kun väihdetään 
nä ko kulmää. Märkkinointisträtegiän jä 
äsiäkäsulottuvuuden muuttuminen on 
ollut vä lttä mä to ntä , koskä äsiäkkäät 
ovät muuttuneet pässiivisistä märkki-
noinnin kohteistä äktiivisiksi toimi-
joiksi. Cärlborgin jä Kindstro min 
(2014) mukään joustävässä pälvelu-
prosessissä äsiäkäs on äktiivinen toi-
mijä. Pälveluprosessin osäset integroi-
tuvät keskenä ä n jä ovät tukemässä 
sekä  pälveluntärjoäjän että  äsiäkkään 
prosessiä.  

Kun puhutään sänoistä äsiäkäs jä 
pälvelu, on luontevää lä hestyä  äsiää 
pälveluliiketoiminnän nä ko kulmästä. 
Pälvelututkimuksissä on kä ytetty eri-
läisiä kä sitteitä  riippuen siitä , mihin 
liiketoimintälogiikkään teoreettinen 
tärkästelu perustuu. Aläläidän täulu-
kossä on vertäiltu nä ko kulmän väiku-
tustä sänästoon.  

 
Onko kyse sana- vai salahelinästä? 

Tyo ryhmä mme pohdinnoissä tu-
limme siihen tulokseen, että  sekä  ärjen 
tilänteissä että  teoreettisissä tärkäste-
luissä eri ihmiset tulkitsevät kä sitteet 
eriläillä jä ne merkitsevä t eri ihmisille 
hyvinkin eriläisiä äsioitä. Kun johto-
ryhmä n kokouksissä täi yrityksen 
strätegiää mä ä ritettä essä  kä ytetä ä n 
tävällisiä jä pä ä llisin puolin käikille 

Kuvio 1: Tarjoomien jaottelu materiaalisen ja palveludimension kautta sekä esi-
merkkejä tarjoomista (perustuen Brax, 2013 s. 35; suom. Saara Brax). 

Kuvio 2: Markkinointistrategian ja asiakasulottuvuuden muuttuminen  
(Alakoski, 2014 s. 32)  
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tuttujä kä sitteitä , nekin tulee kirkäs-
tää, yhteisymmä rryksessä  mä ä rittä ä  jä 
niitä  tulee kä yttä ä  härkiten jä huolellä. 
Jos peruskä sitteitä  kä ytetä ä n eri tä-
voillä orgänisäätion eri yksiko issä  täi 
täsoillä, sitä  voidään pitä ä  johtämis- jä 
viestintä ongelmänä.   

Tutkimuksen häväinnot äuttävät 
ymmä rtä mä ä n myo s ärtikkelin älussä 
esitettyä  esimerkkiä . Jokäinen tyo nte-
kijä  tulkitsee kä sitteitä  pärhään ym-
mä rryksensä  mukään omistä lä hto -
kohdistään jä omään kokemustäus-

täänsä peiläten. Arjessä kä sitteitä  voi-
kin kä yttä ä  vä ljä sti, muttä kun ärjen 
vä ljä  puhekieli siirtyy tietojä rjestel-
miin, niistä  syntyvä  tieto ei ole enä ä  
luotettävää. Esimerkiksi äsiäkkäitä voi 
yllä ttä en ollä käksi kertää enemmä n 
täi puolet vä hemmä n kuin oletettiin. 
Luotettävuuden lisä ä miseksi tietojä r-
jestelmissä  kä ytettä vä t termit pitä ä  
mä ä ritellä  orgänisäätiotäsollä jä niitä  
pitä ä  kä yttä ä  systemäättisesti sämällä 
tävoin jokäisessä jä rjestelmä ssä  jä 
räportoinnissä.  

Viestintä  jä räportointi ei ole sänä- 
eikä  sälähelinä ä , vään tärkkää, selkeä ä  
jä yksiselitteisesti ymmä rrettä vä ä . 
Esimerkiksi yrityksessä  yhdessä  lää-
dittu sisä inen sänäkirjä voi ollä konk-
reettinen toimenpide, jokä estä ä  vä ä -
rinymmä rryksiä  jä eriläisiä tulkintojä 
sekä  äuttää uusien tyo ntekijo iden pe-
rehdytyksessä . Yhteisen ymmä rryksen 
lisä ä ntyessä  orgänisäätiotoiminnän 
johtäminen jä ohjääminen jä mä ko ity-
vä t. 

Liiketoimintä-
logiikkä/ 
Nä ko kulmä 

Tuotekeskeinen liiketoi-
mintälogiikkä (Goods-
dominänt logic) 

Siirtymä väihe Pälvelukeskeinen liiketoi-
mintälogiikkä (Service-
dominänt logic) 

Asiäkäskeskeinen liiketoi-
mintälogiikkä 
(Customer-dominänt logic) 

Ajänkohtä jä 
tutkijät 

Perinteinen teollinen 
äjättelu, ennen 2000-lukuä 

  Värgo & Lusch, 2004 
Gro nroos, 2011 

Gro nroos & Voimä, 2013 
Heinonen ym., 2010 
Strändvik, ym., 2011 
Helkkulä ym., 2012 

Orientäätio Tuoteorientäätio Märkkinäorientäätio Pälveluorientäätio Asiäkäsorientäätio 

Vällitseviä 
kä sitteitä  

Tävärät jä tuotteet 
Ominäisuudet 
Lisä ärvo 
Tuloksen mäksimointi 
Hintä 
Jäkeluketju 
Märkkinoille (to märket) 
Mäinontä 
  
  

Pälvelut jä tärjoomät 
Hyo dyt 
Yhteistuotänto 
Täloudellisuus 
Arvon jäkelu 
Arvoketju 
Märkkinointi (märket to) 
Integroitunut 
märkkinointiviestintä  

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

Pälvelu 
Häluämä jä rätkäisut 
siihen  
Tunteiden väikutus 
ärvokokemukseen 
Kä ytto ärvo jä ärvolupäus 
Arvo äsiäkkään elä mä n 
kontekstissä 
  
  

Taulukko 1: Palvelunäkökulmissa eroteltuja erilaisia liiketoimintalogiikoita (Lähteenä mm. Lusch & Vargo, 2006)  
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Dätä on tä mä n pä ivä n uusi o ljy muttä 
miten ämmentää dätästä oivälluksiä jä 
uuttä liiketoimintää, pärempiä tuottei-
tä, pälvelujä jä lisä ärvoä? Miten hänk-
kiä tärvittävä ymmä rrys jä osäämi-
nen? Dätästä oivälluksiä jä bisnestä  -
hänkkeessä (DOB) kehitettiin dätä-
änälytiikkää jä pälvelumuotoiluä 
yhdistelevä  innoväätioälustä, jotä 
pilotoitiin jä hyo dynnettiin kolmessä 
tyo päketissä.   Hänkkeessä kehitettiin 
uusiä pälvelujä Helsinki-Väntään 
lentokentä lle jä jälostettiin terveystut-
kimuksen tuloksiä hyvinvointipälve-
luiksi ikä ihmisille. DOB-välmennuk-
sessä välmennettiin orgänisäätioitä 
ottämään hältuun dätä-änälytiikkä jä 

pälvelumuotoilu uusien pälvelujen jä 
tuotteiden kehittä miseksi jä orgäni-
säätion osäämisen pä ivittä miseksi. 
 
DOB-innovaatioalusta yhdistää data
-analytiikkaa ja palvelumuotoilua 

DOB-innoväätioälustä on geneeri-
nen älustä, jonkä ävullä voi lo ytä ä  
oivälluksiä jä ideoitä ongelmiin jä 
tärpeisiin jä kehittä ä  uusiä tuotteitä jä 
pälvelujä, luodä lisä ärvoä.     

Kun tutkittävä hääste täi rätkottävä 
ongelmä on mä ä ritelty, tunnistetään 
dätät, joistä voisi ollä äpuä häästeen 
ymmä rtä miseksi jä rätkomiseksi. Dätä 
voi ollä orgänisäätioiden omää täi 
ävointä dätää eri lä hteistä . Dätän 

siivouksen jä yhdistelemisen tulokse-
nä säädään dätämätriisi, jotä änälysoi-
dä eri menetelmin. Tilästolliset jä 
diägnosoivät menetelmä t äuttävät 
ymmä rtä mä ä n mitä  oli täpähtunut jä 
miksi. Ennustävä, koneoppimiseen 
perustuvä änälytiikkä äuttää ymmä r-
tä mä ä n syy- jä seuräussuhteitä jä 
ennustämään mitä  täpähtuu seurää-
väksi.  Pälvelumuotoilussä hähmote-
tään häästeen osäpuolet, tunnistetään 
ongelmiä jä tärpeitä sekä  ideoidään 
rätkäisujä. Liiketoimintämällin jä -
suunnitelmän ävullä perustellään 
tärvittävät investoinnit uutuuksien 
toteuttämiseksi jä märkkinoimiseksi jä 
pä ä tetä ä n jätkotoimistä. 

 
DOB-valmennuskurssilta data-
analyytikoita ja palvelumuotoilijoi-
ta 

DOB-hänkkeen välmennuskursseil-
lä pä ivitettiin orgänisäätioiden osää-
minen dätä-änälytiikällä jä pälvelu-
muotoilullä.  Hänkkeen äikänä jä rjes-
tettiin kolme kurssiä, joille osällistui 
yhteensä  18 tiimiä  jä joiltä välmistui 
70 dätä-änälyytikkoä jä pälvelumuo-
toilijää. Kurssillä oli ensin kuuden 
viikon yhteinen koulutus- jä härjoitte-
luväihe, jonkä jä lkeen tiimit toteuttivät 
omän cäse-projektinsä, jossä härjoitel-
tiin opittujä täitojä. 
 
DOB-valmennuksen tuloksena 

Jyrki Koskinen 
Kirjoittäjä on liikkeenjohdon konsultti jä hä n on eri-
koistunut digitäälisten, tietointensiivisten pälvelujen 
kehittä miseen - pälveluäjättelustä ämmentämällä jä 
ekosysteemejä  viljelemä llä .  
jyrki.koskinen@äväämokonsultointi.fi 

Dätästä oivälluksiä jä bisnestä  -hänkkeessä kehitettiin jä pilotoitiin innoväätioälustä, jokä yhdistelee 

dätä-änälytiikkää jä pälvelumuotoiluä. Hänkkeessä myo s välmennettiin orgänisäätioitä ottämään dätä-

änälytiikkä jä pälvelumuotoilu hyo tykä ytto o n.  Tuloksenä syntyi uusiä tuotteitä jä pälvelujä sekä  rop-

päkäupällä kokemuksiä jä pärhäitä kä ytä nto jä . Artikkeli esittelee hänkkeen jä sen tuloksiä jä poimii 

onnistumisen äväimiä jä epä onnistumisen siemeniä . 

DOB älykäs ja luova innovaatioalusta  

Dätästä oivälluksiä 
 - onnistumisen äväimiä 
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 syntyi uusia tuotteita ja palveluja,  
uutta osaamista 

DOB-hänkkeen kolmellä välmen-
nuskurssillä syntyi hänkkeen äikänä 
kähdeksän uuttä tuotettä täi pälveluä 
jä uutuuksiä syntyy jätkuvästi. Kurs-
seille osällistuneet yritykset lo ysivä t 
toisensä jä perustivät yhteistyo hänk-
keitä jä hänkkeen äikänä syntyi kuusi 
uuttä tutkimus- jä kehityskohdettä 
korkeäkoulujen känssä.  Kestä vin änti 
välmennuksestä oli uudet täidot jä 
osääminen, joiden ävullä syntyy 
jätkuvästi uusiä innoväätioitä jä 
lisä ärvoä.  Seuräävässä kolme DOB-
välmennuksen cäse-esimerkkiä : 

Qentinel Oy on ICT-yritys, jonkä 
pälvelujen jä toiminnän ytimessä  on 
läätu. Qentinel hyo dynsi DOB-välmen-
nustä kehittä essä ä n Qentinel Touch  
-pälveluä *1) äsiäkäskokemuksen 
hällintään.  Qentinel on tutkinut jä 
mällintänut tekijo itä , jotkä selittä vä t  
miten äsiäkäskokemus jä -tyytyvä isyys 
syntyvä t.  Mälliä sovelletään äsiäkäs-
yrityksen tilänteeseen jä tä ytetä ä n 
relevänteillä dätoillä.  Qentinel kä yttä ä  
koneoppimistä ymmä rtä ä kseen miten 
eriläiset äjurit väikuttävät äsiäkäsko-
kemukseen. Tuloksenä on äsiäkäsko-
kemuksen ”tiekärttä”, jonkä ävullä 
hällitä päremmin äsiäkäskokemustä. 

Vincit Oyj on pälkittu monesti 
pärhäänä tyo päikkänä. Vincit hyo dyn-
si DOB-välmennuksen oppejä kehittä -
essä ä n HR-toimintäänsä tuloksenä 
pälvelu ”Leädership-äs-ä-Service *2). 
Vincitin johtämismälli perustuu itsen-
sä  johtämiseen jä Vincit hälusi kehit-
tä ä  omiä HR-pälvelujään, jotkä pälve-
levät päremmin heidä n täpäänsä 
toimiä.  Uusi konsepti tehtiin ensin 
omään kä ytto o n muttä sitten se tuot-
teistettiin myytä vä ksi pälveluksi, jollä 
on jo useitä äsiäkkäitä.  Konseptin 
kehittä misessä  jä äsiäkäskohtäisissä 
toimituksissä on pälvelumuotoilu 
vähvästi mukänä.  Dätä-änälytiikkää 
hyo dynnetä ä n pälvelujen kohdentämi-
sessä jä konseptin edelleen kehittä mi-
sessä . 

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 kehittä ä kseen ennustäviä 
huoltopälvelujä pumppujen yllä pitoon.  
Tuloksenä oli useitä pälveluäihioitä, 
joistä ensimmä inen on julkistettu 
energiän kulutuksen optimointiin. 
 
Kokemuksia DOB-valmennuksesta 

Valitse oikea haaste: ”älä räkästu 

rätkäisuun vään ongelmään” Yksi  
DOB-välmennukseen osällistunut 
yritys pä ä tti kehittä ä  help desk -päl-
veluään jä nopeuttää äsiäkkäiden 
ongelmien rätkäisuä. Häästeen kimp-
puun kä ytiin yhdessä  help desk -äsiäk-
käiden känssä jä pälvelussä lo ydettiin 
pullonkäulojä, joihin ideoitiin rätkäi-
sujä mm chät bot -teknologiän ävullä. 
Jossäin väiheessä yritys mä ä ritteli 
koko häästeen uudelleen:  tävoite ei 
ollutkään enä ä  korjätä vikojä mähdol-
lisimmän nopeästi vään estä ä  vikojen 
syntyminen jo ennäkoltä.  

Valitse oikea tiimi: Menestyksek-
kä ä ssä  projektissä on äsiään vihkiyty-
nyt omistäjä, jokä häluää muutoksen 
äikään jä räkentää menestystiimin. 
DOB-tiimin ydinosäämiset ovät dätä-
änälytiikkää, pälveluäjättelu jä pälve-
lumuotoilu, äsiäkäsymmä rrys jä 
substänssiosääminen. Dätä-änälyyti-
kon tonttiä on dätän yhdistely eri 
lä hteistä , dätän välmistelu jä änäly-
sointi oivällusten lo ytä miseksi. Pälve-
lumuotoilijä äuttää lo ytä mä ä n ongel-
miä jä tärpeitä sekä  ideoi jä kehittä ä  
rätkäisujä yhdessä  eri osäpuolten 
känssä. Pälveluliiketoiminnän kehittä -
jä n rooli on jälostää ideä liiketoimin-
näksi.  Hyvä  lopputulos syntyy, kun 
kehittä miseen otetään mukään myo s 
kumppänit, äsiäkkäät jä äsiäkkään 
äsiäkkäät, koko ärvoketju.  Kun äsiä-
käs otetään mukään jo äikäisessä 
väiheessä, niin lo ydetä ä n ideäjyvä t 
äkänoistä sämän tien eikä  tuhlätä 
äikää kestä mä tto miin ideoihin.  

Data-analytiikan ävullä voidään 
pärhäimmillään lo ytä ä  uuttä ymmä r-
rystä  jä uusiä ideoitä pälvelujen pärän-
tämiseksi jä tärpeiden tyydyttä misek-
si.  Erityisen hedelmä llistä  on eri 
tietojoukkojen yhdistä minen yhteisen 
tietokentä n ävullä. Eriläisten tieto-
joukkojen yhdistely on kuitenkin usein 
tyo lä stä , koskä tiedoillä voi ollä eriläi-
set kä sitemällit jä sämällä termillä  voi 
ollä eri merkitys eri tietojoukoissä. 
Suurin osä dätä-änälytiikän tyo mä ä -
rä stä  kuluu tietojen välmisteluun 
änälysoitäväksi  

Palvelumuotoilu: pälvelumuotoi-
lussä oikeä kysymys äsiäkkäälle ei ole 
”mitä  tärvitset täi mitä  häluät vään 
mitä  teet jä miksi, mikä  mä ttä ä ?” Kun 
selvitetä ä n äsiäkkään tärve tekemisen 

tärkoituksen käuttä lo ydetä ä n myo s 
kokonään uusiä täpojä tyydyttä ä  
äsiäkkään täi äsiäkkään tärpeitä. 
Pälveluäjättelu on kulttuuri, jossä 
luodään lisä ärvoä yhdessä  äsiäkkään 
jä koko ärvoketjun känssä.  Pälvelu-
äjättelussä oikeä verbi ei ole ”myydä ” 
vään ”äuttää”.  Tuotteellä ei ole ärvoä 
sinä nsä  vään väin silloin kun se luo 
lisä ärvoä, tuote on älustä, jollä luodä 
lisä ärvoä.   

 
Korkeushyppyä rimalla ja ilman 

Dätä-änälytiikkä jä pälvelumuotoi-
lu osoittäutuivät DOB-hänkkeessä 
rikkäiksi innoväätioiden lä hteiksi. 
Dätä-änälytiikkä jä pälvelumuotoilu 
eroävät oleellisesti luonteeltään.  Dätä
-änälyysin omäksuminen jä hyo dyntä -
minen edellyttä vä t mätemätiikän jä 
tilästotieteen osäämistä sekä  ohjel-
mointitäitojä.  Silti dätä-änälyysi ei 
äinä onnistu.  Voi ollä, että  tiedon läätu 
ei ole riittä vä n hyvä  täi äikäsärjä ei ole 
tärpeeksi pitkä  luotettävän tuloksen 
säämiseksi. Jos änälyysi epä onnistuu 
kä y kuin korkeushyppä ä jä lle, jokä 
pudottää rimän. Pälvelumuotoilu ei 
puolestään väädi mitä ä n ennäkko-
täitojä jä osäämistä - väin kyvyn 
empätiään, uteliäisuuttä jä rohkeuttä.  
Pälvelumuotoilu on kuin korkeushyp-
py ulkoilmässä ilmän rimää. Rimä ei 
putoä koskään, hyppä ä jä  onnistuu 
äinä eikä  kätto tule koskään västään.   

 
Haluatko mukaan? 

DOB-hänke pä ä ttyi viime vuoden 
lopussä jä sen kokemukset on koottu 
DOB-tyo kälupäkkiin.  DOBit verkosto 
on perustettu jätkämään tyo tä  DOB-
hänkkeen jä lkeen. Verkosto jäkää 
ideoitä jä kokemuksiä dätä-änälytiikän 
jä pälvelumuotoilun hyo dyntä miseksi 
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, Flowbräi-
ner, Flowplus, Fujitsu, Metosin, Peller-
von 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 internetiin kytkettyjen 
läitteiden mä ä rä  on käsvänut kiihty-
vä llä  tähdillä viimeisen vuosikymme-
nen äikänä. Tä mä n myo tä  myo s läittei-
den kä yttä mä  infrästruktuuri, kuten 
mätälävirtäiset längättomät verkot 
ovät yleistyneet jä tulleet jo lääjälti 
kehittä jien säätäville. Tekniikän 
kehitys on mähdollistänut fyysisestä  
määilmästä äistittujen vältävien 
tietomässojen tällentämisen, kä sitte-
lyn sekä  hyo dyntä misen. Tä mä n 
lisä ksi tekniikän kutistuminen on 
mähdollistänut ympä risto ä  mittäävien 
sensoreiden jä muun tietotekniikän 
huomäämättomän suläuttämisen 
osäksi meille ärkipä ivä isiä  esineitä  jä 
päikkojä.  

Ubiikillä eli jokäpäikän tietoteknii-
källä tärkoitetään ihmiselle nä kymä -
to ntä  ympä risto o n suläutettuä tieto-
tekniikkää. Sen tärkoitus on toimiä 
huomäämättomästi osänä kä yttä jä n 
pä ivittä isiä  äskäreitä. Ubiikki tietotek-
niikkä ei väädi toimiäkseen ihmisen 
vuoroväikutustä täi huomiotä, eikä  se 
hä iritse täi keskeytä  ihmisen toimiä 
millä ä n tävällä. Ideäälisesti toteutettu 
ubiikki rätkäisu on niin huomäämäton, 
että  sitä  hyo dyntä vä  yksilo  ei vä lttä -
mä ttä  edes tiedostä kä yttä vä nsä  
tietotekniikkää toimiensä äpunä. 
Esimerkiksi uudessä kerrostäloäsun-
nossä äsuvä henkilo  ei vä lttä mä ttä  tule 
äjätelleeksi, että  äsunnon lä mpo tilän 
perusteellä mukäutuvä koneellinen 

ilmänväihto on jo meille ärkipä ivä isty-
nyt ubiikkiä tietotekniikkää hyo dyntä -
vä  rätkäisu. 

Tekniikän jä ekosysteemien kehit-
tyessä  perinteinen kä sitys internetistä  
loppukä yttä jä n pä ä tteen verkkoon 
yhdistä vä nä  infrästruktuurinä on 
muuttunut. Ubiikin tietotekniikän 
myo tä  internetistä  on kehittymä ssä  
säumäton kokonäisuus, jonkä tärjoä-
mä sisä lto  jä pälvelut ovät käikkiällä 
ympä rillä mme – jä äinä säätävillä. 
Tä mä n muutoksen myo tä  äukeävät 
mähdollisuudet uusille pälvelu- jä 
liiketoimintämälleille, jotkä yhdistä vä t 
virtuäälisen jä fyysisen määilmän 
toisiinsä suläutetun tietotekniikän, 
längättomien verkkojen jä dätä-
änälyysin ävullä.  

 
Ubiikki maksaminen on jo täällä 

Viime vuosien äikänä märkkinoille 
on ilmestynyt uusiä, ubiikkiä tietotek-
niikkää hyo dyntä viä  innovätiivisiä 
pälvelumällejä. Esimerkiksi känsäin-
vä lisen jä tin länseeräämä Amäzon Go -
ruokäkäuppä on toteutettu suläutetun 
tietotekniikän jä koneoppimisen 
ävullä siten, että  äsiäkäs voi välitä 
häluämänsä tuotteet hyllystä  jä kä vel-
lä  ulos ostostensä känssä. Suläutettu 
tietotekniikkä pitä ä  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 ärkipä ivä istyessä  niitä  
pälvelevät verkkoihin yhdistetyt 
läitteet älkävät enenevissä  mä ä rin 
siirtä ä  värällisuuttä keskenä ä n keskei-
senä  osänä pälveluä. Automätisoidut 
jä ihmiselle huomäämättomät mäksut 
mähdollistävät pälveluiden tuottäjille 
perinteisistä  tävoistä poikkeävän 
tävän hinnoitellä pälveluitä, esimer-
kiksi mikromäksujen ävullä. 

Mikromäksuillä tärkoitetään 
summältään pieniä  jä useästi toistuviä 
mäksujä. Esineiden internetissä  mik-
romäksu voi ollä sentin kymmenyksen 
ärvoinen mäksu, jonkä läite mäksää 
toiselle läitteelle fyysisestä  määilmäs-
tä koostetun tiedon perusteellä. Kä y-
tä nno ssä  väikkäpä äuto, jokä mäksää 
äutomäättisesti pärkkimäksuä sekun-
nin vä lein pärkkihällissä, on erinomäi-
nen esimerkki tuleväisuuden mikro-
mäksuistä esineiden internetissä . 
A lykkä ä n kodin kontekstissä ubiikkejä 
mikromäksujä voisi hyo dyntä ä  esi-
merkiksi yksityishenkilo , jokä häluää 
myydä  itselleen ylimä ä rä isiä  resursse-
jä, kuten itse tuotettuä sä hko ä  täi 
kä yttä mä to ntä  längättomän verkon 
käistää. 

Käikki väädittävät tyo kälut jä 

Esineiden internetissä  täpähtuvä ubiikki mäksäminen on jo tä ä llä . Uudet teknologiset lä pimurrot ovät 

mähdollistäneet globäälisti monistettävien tuotteiden sekä  pälveluiden kehittä misen. Tyo kälut jä teknii-

kät niiden toteuttämiseksi ovät jo olemässä – enä ä  tärvitään toteuttäjiä. 

Esineiden internetin 
ubiikki mäksuliikenne 

            

Kai-Markus Lehtimäki 
Kirjoittäjä tutkii sivutyo nä ä n esineiden internetin 
ekosysteemejä  Jyvä skylä n Yliopistossä. Tutkimuksen 
lisä ksi pä ivä t kuluvät pä ä toimisenä stärtup-yrittä jä nä , 
joltä lo ytyy intohimo uusimpien teknologioiden sovel-
tämiseen kä ytä nno ssä . 
käikkä@gnonce.com 
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 tekniikät edellä  kuväiltujen ubiikkien 
mikromäksujen toteuttämiseksi ovät 
jo olemässä sekä  lääjälti kehittä jien 
säätävillä. Miksi sitten ihmiselle 
huomäämättomiä mikromäksujä 
hyo dyntä viä  tuotteitä jä pälvelujä ei 
ole vielä  otettu lääjämittäisesti kä yt-
to o n? Yksiselitteistä  västäustä kysy-
mykseen ei ole. Yksi merkittä vimmistä  
syistä  lienee kuitenkin se, että  mikro-
mäksut mähdollistävät teknologiät jä 
niiden ekosysteemit eivä t ole vielä  
tärpeeksi kehittyneitä  suurien kä yttä -
jä mässojen omäksumistä värten. 

 
Mikromaksut ja luotetun kolman-
nen osapuolen ongelma 

Mikromäksujä on tutkittu sekä  
pyritty toteuttämään kä ytä nno ssä  jo 
yli kähdenkymmenen vuoden äjän. 
Mikromäksujen kä ytä nno n toteutustä 
ovät kuitenkin hänkäloittäneet useät 
ongelmät, jotkä johtuvät usein suorään 
täi vä lillisesti siitä , että  perinteisiä  
mikromäksuälustojä hällinnoi kä ytä n-
no ssä  äinä luotettu kolmäs osäpuoli, 
jonkä käuttä rähä liikkuu ostäjältä 
myyjä lle. Luotetun kolmännen osä-
puolen yllä pitä mä ä  mikromäksuälus-
tää kutsutään keskitetyksi mikromäk-
suälustäksi. 

Luotettävän kolmännen osäpuolen 
tehtä vä nä  on toimiä vä likä tenä  jä 
tärjotä myyjä lle sekä  ostäjälle tärvittä-
vä infrästruktuuri mäksujen suorittä-
miseksi kä ytä nno ssä . Esimerkiksi 
luottokortillä ostoksiä mäksäessä 
myyjä n jä ostäjän vä lissä  toimii luotet-
tu kolmäs osäpuoli, kuten Visä, jokä 
tärjoää fyysisen mäksukortin lisä ksi 
myo s pälvelimet, jotkä kä sittelevä t jä 
kirjäävät mäksutäpähtumän. Luotetun 
kolmännen osäpuolen tehtä vä  on 
myo s värmistuä siitä , että  mäksäjällä 
on tärpeeksi värällisuuttä mäksun 
suorittämiseen. 

Erä s merkittä vimmistä  keskitettyi-
hin mikromäksuälustoihin liittyvistä  
ongelmistä on siirtokuluongelmä. Jos 
mikromäksun summä on esimerkiksi 
sentin kymmenys, koituvät mäksun 
kä ytä nno n toteuttämisestä äiheutuvät 
kulut mäksun loppusummää suurem-
miksi. Luotetullä kolmännellä osäpuo-
lellä ei ole enä ä  insentiiviä  toteuttää 
mäksun kä sittelyä , jos siitä  änsäitut 
siirtokulut eivä t riitä  edes kättämään 
mäksustä äiheutuviä kustännuksiä.  

 
Hajautetut mikromaksualustat 

Mikromäksuälustojen ongelmien 
rätkäisussä on tehty lä pimurtojä 
viimeisen muutämän vuoden äikänä. 
Säätäville ovät tulleet ensimmä iset 
häjäutetut mikromäksuälustät, joissä 
ongelmällinen luotetun kolmännen 
osäpuolen rooli on poistettu älustästä 
kokonään. Häjäutetuissä mikromäk-
suälustoissä jokäinen älustää hyo dyn-
tä vä  osäpuoli on osänä vertäisverkkoä, 
jokä yllä pitä ä  mäksuälustää jä kä sitte-
lee siinä  täpähtuvät rähäsiirrot. 

Tä llä  hetkellä  yksi pisimmä lle 
kehitetyistä  häjäutetuistä mikromäk-
suälustoistä on IOTA Foundätionin 
kehittä mä  IOTA-mäksuverkko. Verkko 
hyo dyntä ä  Tängleksi kutsuttuä tek-
niikkää, jonkä ävullä jokäinen mäksu-
verkossä täpähtuvä siirto värmentää 
käksi äikäisemmin verkossä täpähtu-
nuttä siirtoä. Tänglen ävullä mäksujä 
voidään toteuttää tä ysin siirtokulutto-
mästi, jokä tekee IOTA-mäksuverkostä 
ihänteellisen älustän esineiden inter-
netin läitteiden vä lisille mikromäksuil-
le. 

Myo s Fortune 500 -liställä olevät 
jä tit, kuten Bosch jä Volkswägen ovät 
älkäneet kehittä mä ä n omiä tuottei-
tään, jotkä hyo dyntä vä t IOTA-
mäksuverkkoä. IOTA:ssä kä ytetty 
tekniikkä on kuitenkin vielä  nuori jä 

värsin kokeellisellä ästeellä. Vielä  on 
pitkä  mätkä siihen pisteeseen, että  
IOTA:ä voitäisiin älkää pitä mä ä n 
värteenotettävänä väihtoehtonä 
määilmänlääjuiseksi esineiden inter-
netin mikromäksujen älustäksi. 

 
Ekosysteemien kehitys kiihdyttää 
tekniikan omaksumista 

IOTA:n lisä ksi on olemässä myo s 
muitä häjäutettujä mikromäksuälusto-
jä. Tä ssä  väiheessä onkin tä ysin mäh-
dotontä sänoä, mikä  älustoistä kehit-
tyy sille täsolle, että  se hyvä ksytä ä n 
lääjälti määilmänlääjuisenä ständärdi-
nä esineiden internetin mikromäksuil-
le. Edes teknisesti päräs rätkäisu ei 
äinä voitä kilpäiluä, kuten menneisyys 
on meille kertä toisensä jä lkeen nä yt-
tä nyt. Häjäutettujen mikromäksuälus-
tojen täpäuksessä niiden ekosystee-
mien kehittyminen on yksi merkittä -
vimmistä  älustojen menestykseen 
väikuttävistä tekijo istä .  

Kä ytä nno ssä  tä mä  tärkoittää sitä , 
että  mitä  enemmä n älustän ekosystee-
miin liittyy toimijoitä, sitä  päremmät 
puitteet sillä  on yleistyä  kuluttäjien 
keskuudessä. Esimerkiksi IOTA:n 
täpäuksessä tekniikän ärkipä ivä isty-
minen vääti vielä  uusiä rätkäisujä, 
jotkä tekevä t mäksuälustän kä yttä mä n 
väluutän hänkkimisestä jä sä ilyttä mi-
sestä  loppukä yttä jä lle yksinkertäisem-
pää. Mäksuälustän kä yttä mä n väluu-
tän hänkkiminen on edellytys sitä  
hyo dyntä vien pälveluiden kä yto lle jä 
niin käuän, kun se on kohtuuttomän 
väikeää teknisesti osäämättomälle 
ihmiselle, järruttää se tekniikän omäk-
sumistä jä lääjämittäistä kä ytto o not-
toä. 

Uudet jä innovätiiviset tekniikät, 
kuten häjäutetut mikromäksuälustät 
tärjoävät ketterille jä innovätiivisille 
yrityksille mähdollisuuden kehittyä  
isoksi toimijäksi märkkinoillä, jotkä 
ovät merkittä vä ssä  osässä tuleväisuu-
den ä lykkä itä  käupunkejä. Mikromäk-
suälustojen kä ytä mä n väluutän vä lit-
tä misen lisä ksi mähdollisuuksiä 
mikromäksuälustän ekosysteemissä  
lo ytyy myo s mikromäksujä hyo dyntä -
vien pälveluiden jä tuotteiden kehittä -
jille. Määilmänlääjuisesti ärkipä ivä is-
tynyttä  mikromäksuälustää hyo dyntä -
vä  rätkäisu on ideääli myo s känsäinvä -
listymisen kännältä – esimerkiksi 
Suomessä kä ytto o notettu tuote täi 
pälvelu voidään ottää kä ytto o n myo s 
Aäsiässä selläisenään ilmän tärvettä 
mäksuliikenteen ympä rille räkenne-
tuille monimutkäisille liiketoimintä-
verkostoille. 

   Kuva Tanglesta, jossa yksi siirto (neliö) varmentaa kaksi muuta siirtoa.  
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Usko, toivo jä räkkäus 

Kun pohdiskelin tä mä n lehden teemän kirkästämistä ko-

lumnin muotoon, niin otin ävuksi täkä-himäläjäläisen om-

nomnom-tekniikän. Mutustelin siis sänojä pälvelumuotoilu 

jä iot suussäni, kunnes ne jäuhäutuivät nirvänälliseksi mo s-

so ksi, jostä feeniks-lintumäisesti älkoi kohotä esiin yksi 

nimi: Montesquieu. Montesquieu?! Kyllä , piti kätsoä oikein 

tietokoneeltä oikeä kirjoitusäsu.  Tä ytyy myo ntä ä , että  ih-

mettelin vä hä n itsekin, että  mikä  ihmeen Montesquieu tä -

hä n nyt tupsähti. Jä kukä se oikein oli? Tokihän tiesin sen, 

kuuluuhän lääjä filosofis-metäfyysinen mielenkiinto jokäi-

sen kolumnistin tyo kälupäkkiin. Olin väin ehtinyt unohtää 

koko tyypin.  

Montesquieu oli ikä ä n kuin täiteilijänimi, niin kuin Pele . 

Herrän oikeä nimi oli Edison Aräntes do Näscimento. Mon-

tesquieu tääs oli Chärles-Louis de Secondät, Lä Breden jä 

Montesquieun päroni jä hä n eli 1700-luvun älun molemmin 

puolin. Hä nen suurin äjätuksellinen säävutuksensä oli väl-

län kolmijäko-oppi, jossä siis läinsä ä dä nto vältä, pä ä tä ntä -

vältä jä tuomiovältä pitä ä  ollä eri instänsseillä, ihän känsä-

läisten väpäuden täkeeksi.  

Itse olen vä hä n kehitellyt tuotä äjätustä pidemmä lle, 

nä inä  some-äikoinä. Nimittä in tuohon kolmijäko-oppiin 

pitä isi lisä tä  yksi elementti lisä ä . Tä mä  uusi nelijäko-oppi 

pitkä lti pohjäutuu sämään kolmiyhteyteen, muttä uutenä 

vällän ominäisuutenä on liitettä vä  siihen mielivältä. Se on 

vällän se ominäisuus, jotä hällitsevät pitkä lti ne, jotkä eivä t 

noihin kolmeen muuhun pä ä se mitenkä ä n osällisiksi, suu-

reltä osin kognitiivisten ominäisuuksiensä häästeellisuu-

den täkiä. Jä hyvä  onkin, etteivä t pä ä se. Muttä jottä ei välut-

täisi liiän pitkä lle itse äiheestä, niin miten tuo Montesquieu 

(älän jo pikkuhiljää oppiä tuon kirjoitusäsun, ilmän, että  

pitä ä  jokä kertä luntätä) liittyy lehden teemään? Fiksuim-

mät lukijät ovät jo keksineet tuon kolmijäon jä kolumnin 

otsikon vä lisen yhteyden. Loputkin nyt, kun vä hä n vihjäsin.  

Jä rjestelmä kehityksen – täi uskältäisiko kä yttä ä  niinkin 

terä vä ä  jä jo entuudestään keksittyä  termiä  kuin systeemi-

tyo n (!) erä ä n häärän ytimessä  on juuri nä mä  teemän päl-

velumuotoilu jä iot. Muttä se kolmijäko väätii vielä  yhden 

elementin, jokä luonnollisesti on ä ly. Olkoot sitten kone-, 

teko- täi keinoä ly (kirjoitin muuten vähingossä ensin kei-

nuä ly, jokä voisikin ollä seuräävä suuri hype, mietin tä tä  

vä hä n lisä ä ), muttä jonkinläistä jä rkeä  kehittä mistyo ssä  

olisi äinäkin joskus hyvä  kä yttä ä . Päljonhän meillä  on esi-

merkkejä  hänkkeistä, joissä jä rjen kä ytto  on unohtunut täi 

on kä ytetty huonoä täi vänhentunuttä jä rkeä , muttä onnek-

si märkkinoille tosiään on tullut jo keinotekoistäkin jä rkeä , 

jotä sää suhteellisen hälvällä.  

Muttä siis, kun tehdä ä n jotäin teknologiäjuttuä, niin än-

turit tuottävät dätää, ä ly kä sittelee sen jä pälvelumuotoilul-

lä pälvelu säädään helposti rähästettävään muotoon jä sillä  

pystytä ä n peittä mä ä n se, että  pälvelun täi prosessin täus-

tällä kulkee hä kellyttä vä n päljon epä ilyttä vä n ärveluttävää 

dätää. Mietitä ä n nyt niinkin simppeliä  äsiää kuin ä lyvääte. 

Sehä n tietenkin kerä ä  tietoä lä mpo tilästä, liikkeestä , sijäin-

nistä jä hien koostumuksestä. Hien ävullä säädään selville 

mitä  olet syo nyt, juonut, hengittä nyt, oletko stressääntunut, 

kä ytä tko  steroidejä, elä imillä  testättuä kosmetiikkää väi 

oletko vegääni. Käikki tuo tieto menee johonkin kä siteltä -

vä ksi jä siihen tulee mähdollisesti jonkinläinen väste. Jos-

säin väiheessä ne perhänän kälsärit voivät tullä johtopä ä -

to kseen, että  tilätäänpä suolitä hystys jä toisekseen tä mä  

tyyppi on nyt riittä vä sti mäännut sohvällä jä älkävät tuottää 

liikkeelle lä htemistä  kännustäviä pieniä  hyvin kohdistettujä 

sä hko iskujä. Siinä  tä ytyy kyllä  toivoä, että  voimäkkuuden-

sä ä to softässä ei pähemmin olisi bugejä.  

Muttä kuten me käikki, minä kin uskon väloisään tule-

väisuuteen. Muutettuäni älueelle, jokä on 80 metrin kor-

keudellä nykyisestä  merenpinnästä, uskon, että  otsikon 

viittäus ensimmä isen kirjeeseen korinttiläisille johdättää 

meidä t leppoisille niityille lepä ä mä ä n jä näuttimään tekno-

logiän mukänään tuomistä hyveellisistä  jä pyyteetto mä n 

ärmeliäistä sovelluksistä, joiden kokonäisvältäisuus säät-

täisi säättää meidä t suuren peljä styksen vältään, mikä li 

kunnon pälvelumuotoilu ei peittä isi sitä  hirmuistä seitsen-

pä istä  petoä, jokä siellä  täkänä kuitenkin jyllä ä .  

Nukkukää yo nne räuhässä jä tehkä ä  tyo nne levollisin 

mielin.  

Kuutämollä 
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Systeemityo yhdistys Sytyke ry on Tieto- jä viestintä teknii-

kän ämmättiläiset TIVIA ry:n suurin vältäkunnällinen tee-

mäyhdistys, jokä jo vuodestä 1979 lä htien on kehittä nyt 

tietojä rjestelmä älän ämmätillistä osäämistä. Sytyke yhdis-

tä ä  suomäläiset tietojä rjestelmä tyo n ämmättiläiset liiketoi-

minnästä teknisiin äsiäntuntijoihin. Kä sittelemme älän äjän-

kohtäisiä teemojä, keskustelemme jä opimme yhdessä  – 

hypetystä  tervejä rkisesti. Sytykkeen osäämisyhteiso issä  

sämoistä teemoistä kiinnostuneet verkostoituvät äsiäntunti-

jätäpähtumissä. 

 

Lisä tietojä: www.sytyke.org 

Hällituksen sä hko postilistä: info[ät]sytyke.org 

 

Jä seniksi voivät liittyä  käikki tietojä rjestelmä älästä kiinnos-

tuneet henkilo t jä orgänisäätiot. Systeemityo yhdistys Sytyk-

keen jä seneksi liitytä ä n Tieto- jä viestintä tekniikän ämmät-

tiläiset TIVIA ry:n verkkosivustollä välitsemällä jä senyhdis-

tykseksi Systeemityo yhdistys Sytyke. Liittymislomäke osoit-

teessä: www.tiviä.fi/liity  

Henkilo jä senmäksu vuonnä 2018 ilmän lehteä  on 65€ vuo-

dessä, nuorelle opiskelijälle 20€ vuodessä. Jos ennestä ä n 

olet jo TIVIA ry:n jonkin toisen yhdistyksen jä sen, niin Sy-

tykkeen lisä jä senyys mäksää väin 16€ vuodessä. 

 

Lisä tietojä: www.tiviä.fi, www.sytyke.org jä  

jäsenäsiät[ät]tiviä.fi 

Sytyttä ä ko ? - Liity jä seneksi 

 

Hallitus 2018 

Leä Pitkä nen 
puheenjohtäjä 

KEHA-keskus 

puheenjohtäjä[ät]sytyke.org 

leä.pitkänen[ät]sytyke.org 

Timo Käuniskängäs 
Mintly 

timo.käuniskängäs[ät]sytyke.org 

Simo Nuolemo 
Käunilä 

simo.nuolemo[ät]sytyke.org 

Veli-Mätti Heiskänen 
väräpuheenjohtäjä 

Täloushällintä Uniikki 

veli-mätti.heiskänen[ät]sytyke.org 

Eijä Mether 
Teliä Compäny 

eijä.mether[ät]sytyke.org 

Tärmo Toikkänen 
LifeLeärn Plätform 

tärmo.toikkänen[ät]sytyke.org 

 

Mätiäs Miettinen 
väräjä sen 

pä ä toimittäjä 

Tämpereen AMK 

mätiäs.miettinen[ät]sytyke.org 

päätoimittäjä[ät]sytyke.org 

Minnä Oksänen 
väräjä sen 

Tälent Bäse 

minnä.oksänen[ät]sytyke.org 

Mitro Kivinen           Timo Piipärinen 
mitro.kivinen[ät]iki.fi          timo.piipärinen[ät]sytyke.org 

Liittokokousedustäjät 2018 



 

 

 

 

Lisä ä  ärtikkeleitä jä luettävää! 
www.sytyke.org 

TULEVIA TAPAHTUMIA SYTYKKEESSÄ 

 

AI-HUIPPUSEMINAARI 

  - Helsinki - Tukholmä 26.-28.9. 

HUIPPUSEMINAARIN JA LKILO YLYT 

SYYSSEMINAARI JA SYYSKOKOUS 

 

Seurää ilmoitteluä! 


