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DIGISAATIO
– HAASTE 

KUNTATYÖLLE?



Vuoden 2016 seminaarin nimi on Digisaatio – haaste kuntatyölle? Useampi on tullut ehkä pohtineeksi, onko seminaarin ni-
meen kenties putkahtanut virhe. Miksi ei puhuta digitalisaatiosta? Lappeenranta-seminaari on tunnetusti ollut ajan hermolla. 
Näin on nytkin: digitalisaatiosta käytetään yhä enemmän käsitettä digisaatio. Seminaarin nimessä ei siis ole painovirhettä. 

Digisaatio tarkoittaa perinteisten asioiden tekemistä tietotekniikkaa ja tietoverkkoja 
hyväksi käyttäen. Yleisesti hyväksytty ajatus on, että digisaatiolla voi saavuttaa merkit-
täviä säästöjä ajassa ja kustannuksissa sekä vähentää ympäristön kuormitusta. Vuoden 
2016 Lappeenranta-seminaarissa liikutaan näissä teemoissa. Mitä digisaatio oikeasti on? 
Miten se vaikuttaa kunnallisiin palveluihin, henkilöstöön, johtamiseen ja ennen kaikkea 
asiakkaisiin? Miten varmistetaan kaikkien mahdollisuus osallistua? Mitä eettisiä ongel-
mia digisaatioon kenties liittyy?

Lappeenranta-seminaarissa on koko sen historian ajan nostettu rohkeasti esille työelä-
män kipupisteitä ja kehittämiskohteita. Lappeenrannassa on uskallettu arvioida men-
nyttä sekä katsoa kohti tulevaa, käytännön kehittämisesimerkkejä unohtamatta. Näin on 
myös vuoden 2016 seminaarissa. Kuluvan vuoden caset tulevat Ikaalisista ja Vantaalta.   

Keski-ikää lähestyvä Lappeenranta-seminaari on ollut kunnallisen yhteistoiminnan 
areena jo vuodesta 1977 lukien. Kesäiseen Etelä-Karjalaan on saavuttu kuulemaan alan 
huippuasiantuntijoita, verkostoitumaan, ihmettelemään ja myös viihtymään. Vapaamuo-
toisempaa ohjelmaa on tänä vuonna luvassa 1970-luvun hengessä, kun Linnoituksen 
Kehruuhuone avaa ovensa seminaarin iltatilaisuutta varten. 

Hyvä osallistuja! Vuonna 2017 on juhlan aika itsenäisen Suomen täyttäessä 100 vuotta. Myös Lappeenranta-seminaari täyttää 
itsenäisyyden juhlavuonna pyöreitä vuosia. Vuoden 2017 sinivalkoisen juhlaseminaarin sisältöä on suunniteltu jo nyt. 40-vuo-
tisjuhlan kunniaksi seminaari saa muun muassa oman logon.    

Näin pitkä traditio ei olisi mahdollinen ilman idearikasta ja toimeen tarttuvaa suunnittelutyöryhmää, ajankohtaisia puhujia ja 
kiinnostavaa oheisohjelmaa. Kiitän suunnittelutyöryhmää upeasta tapahtumasta.

Tämän seminaarin suurin nimittäjä on kuitenkin se yhteistoiminnan ja yhteenkuuluvuuden henki, jonka seminaarivieraat ovat 
kaikkien näiden vuosien aikana tähän tapahtumaan puhaltaneet. Tästä syystä uskallan sanoa, että Lappeenranta-seminaari on 
enemmän kuin osiensa summa ja enemmän kuin pelkkä elokuinen kiinnostava tapahtuma. Se on instituutio. Se on merkittävä 
yhteistoiminnan areena, jonka olette luoneet nimenomaan Te, hyvät seminaarivieraat. 

On suuri kunnia toivottaa Teidät tervetulleeksi vuoden 2016 Lappeenranta-seminaariin!

Kimmo Jarva 
Kaupunginjohtaja

Sydämellisesti tervetuloa  
vuoden 2016 Lappeenranta-seminaariin!
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TORSTAI 18.8.2016 

klo 10.00 TERVETULOA LAPPEENRANTAAN! 

 Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva 

   MODERNIT PALVELUT MULLISTAVAT ARKIPÄIVÄMME 
klo 10.10  UUDISTUMISELLA TUOTTAVUUSLOIKKA – MITEN SE TEHDÄÄN? 

 Alivaltiosihteeri, projektijohtaja Tuomas Pöysti, Sosiaali- ja terveysministeriö 

klo 10.30  HALLINNON RAJAT YLITTÄVÄ VIRANOMAISYHTEISTYÖ VIROSSA 
 Suurlähettiläs Kirsti Narinen, Suomen suurlähetystö, Tallinna 

klo 10.50  MITEN DIGITALISOITUMINEN VAIKUTTAA MEIHIN? 

 Kansanedustaja, tutkimusjohtaja Jyrki J.J. Kasvi, Teknologiayhteiskunnan kehittämiskeskus 

klo 11.25  ARJEN NÄKÖKULMIA UUDISTUVIIN KUNTAPALVELUIHIN 

 Mediavaikuttaja Ali Jahangiri 

klo 12.00  #SEMINAARILOUNAS 

   PALVELUJEN JA TYÖN KEHITTÄMISTÄ IHMISTEN EHDOILLA 

klo 13.15  UUSI IKAALINEN – LÄHIPALVELUJA JA DIGITEKNIIKKAA YHDESSÄ RAKENTAEN 
 Kaupunginsihteeri Jyri Mäntylä ja vanhuspalveluiden päällikkö Marianne Viitasalo-Männistö, Ikaalisten kaupunki 

klo 13.35  TYÖN TULEVAISUUS ON INHIMILLINEN 

 Tutkija Katri Saarikivi, Helsingin yliopisto 

 KAHOOTETAAN YHDESSÄ 

klo 14.30  #KAHVIAJADIGIKAKKUA 

   ARVOJEN, OPPIMISEN JA JOHTAMISEN MURROS 
klo 15.00  KOULUN JA OPPIMISEN DIGILOIKKA 

 Rehtori Leena Kolho-Venäläinen ja lehtori Petra Eriksson, Jokiniemen koulu, Vantaan kaupunki 

klo 15.20  ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA DIGITALISAATIO 

 Professori Pertti Saariluoma, Jyväskylän yliopisto 

 KAHOOTETAAN YHDESSÄ 

klo 16.00  ONNISTUMISEN JA MUNIMISEN ILOA TYÖYHTEISÖIHIN –  
 NOPEA KOKEILEVA KEHITTÄMINEN 
 Tutkija Erno Salmela, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

klo 16.20  LOPPUSHOW 

klo 16.30 ENSIMMÄINEN SEMINAARIPÄIVÄ PÄÄTTYY 



   ILTATILAISUUS
klo 19.30 JAMIT 1970-LUVUN HENGESSÄ 
 Lappeenrannan Kehruuhuone, Kristiinankatu 20, Lappeenrannan linnoitus 

 Iltatilaisuuden musiikista vastaa Susu & Band (orkesteri 21.00 – 00.00).  
 Yleisön toivotaan pukeutuvan teeman mukaisesti! 

PERJANTAI 19.8.2016 

   KOHTI UUTTA AIKAA – ONKO PAKKO… 
klo 9.00  FIGHT AGAINST THE HURRY 

klo 9.10 L-STUDIO 

 ETIIKKA, ETÄISYYS JA EVOLUUTIO – ROBOTISOITIINKO INHIMILLISYYS? 
 Kirkkoherra Teemu Laajasalo, Kallion seurakunta, Helsinki 

 DIGITALISAATIO JA TYÖN TULEVAISUUS 
 Toimitusjohtaja Petri Rouvinen, Etlatieto Oy 

 TULEVAISUUDEN TYÖ JA SEN TEKIJÄT 
 Ohjelmoija, lastenkirjailija Linda Liukas 

10.45  #SOPPATAUKO 

   BITTIAVARUUDESTA ELÄVÄN ELÄMÄN MENOON 

klo 11.15  TUKEA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISEEN 

 Kunteko-animaatio 

klo 11.25  MILTÄ NÄYTTÄÄ DIGITALISAATIO KULTTUURIN SEKATYÖLÄISEN SILMIN? 
 Taiteilija Raakel Lignell 

klo 12.00  SEMINAARIN PÄÄTÖSSANAT 

klo 12.15  SEMINAARI PÄÄTTYY 
  

SEMINAARIOHJELMA
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DIGINATIIVEILLA TARKOITETAAN INTERNETIN JA MOBIILILAITTEI-
DEN AIKANA SYNTYNEITÄ JA SÄHKÖISEEN MAAILMAAN KASVA-
NEITA SUKUPOLVIA. 

He ovat tottuneet siihen, että uutisista saa heti tiedon odottamatta illan pääuu-
tislähetystä. He ovat oppineet kirjoittamaan hipaisunäytöllä ennen näppäimistöä. 
Heidän maailmassaan kuvat ovat värikuvia ja TV-sarjat pystyy katsomaan älypu-
helimella milloin haluaa. On väitetty, että diginatiivit asettavat monille palveluille 
aivan uudet laatustandardit.

Seminaariohjelman lomassa tapaamme kaksi lappeenrantalaista diginatiivia, 
8-vuotiaat Eevin ja Vienon. 

Seminaarin diginatiivit ovat käyneet haastattelemassa yhteiskunnallisesti kiinnos-
tavia henkilöitä ja tiedustelemassa heidän mielipiteitään digitalisaatioon.  

Myös seminaarin kuvitus on diginatiivi Eevin käsialaa.

KIRSI HEIKEL JA DIGINATIIVIT

MITKÄ DIGINATIIVIT? 

VUODEN 2016 LAPPEENRANTA-SEMINAARIN JUONTA-
JANA TOIMII YLEN AJANKOHTAISOHJELMIEN TOIMIT-
TAJA KIRSI HEIKEL.

Toimittajan työ kiinnosti Kirsi Heikeliä jo lukioaikoina, jolloin hän teki 
Ylen Kuopion maakuntaradioon nuorten ohjelmaa. Toimittajana ja 
juontajana hän on työskennellyt Ylen Tampereen ja Lahden alue-
toimituksissa, Radiomafiassa, Aamu-TV:ssä ja Yle Urheilussa, jossa 
hän toimi muun muassa vuoden 2007 yleisurheilun MM-kisojen 
studioemäntänä.  

Kirsi Heikel on tunnettu myös kouluttajana. Hän on valmentanut eri 
alojen ammattilaisia esimerkiksi haastatteluissa esiintymiseen.

Koulutukseltaan Kirsi Heikel on yhteiskuntatieteen maisteri.
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Diginatiivit Eevi Romppanen 
ja Vieno Oikkonen.
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1) Miten Sinusta tuli toimittaja?

Se oli silkkaa sattumaa! Olin työelämään tutustumisjaksolla 
Ylen Kuopion alueradiossa 15-vuotiaana. Puoli vuotta jakson 
jälkeen minulle soitettiin ja kysyttiin, tulisinko tekemään 
viikoittaista nuorten ohjelmaa kanavalle. Tein ohjelmaa koko 
lukioajan ja pääsin sen jälkeen opiskelemaan tiedotusop-
pia Tampereen yliopistoon. Haaveilin pienenä virkamiehen 
työstä.  

2) Teetkö toimittajana paljon tietokone- ja  
paperihommia?

Kyllä teen. Työ on aika pitkälle lukemista ja kirjoittamista - ja 
tietysti puhumista.  

3) Millainen on tavanomainen työpäiväsi?

Se on hektinen ja sisältää ylä- ja alamäkiä ja sopivasti kaaosta. 
Jokaisena työpäivänä suunnittelemme yhdessä, mitä teemme 
ja miten, se on minusta paras hetki päivässä - keksiä ideoita! 
Sitten niitä aletaan toteuttaa ja siinä vaiheessa ideat, jotka 
ovat olleet loistavia alkavat välillä tuntua siltä, että ne olisi syy-
tä haudata. Siitä syntyy alamäkimielialaa, josta yleensä kyllä 
noustaan, kun ideoita muokataan. 

Jokaisena työpäivänä yritämme saada haastateltavia ja välillä 
heidän löytäminen ja saaminen studioon on vaikeaa tai jää 
viime tippaan ja siitä syntyy kaaosta. Meidän työssämme on 
aina tietty aikataulupaine. Kaiken on oltava valmista tietyllä 
kellonlyömällä. Onneksi luonteeni on sellainen, että tykkään 
kiireisestä työstä, jossa on monta palloa ilmassa yhtä aikaa ja 
kello tikittää. 

4) Pelottaako Sinua koskaan, kun miljoona ihmistä  
katselee sinua suorassa lähetyksessä?

Ei minua koskaan pelota, vähän jännittää kyllä aina, kuten 
minusta pitääkin. 

5) Onko Sinulle sattunut koskaan kommelluksia  
lähetyksissä? 

On sattunut kaikenlaista pientä, lähinnä Aamu-tv:ssä. Olen 
saanut juontajaparin kanssa naurukohtauksen, joka ei loppu-
nut ja kutsunut Hyvää joulumieli -keräystä monta kertaa Hyvä 
joulumies - keräykseksi. Onneksi tällaisia pieniä juttuja.  

6) Millainen perhe Sinulla on ja miten he suhtautuvat 
TV-työhösi?

Minulla on puoliso ja 4- ja 6- vuotiaat pojat. Pojat eivät vielä 
ymmärrä, millaista työtä toimittaja tekee. Heitä lähinnä har-
mittaa, että en ole yhtenä iltana viikossa kotona. 

Kun he olivat vaippaiässä, olin aamutelevisiossa töissä. Silloin, 
jos he näkivät minua telkkarissa, he alkoivat itkeä ja juoksivat 
ulko-ovelle. Pahinta oli, kun toinen heistä alkoi jollakin käsit-
tämättömällä tavalla aavistaa, koska minulla oli aamuvuoro 
ja herätä samaan aikaan kello 3.30. Minun oli pakko kuitenkin 
lähteä töihin ja muutaman kerran muistan, miten lapsi itki 
ja huusi äitiä ja minun oli jätettävä lapsi isälleen ja laitettava 
ulko-ovi kiinni perässä. Kamalaa! 

7) Mikä on lempiruokasi?

Voisin syödä riisipuuroa voisilmällä joka ikinen päivä. Harmi, 
että sen keittäminen kestää niin kauan! 

8) Onko Sinulla kotieläimiä? Jos ei, minkä lemmikin  
haluaisit ottaa?

Ei ole, mutta suunnitelmissa on hankkia koira parin vuoden 
kuluttua. Minulla oli hamsteri pienenä ja tykkäsin siitä niin 
paljon. 

9) Hyppäsitkö oikeasti lentokoneesta siinä Ylen ajankoh-
taisohjelmien esittelyssä?

En hypännyt. Onneksi ei tarvinnut, koska pelkään korkeita 
paikkoja! 

10) Onko Sinulla jotain harrastusta tai jotain henkilökoh-
taista juttua, josta yleisö ei pääsääntöisesti tiedä?

On varmasti paljonkin. Kerrottakoon tässä, että soitin tei-
ni-ikäisenä yhden kesän humppabändissä, jonka laitoimme 
veljeni kavereiden kanssa pystyyn. Sen nimi oli El Bimbo ja 
meillä oli hyvin keikkaa. Tämä kuvastaa minua aika hyvin: teen 
aika pelottomasti uusia asioita. Yksi asia on kuitenkin sellai-
nen, joka kauhistuttaa ja se on autolla ajaminen! Ajan noin 
10 km vuodessa, senkin maalla ja minulle olisi kertakaikkinen 
painajainen joutua ajamaan autoa Helsingissä. 

DIGINATIIVIEN KYSYMYKSET JUONTAJA KIRSI HEIKELILLE
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KIRSTI NARINEN

Kirsti Narinen on toiminut Suomen Viron suur
lähettiläänä 1.9.2014 lukien. Hän siirtyi Tallinnaan 
työhyvinvointipäällikön tehtävistä ulkoministeriön 
hallintopalveluista. 

MODERNIT PALVELUT 
MULLISTAVAT ARKIPÄIVÄMME

VIRO TUNNUSTETTU  
YHDEKSI JOHTAVIMMISTA  
TIETOYHTEISKUNNISTA

On sanottu, että Suomeen verrattuna Viro on todellinen 
tietoyhteiskunta, jossa bitti kulkee ja hommat pelaa. 
Viro tuottaa pienestä koostaan huolimatta väkilukuun 
suhteutettuna eniten start up – yrityksiä Euroopassa ja 
maan tarjoamien sähköisten julkisten palvelujen määrä 
ja laatu ovat ennätyksellisiä. Muun muassa talouslehti 
Wall Street Journal on pohtinut, mikä on tehnyt Virosta 
näin menestyksekkään vain 20 vuotta Neuvostoliiton 
hajoamisen jälkeen. 

Esimerkkejä teknologian hyötykäytöstä Virossa ovat 
sähköisen äänestämisen mahdollisuus, sähköisesti 
toimiva terveydenhuoltojärjestelmä ja mahdollisuus 
allekirjoittaa asiakirjoja sähköisesti. 

Miltä näyttää digitaalinen yhteiskunta Suomenlahden 
molemmin puolin? Näitä näkökulmia avaa Lappeen-
ranta-seminaarissa Suomen Viron suurlähettiläs Kirsti 
Narinen.

to 18.8. klo 10.30
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TUOMAS PÖYSTI

Alivaltiosihteeri Tuomas Pöystin vastuulla on sekä sosiaali ja terveydenhuollon uudistus 
että maakuntauudistus. Hän on aikaisemmin työskennellyt Valtiontalouden tarkastusvi
raston pääjohtajana, Helsingin yliopiston hallintooikeuden dosenttina ja valtioneuvoston 
controllerina. Koulutukseltaan Tuomas Pöysti on oikeustieteen tohtori.

to 18.8. klo 10.10
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JYRKI J. J. KASVI

Jyrki J.J. Kasvi on tekniikan tohtori, kansanedustaja ja Espoon kaupungin valtuuston jäsen. 
Hän on työskennellyt tutkimus ja kehittämisjohtajana, tutkijana ja peliarvostelijana. Kasvi 
toteaa, että hänelle tärkeitä arvoja ovat vapaamielisyys, suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus. 
Kasvi sanoo, ettei hänen maailmansa ei ole koskaan valmis.

KYBERSOTAA JA NETTIPIRATISMIA  
1990-LUVULLA? ROBOTTITAKSEJA JA  
TEKOÄLYLÄÄKÄREITÄ 2020-LUVULLA?  
1980-LUVUN COMMODORE 64-NOSTALGIAA!

TULEVAISUUS EI OLE ENTISENSÄ! TALOUS, TEKNIIKKA JA YHTEISKUNTA 
OVAT MURROKSESSA, JOLLAISTA EI OLE KOETTU SITTEN TEOLLISEN VAL-
LANKUMOUKSEN. MENNEESEEN EI OLE PALUUTA. PÄÄTÖKSET SUOMEN 
TULEVAISUUDESTA TEHDÄÄN NYT! ONKO 2020-LUVUN SUOMI AVOIN VAI 
SULKEUTUNUT, LUOVA VAI AHDISTUNUT, VAPAAMIELINEN VAI RAJOITTU-
NUT? KYSYY JYRKI J.J. KASVI.

Jyrki Kasvin tulevaisuudennäkymät eivät ole koskaan jättäneet lukijoita kylmäksi. Ajankohtai-
sista kysymyksistä Kasvi pohtii muun muassa työelämän murrosta, Ukrainan some-rintamaa 
sekä Suomen digitaalista taantumaa. Miten tietoyhteiskunnan edelläkävijästä tuli 2010-luvun 
tietotekninen alisuorittaja?

Digitalisaation lisäksi Kasvi käsittelee kahden kauden aikana eduskunnassa  
vastaan tulleita aiheita vaalirahoista muumimukeihin ja vuoden 2010  
puhemiehen vaaliin. Kasvi avaa näköalapaikan eduskuntatyön arkeen, 
joskus hyvinkin paljastavan. Esimerkiksi eduskunnan seksuaalista häirintää  
käsitelleen bloginsa lähteitä Kasvi joutui puolustamaan hovioikeudessa  
asti. Tervetuloa aikamatkalle Jyrki Kasvin kanssa, aikamatkalle Suomen  
lähihistoriaan ja ihmiskunnan digitaaliseen tulevaisuuteen!

Lähde: Jyrki Kasvin www-sivut

to 18.8. klo 10.50
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ALI JAHANGIRI

Toimittaja, koomikko, mediavaikuttaja

ARJEN NÄKÖKULMIA DIGISAATIOON

ALI JAHANGIRI ON IRANILAISYNTYINEN SUOMALAINEN STAND-UP KOOMIKKO JA JUONTAJA. ALIN KOMIIKAN  
KESKEISENÄ AIHEENA OVAT MUUN MUASSA ENNAKKOLUULOT MAAHANMUUTTAJIA KOHTAAN. 

Ali Jahangiri on syntynyt kesäkuussa 1981 Iranin pääkaupungissa Teheranissa. Hän tuli perheensä kanssa Suomeen pakolaisina vuonna 1991 
Alin ollessa kymmenen vuoden ikäinen. Ali opetteli suomen kielen ja kävi lukion jälkeen armeijan. Hänellä on nuorempi veli Efi, joka on 
lääkäri, ja joka myös tekee stand up -komiikkaa. 

Jahangiri on tunnettu Yle Puheella vetämästään tammikuussa 2013 alkaneesta radio-ohjelmasta Ali ja Husu, jota hän on tehnyt yhdessä Ab-
dirahim Husseinin kanssa, ja josta Etnisten suhteiden neuvottelukunta myönsi Vuoden asenteellisin mediateko 2014 -palkinnon. Ohjelmassa 
Jahangiri on jatkanut suomalaisen yhteiskunnan ja ilmiöiden tarkastelua maahanmuuttajien näkökulmasta. Ali ja Husu -ohjelma on tehnyt 
reilut kolme vuotta pioneerityötä uudenlaisen maahanmuuttokeskustelun avaajana ja on alusta alkaen seurannut Suomen maahanmuutto-
politiikan vivahteikkaita vaiheita ja ottanut osaa keskusteluun omalla räväkällä tyylillään – ja samalla myös herättänyt voimakkaita mielipi-
teitä puolesta ja vastaan. Vastakkainasettelut, kompromissit ja huumori ovat ohjelman keinoja käsitellä vaikeita asioita. Miesten tavoitteena 
onkin ollut purkaa yleisimpiä maahanmuuttajia koskevia ennakkoluuloja. 2013–2016 Jahangirilla on ollut Yle Puheella myös oma keskuste-
luohjelma nimeltä Ali Show. 

Koulutukseltaan Jahangiri on kauppatieteiden maisteri. Stand-up-koomikon ura alkoi vuonna 2004. Kun hän ilmoitti alkavansa koomikoksi, 
se ei ollut yllätys. Ali on aina ollut hyvän hengen luoja, oikea auringonpaiste, toteaa Alin pikkuveli Efran. Työuraa täydentää myös työskentely 
konsulttiyhtiö Trainers´Housen projektipäällikkönä. Tämän lisäksi hän pitää isänsä kanssa Vantaalla Kauppaketju Jumbossa smoothiekojua, 
jossa he hyödyntävät kauppojen hävikkihedelmiä. 

Maahanmuuttajan arki ei aina ole ollut helppoa, sillä turvapaikan hakijana vanhempien oli totuttava kommuuniasumiseen ja jakamaan 
vessa ja suihku eri maista tulleiden sinkkumiesten kanssa, johon he eivät olleet tottuneet. Ali muistelee myös, miten isän vanhaan työmaa-
koppiin perustamaan kesäkioskiin Vantaanjoen varrelle murtauduttiin, tai miten se työnnettiin useamman kerran jokeen. Vielä turvapaikan 
saatuaan pulmia riitti kielenopiskelussa – varsinkin perheen isällä. Perheen äiti oli kuitenkin ensimmäisiä maahanmuuttajasairaanhoitajia, 
jotka saivat pätevöitymiskoulutuksen. Ali puhuu lämpimästi perheestään ja suhteista omiin vanhempiinsa. 

Lähteinä on käytetty ja jutut Ali Jahangirista on luettavissa kokonaisuudessaan: Yle.fi-verkkosivut 19.5.2016; Helsingin sanomien verkkosivut 
1.8.2015; Kirkko ja kaupunki –lehden verkkosivut 28.1.2013; Suomen Kuvalehti 20/2016; Wikipedia.

to 18.8. klo 11.25
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JYRI MÄNTYLÄ &  
MARIANNE VIITASALO-MÄNNISTÖ

Jyri Mäntylä on Ikaalisten kaupungin kaupunginsihteeri. 

Marianne ViitasaloMännistö on Ikaalisten kaupungin vanhus 
palveluiden päällikkö. 

PALVELUJEN JA TYÖN  
KEHITTÄMISTÄ IHMISTEN 
EHDOLLA

UUSI IKAALINEN

UUSI IKAALINEN -HANKKEEN KAUTTA VALMISTAUDUMME 
MUUN MUASSA INTEGROIMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDEN- 
HUOLLON PALVELUT TULEVAAN MAAKUNTAHALLINTOON. 

Tavoitteena on tehdä se siten, että rajapinnat kaupungin muihin hallintokun-
tiin säilyvät ja palvelujen saatavuus ja taso kyetään säilyttämään. Uskomme, 
että kun luomme hyvät ja tehokkaasti toimivat prosessit, niin niitä hyödyn-
netään myös maakunnallisessa toiminnassa. Lappeenranta-seminaarissa ker-
romme hankkeen taustasta, tuloksista ja tulevaisuudennäkymistä käyttäen 
esimerkkinä kotihoidon palvelujen kehittymistä. Näkökulma on toisaalta 
keskushallinnon strategisia tavoitteita painottava ja toisaalta kotihoidon 
arjen osaamisen ja työvälineiden kehittymistä korostava.

to 18.8. klo 13.15
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TYÖ ON LOPUTONTA

Työn muutosta koskevassa keskustelussa toistuu väite siitä, että työ katoaa digitalisaa-
tion myötä. Tulevaisuuden kuvissa vaihtelevat massatyöttömyyden dystopia ja auvoinen 
joutenolo. Olisiko tarjolla kolmatta vaihtoehtoa? Voitaisiinko työtä koskevia merkityksiä ja 
käsitteitä uudistamalla rakentaa monipuolisempia tulevaisuuden mahdollisuuksia? Voisi 
nimittäin väittää, että työ ei ole loppumassa. Päinvastoin, työtä on tässä maailmassa loput-
tomasti, ja sitä syntyy jatkuvasti lisää.

Mitä työ on, miksi työtä on olemassa? Ehdotan, että työ ei ole sama asia kuin työpaikka, 
työnantaja-työntekijä-suhde tai työrooli. Näiden sijaan työ on ongelmanratkaisua. Työ syn-
tyy ongelmasta, johon etsitään ratkaisua, tarpeesta, joka pitää tyydyttää, tai kysymyksestä, 
johon tarvitaan vastaus. Työtä on tämän vuoksi niin kauan kuin maan päällä on ihmisiä, joil-
la on tarpeita, ongelmia ja kysymyksiä. Työtä myös syntyy jatkuvasti lisää: kun yksi ongelma 
ratkeaa, uusia syntyy sen tilalle.

Päinvastoin kuin voisi siis ajatella tämänhetkisen keskustelun valossa, työ ei katoa digitali-
saatioksi kutsuttavan ilmiön vuoksi.

Työnteko sen sijaan muuttuu tietenkin jatkuvasti. Työnteko ei sekään ole sama asia kuin työ-
paikka tai työrooli. Ehdotan, että työnteko on älykästä toimintaa, jolla ratkaistaan työn yti-
messä olevaa ongelmaa. Älykäs toiminta missä tahansa ajassa on inhimillisen kyvykkyyden, 
sosiaalisen merkityksenannon ja laadukkaimpien saatavilla olevien työkalujen yhdistelmä.

Ihmisen ajattelun kehitys, työkalujen kehitys ja sosiaalinen kehitys ovat tietenkin jatkuvassa 
toisiaan määrittelevässä vuorovaikutuksessa. Kun mikä tahansa näistä muuttuu, muuttuvat 
myös älykkään toiminnan edellytykset ja tätä myöten (toivottavasti!) työnteko.

Työorganisaatioiden, jotka haluavat tehdä älykästä työtä, pitäisi näin ollen kiinnittää huo-
miota kaikkiin kolmeen: ihmiseen, työkaluihin, ja sosiaaliseen merkityksenantoon.

Tämän hetken digitalisaatiokeskustelua leimaa kuitenkin keskittyminen voittopuolisesti työ-
kaluihin. Pahin skenaario lienee se, että digitalisaatioon reagoidaan hankkimalla liuta työ-
kaluja, jotka eivät auta työn ytimessä olevan ongelman ratkaisua. Tärkeämpää olisi arvioida, 
käytetäänkö niitä älykkäästi  –  auttavatko ne ratkaisemaan työn ytimessä olevaa ongelmaa?

Toinen tärkeä kysymys on se, millä tavoin työorganisaatioissa tuetaan ihmistä? Nimittäin, 
ihminen luo työelämässä eniten arvoa tekemällä sitä, mihin kone ei pysty. Arvokkaimmassa 
ihmisen työssä korostuvat sellaiset ajattelun taidot kuin luovuus, oppiminen, joustava ajat-
telu sekä empatia. Onneksi tuoretta ymmärrystä ihmisestä on paljon saatavilla. Tulevaisuu-
dessa mikä tahansa työorganisaatio voi saavuttaa merkittävää kilpailuetua juuri syvemmän 
ihmisen ymmärryksen kautta.

Kolmas kysymys on se, kuinka hyvin työnteko vastaa siihen, mikä on ihmisille merkityksellis-
tä. Vastausta tähän kysymykseen ei löydy muutoin kuin vuorovaikutuksen kautta. Vuorovai-
kutuksen laadun parantaminen kaikkien työntekoon osallistuvien kesken parantaa saman 
tien ongelmanratkaisukykyä sekä työn potentiaalista merkitystä ja arvoa.

Jos jokin näistä kysymyksistä unohtuu, päädytään älyttömään työntekoon.

Kun keskitytään vain työkaluihin, haaskataan ihmistä. Kun ei ymmärretä, 
miten ihminen toimii, estetään laadukasta ajattelua. Kun unohdetaan, 
että työtä tehdään toisille ihmisille, syntyy tuotteita joilla ei ole merkitys-
tä.

Yhteenvetona: Digitalisaatio ei tuhoa työtä, koska työ on loputonta. Työnte-
ko puolestaan muuttuu ja on aina muuttunut ihmisen ajattelun ja työkalujen 
kehityksen myötä. Mille tahansa työorganisaatiolle paras tapa ”reagoida digita-
lisaatioon” tai minkä tahansa alueen kehitykseen on edesauttaa työntekijöiden-
sä älykästä, merkityksellistä toimintaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että työorganisaatioiden täytyy pystyä  
vastaamaan kolmeen kysymykseen:

 1.  Miksi tekemämme työ on olemassa: Mitä ongelmaa ratkaisemme, mihin  
  tarpeeseen vastaamme, mikä on työmme merkitys toisille ihmisille?

 2.  Mitkä ovat parhaat tarjolla olevat työkalut ja ennen kaikkea, miten niiden  
  käyttö edistää työn ytimessä olevan ongelman ratkaisua?

 3.  Miten tuetaan arvokkainta inhimillistä ajattelua eli sitä, johon kone ei pysty?

Katri Saarikivi

EHDOTAN, ETTÄ TYÖ  
EI OLE SAMA ASIA KUIN 

TYÖPAIKKA, TYÖNANTAJA- 
TYÖNTEKIJÄ-SUHDE TAI 

TYÖROOLI. NÄIDEN  
SIJAAN TYÖ ON 

ONGELMANRATKAISUA.
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KATRI SAARIKIVI

Katri Saarikivi on tutkija kongnitiivisen 
aivotutkimuksen yksikössä Helsingin 
yliopistossa. Hänellä on pitkä kokemus 
työ ja organisaatiopsykologian alalta. 
Hänen tutkimustyönsä yhtenä tavoitteena 
on ollut auttaa työorganisaatioita me
nestymään paremmin monimutkaisissa, 
muuttuvissa ympäristöissä.

to 18.8. klo 13.35



LEENA KOLHO-VENÄLÄINEN & PETRA ERIKSON

Näkökulmia toimintaympäristön laajenemiseen, opettajan ja oppijan 
roolien muutokseen sekä osallistavaan henkilöstöjohtamiseen muu
toksessa avaavat Jokiniemen koulun rehtori Leena KolhoVenäläinen ja 
lehtori Petra Erikson.

ARVOJEN, OPPIMISEN JA 
JOHTAMISEN MURROS

to 18.8. klo 15.00

VANTAAN KAUPUNKI

MITÄ KOULUJEN SIIRTYMINEN 
DIGIAIKAAN VAATII JOHTAMISEL-
TA? VOIKO TIETOKONE KORVATA 
JATKOSSA KOULUKIRJAT? 

Näihin kysymyksiin on etsitty vastausta 
Vantaalla, jossa Jokiniemen koulun kaikki 
seitsemäsluokkalaiset saivat kannettavat 
tietokoneet käyttöönsä. Vantaan kaupun-
gin pilottihanke mahdollistaa oppilaille 
koneiden käytön koko yläkoulun ajan. 

14
TO

 1
8.

8.



PERTTI SAARILUOMA

Pertti Saariluoma toimii kognitio
tieteen professorina Jyväskylän 
yliopistossa.  

to 18.8. klo 15.20

OPPIMINEN ON INNOVAATIOIDEN AVAIN

KÄYNNISSÄ OLEVA TEKNOLOGIAMURROS ON TODENNÄKÖISESTI  
YKSI IHMISKUNNAN SUURIA HARPPAUKSIA KOHTI PAREMPAA  
ELÄMÄNLAATUA. 

Samalla tavalla kuin tulen, raudan tai höyryn käyttö muutti aikoinaan ihmisten elämää, tulee 
informaation hyödyntäminen murtamaan nykyiset elämämuodot. Höyry teki mahdolliseksi 
säännölliset kuljetukset. Oli mahdollista saada tuotteet verraten täsmällisesti tiettynä aikana mää-
rättyyn paikkaan. Syntyi aikataulutettu työelämä, mikä ei ollut mahdollista purjelaivojen aikana. 

Informaatioyhteiskunta tekee mahdolliseksi ihmisen korvaamisen monien älykyyttä vaativien 
tehtävien suorittamisessa. Tämä vapauttaa ihmiset muihin tehtäviin, mutta olemmeko valmiita 
väistämättömästi vastaan tulevaan uuteen aikakauteen? Tällä hetkellä yhteen laitteeseen on 
mahdollista ”rautaa” muuttamatta luoda miljoonia käyttötarkoituksia. Täten lähinnä luova mie-
likuvitus on rajana sille, miten voimme järjestää elämämme. Erityisen haastava uusi avaus tulee 
olemaan autonomisten teknologioiden kehittyminen. Näillä teknologioilla tarkoitetaan teknisiä 
järjestelmiä, jotka kykenevät suoriutumaan tehtävistä, joissa aiemmin tarvittiin ihmistä ihmisen 
älyllisen kapasiteetin vuoksi. Hyviä esimerkkejä voisivat olla auton kuljettaminen, lennonjohto, 
meriliikenne ja työskentely suurilla tehtailla. Syntyy suuri joukko vielä avoimia kysymyksiä. Mitä 
tapahtuu, kun tällaiset tehtävät suoritetaan koneilla? Mihin siirtyvät ihmiset nykyisistä tehtä-
vistään, miten he oppivat uusia töitä ja millaisilla tavoilla jatkossa käydään kauppaa. Miten he 
oppivat luottamaan vaikka automaattimetroon?   

Nykytilanne edellyttää siis ihmisiltä ainutlaatuista kykyä omaksua uusia asioita. Teknologiaa 
luovien ihmisten on kyettävä ajattelemaan uudella tavalla ja oppimaan. Tärkein asia on kuitenkin 
tavallisten kansalaisten kyky oppia ja omaksua uusia asioita. Pelkkä uusien teknologia- ja niihin 
liittyvien toimintatapojen suunnitteleminen ei riitä. Innovaatioksi uudet ideat pääsevät vasta, 
kun loppukäyttäjät, siis me tavalliset ”tallaajat” otamme uudet toimintatavat käyttöön. Teollisuus 
suunnittelee, mutta tavalliset ihmiset tekevät innovaatiot. Väärinkäsitysten välttämiseksi KAIKKI 
ihmiset (siis myös teknonörtit) ovat tavallisia tallaajia. Sen vuoksi arjen oppiminen on ratkaisevan 
tärkeä prosessi uuden yhteiskunnan kehityksen kannalta.

Arjen oppimisen ymmärtäminen on mahdollista, kun vain kyetään täsmentämään, mitä on opit-
tava, sekä mitkä ovat oppimisen kognitiiviset ja emotionaaliset esteet. Tämän tiedon pohjalta on 
varsin tapauskohtaisesti analysoitava tiedottamisen strategiat, oppimisen kannusteet ja kohteet. 
Uuden teknologian nopea eteneminen on Suomessa tärkeää, koska pienen kansan on kyettävä 
olemaan kehityksen kärjessä. Tästä johtuen innovaatioiden sekä elinikäisen ja arjenoppimispro-
sessien yhteyden ymmärtäminen on maassamme erityisen tärkeää. 

Pertti Saariluoma
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ERNO SALMELA

Erno Salmela on tutkija Lappeenrannan 
teknillisestä yliopistosta. 

to 18.8. klo 16.00

DIGIKAAPPAUS?! – MISTÄ ON KYSYMYS?

UUDEN LUOMINEN JA POSITIIVINEN ETEENPÄIN KATSOMINEN 
INNOSTAVAT MINUA. HALUAN AUTTAA SUOMALAISIA ORGANI-
SAATIOITA KEHITTYMÄÄN YHÄ PAREMMIKSI TYÖPAIKOIKSI. 

Intohimon ollessa pelissä kuka tahansa haluaa ottaa tilanteen mukaan johtajuuden 
ja näyttää tietä myös muille. Toisaalta innovaatiotoiminta on lähellä sydäntäni – 
erityisesti asiakaskeskeisesti tapahtuva nopea ja kokeileva kehittäminen, jossa 
korostuu suunnitelmien viilaamisen sijasta tekemisen meininki.

Olen toiminut teollisuudessa johto-, asiantuntija-, myynti- ja kehitystehtävissä noin 
15 vuotta. Nykyisin työskentelen Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla projekti-
päällikkönä ja tutkijatohtorina. Tällä hetkellä olen mukana kolmessa tutkimushank-
keessa – DigiKaappauksessa (Markkinoiden kaappaaminen uusilla digitaalisilla 
konsepteilla), Pelurissa (Pelin muuttaminen strategisella arvoinnovoinnilla) ja Bis-
nesPotkussa (Valmentavalla ja fasilitoivalla johtamisella uutta potkua bisnekseen). 

Tutkijakehittäjiä näissä hankkeissa on yhteensä noin 20 ja opiskelijoita eri rooleissa 
useita kymmeniä. Yksityisiä ja julkisia organisaatioita on mukana noin 30. Erityisesti 
DigiKaappaukseen osallistuu paljon eteläkarjalaista porukkaa. Saimaan ammatti-
korkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkijoiden ja opiskelijoiden 
lisäksi DigiKaappareita löytyy Lappeenrannan kaupungista, Flowroxista, Imatran 
kaupungista, OCTO3:sta ja Mediakolmiosta.



TEEMU LAAJASALO

Teemu Laajasalo on tuttu mediakasvo, 
pappi ja kasvatustieteen tohtori.

L-STUDIO
pe 19.8. klo 9.10

KIRKKOHERRA TEEMU LAAJASALO VUODEN PAPPI 2015 

TEEMU LAAJASALO ON KASVATUSTIETEEN TOHTORI JA HELSINKILÄISEN KALLION 
SEURAKUNNAN KIRKKOHERRA. HÄN ON TOIMINUT HELSINGIN KESKUSTAN SEURAKUNNISSA 
PAPPINA 19 VUOTTA, JA LUONUT UUSIA TOIMINTATAPOJA JA PYRKINYT LISÄÄMÄÄN IHMISTEN 
KOHTAAMISTA. TEEMU LAAJASALO ON TOIMINUT KIRKON ÄÄNENÄ USEISSA TELEVISIOKESKUS-
TELUISSA.

Teemu Laajasalo on opettanut ja kouluttanut useiden vuosien ajan eri oppilaitoksissa, yrityksissä ja julkisen sektorin yksi-
köissä. Aiheena hänellä on ollut oppimiseen liittyvät kysymykset ja etiikka. Hän on viime vuosina ollut tuttu kasvo myös 
monissa TV- ohjelmissa, kuten Yleleaks, Hyvät ja huonot uutiset, Riita ja Krypta.

Suomen kirkon pappisliitto valitsi Teemu Laajasalon vuoden papiksi vuonna 2015. Valinnan perusteluissa muun ohella 
todettiin, että Laajasalo on luonut uusia toimintatapoja pääkaupunkiseudun jumalanpalveluselämään ja tuonut kirkkoa 
myönteisesti esille julkisuudessa. Hän osaa puhutella ja koskettaa helsinkiläisiä erittäin haastavassa toimintaympäristös-
sä. Hän on nostanut kirkon esille positiivisella tavalla ja esittänyt raikkaita ja perusteltuja näkökantoja.
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LINDA LIUKAS

Linda Liukas on ohjelmoija ja lastenkirjailija.

”RUBY ON PIENI TYTTÖ, JOLLA ON HUIKEA MIELIKUVITUS 
JA KEKSELIÄITÄ YSTÄVIÄ.”

HELSINKILÄINEN OHJELMOIJA, TARINANKERTOJA JA KUVITTAJA ESITELLÄÄN HELLO RUBY -KIRJAN  
TAKAKANNESSA. PELOTON JA PELOKAS, HERKÄSTI INNOSTUVA VÄLIVIIVAIHMINEN – SELLAINEN ON LINDA 
LIUKAS. IHMINEN, JOKA AINA KAATUU ETEENPÄIN, NÄIN PUOLESTAAN LUONNEHDITAAN LINDAA OPETTA-
JA-LEHDESSÄ VUONNA 2015. JONAIN PÄIVÄNÄ HÄN HALUAISI TEHDÄ TAIDENÄYTTELYN JA SINNE SUUREN 
TIETOKONEEN, JONKA SISÄÄN LAPSET SAISIVAT RYÖMIÄ, JATKAA TOIMITTAJA. 

Lindan ura tietokoneohjelmoijana alkoi jo 8-vuotiaana, kun isä osti hänelle tietokoneen ja antoi vapaat kädet sen testaamiseksi. Myö-
hemmin ihastus Yhdysvaltain varapresidentti Al Goreen kehitti Lindan taitoja ohjelmoijana, kun hän rakensi ihastukselleen kotisivuja. 
Lindan mielestä tietokone on ihmiselle kärsivällinen, varma ja nopea työkumppani, kunhan sille annetaan oikeat ohjeet. Ohjeiden 
antaminen on ohjelmointia, koodaamista. Linda nostaa esille, miten koodaamista voidaan pitää 2000-luvun keksimisen kielenä. Ohjel-
mointitaito on tulevaisuudessa yhtä tärkeää kuin luku- ja kirjoitustaito. Kaikki eivät ole vielä vain tajunneet sitä, toteaa Linda. 

Lukion jälkeen Liukas aloitti opinnot Turun kauppakorkeakoulussa, mutta siirtyi syksyllä 2009 Aalto-yliopiston Aaltoes-yrityshautomoon. 
Sivuaineena hän opiskeli visuaalista journalismia. Hän kävi myös Aalto-yliopiston ja Stanfordin yliopiston yhteisen kasvuyrittäjyysopin-
tokokonaisuuden Kaliforniassa. Lindan opinnot sisälsivät liiketaloutta, suunnittelua, tekniikkaa ja tuotesuunnittelua. Hän työskenteli 
aiemmin -puolitoista vuotta- newyorkilaisessa ohjelmointiopetusta tarjoavassa Codeacademy -yrityksessä, joka opetti verkossa ilmaisek-
si ohjelmointia. 

Hello Ruby -kirjan idea esitettiin yhdysvaltalaisessa joukkorahoituspalvelu Kickstarterissa. Nuori ohjelmointiguru keräsi joukkorahoituk-
sella lastenkirjaansa varten kaikkiaan 380 000 dollaria. ”Hello Ruby” -kirja julkaistiin heinäkuussa 2015.

 Yhteiskunta toimii yhä enemmän tietojärjestelmien varassa, ja Lindan mielestä kaikilla lapsilla tulisi olla mahdollisuus tutustua ohjel-
mointiin. Tarinat ovat yksi tapa avata lapsille teknologian maailmaa.  Sanotaan, että lapset ovat diginatiiveja. He osaavat kyllä käyttää 
nettiä ja tykätä Facebookissa, mutta eivät välttämättä kykene rakentamaan koneisiin uusia asioita, kuten vaikka seuraavaa Youtubea, 
Linda väittää. 

Jotta ohjelmoinnin sovellusalueet monipuolistuisivat ja leviäisivät laajemmalle alueelle, tarvitaan myös naisten kapasiteettia nyt pienilu-
kuisen, miehisen ohjelmoijajoukon rinnalle. Hän itse on ohjelmointimaailman keskeisimpiä hahmoja ja on ollut perustamassa ystävänsä 
Karri Saarisen kanssa Rails Girls –vapaaehtoisjärjestöä, joka opettaa nuorille naisille koodauksen perusteita eri puolilla maailmaa. Rails 
Girls –tapahtumia on järjestetty vapaaehtoisvoimin yli 250 kaupungissa viimeisen muutaman vuoden aikana. Nyt on aika miettiä opetta-
misen tapoja.  Tarvitaan opettajia, jotka soveltavat ohjelmointia luovasti omaan oppiaineeseensa. Heistä tulee olemaan huutava kysyntä 
ympäri maailmaa, Linda vinkkaa. 

Euroopan komissio on myöntänyt Liukkaalle Digital Champion -arvonimen kansalaisten, yhteisöjen ja 
yritysten digitaalisten valmiuksien edistämisestä. Vuonna 2014 hän sai Suomen valtion lastenkulttuurin 
edistämispalkinnon. Lindan tavoitteena on edistää ohjelmoinnin ja tietotekniikan yleistymistä esimer-
kiksi kouluissa, kirjastoissa ja kehitysmaissa. Linda on ollut ehdokkaana vuoden positiivisimmaksi hel-
sinkiläiseksi. Vuonna 2015 Liukkaalle myönnettiin ensimmäisenä Suomalaisen koodin edistäjä -palkinto. 
Palkinnon myönsi Koodia Suomesta Ry, jonka tavoitteena on edistää kotimaista ohjelmistokehitystä. 
Tuomaristo perustelee Liukkaan palkitsemista hänen merkittävällä henkilökohtaisella panoksellaan, 
joka murtaa luutuneita käsityksiä koodauksesta vain nuorten miesten juttuna. 

Linda korostaa teknologian saatavuuden merkitystä avaimena ohjelmoinnin opetukseen: ”The more 
approachable we feel technology is, the more we play with systems, take them apart, tweak and 
tinker with them, the better sense of what´s possible we have.” Toisaalta hän ei näe vastakkainaset-
teluna teknologian kehitystä ja ihmisyyttä, vaan pitää 
ihmisyyttä perustana teknologian kehittymiselle. Linda 
rinnastaa tietokoneen henkilöön, joka tekee laskelmia 
ja arviointeja, ja yhdistää sanan teknologia tekniikkaan, 
taitoon tai kompetenssiin rinnakkain työkalujen kanssa 
tietyn tehtävän tai työn suorittamiseksi. Yhdessä toimit-
taja Juhani Mykkäsen kanssa hän on myös kirjoittanut 
Koodi 2016 -oppaan. 

Lähteinä on käytetty ja jutut ovat luettavissa koko-
naisuudessaan: Ylioppilaslehti Aino 27.2.2014; Havis 
Amandan Nuorkauppakamari – Helsinki ry: Kuka 
on vuoden positiivisin helsinkiläinen 2015?; Image 
28.12.2014; Linda Liukas 2015; Opettaja 5/2015; Tivi.
fi 23.9.2015; Wikipedia
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Lue Lisää Lindasta myös: 
yle.fi/uutiset/henkilokuva_linda_liukas__neiti_taydellinenkin_itkee_takahuoneessa/8420369

LINDAN MIELESTÄ 
TIETOKONE ON IHMISELLE 

KÄRSIVÄLLINEN, VARMA 
JA NOPEA TYÖKUMPPANI, 
KUNHAN SILLE ANNETAAN 

OIKEAT OHJEET.

pe 19.8. klo 9.10



DIGITALISAATIO MUUTTAA  
AMMATTIRAKENTEITA JA TÖIDEN SISÄLTÖÄ

EDESSÄ ON SUURI TYÖN MURROS. IHMISTYÖ EI OLE LOPPU-
MASSA, MUTTA SEN SISÄLTÖ MUUTTUU. TULEVAI-
SUUS ON KONE- JA IHMISTYÖ YHÄ SYVEMMÄS-
SÄ JA SAUMATTOMAMMASSA YHTEISELOSSA. 
TOKI ON TYÖTEHTÄVIÄ, JOTKA SIIRTYVÄT KOKO-
NAAN KONEILLE; NÄISTÄ TEHTÄVISTÄ SIIRRYTÄÄN 
ROOLEIHIN, JOTKA VASTAAVAT PAREMMIN IHMIS-
MIELEN JA -KEHON OMINAISPIIRTEITÄ. 

Työn loppua käsittelevässä keskustelussa aliarvioidaan talouden 
kiertokulkuluonnetta ja uudistumiskykyä sekä yliarvioidaan nopeutta, 
jolla tekniikka pystyy käytännössä korvaamaan ihmistyötä. Usein 
unohdetaan myös, että globaalisti saavutettavissa olevan hyvinvoinnin 
taso nousee – päähaaste ei ole kurjistuminen, vaan hyvinvoinnin jakami-
nen. Suomen kannalta ongelman ydin ei piile edessä olevan murroksen 
suuruudessa tai nopeudessa vaan siinä, että nykyinen ja tuleva tilanne 
edellyttäisivät toisenlaisia työmarkkinoita ja yhteiskunnallisia rakenteita. 
Muutosta tukevien instituutioiden ohella hyvä tulevaisuus edellyttää enemmän 
myös yksittäisiltä kansalaisilta: jatkuva omaehtoinen oppiminen ja uusien mah-
dollisuuksien hakeminen korostuvat. Rutiinitöiden automatisoituessa korostuvat 
myös projektimainen kehitystyö ja ihmisten välinen vuorovaikutus.

Ammatit digitalisaation pyörteessä

Digitaalinen tieto- ja viestintätekniikka on ollut keskuudessamme vähintään 1970-lu-
vulta. Miksi sen teolliseen vallankumoukseen verrattavat vaikutukset ovat käsillä vasta 
nyt? Osaselitys on moniin digitaalisiin ilmiöihin liittyvässä eksponentiaalisessa kehityksessä, jolle on ominaista se, että aluksi 
vaatimaton kehitys kiihtyy lopulta hurjaksi. Yksi viite tästä on, että tämän ja ensi vuoden aikana maailmassa käytössä oleva las-
kentakapasiteetti lisääntyy enemmän, kuin mitä ehdittiin ottaa käyttöön digitaalisen historian yli neljässä vuosikymmenessä vuo-
den 2014 loppuun mennessä. Varsinainen räjähdys on kuitenkin tapahtunut tallennetun tiedon määrässä: tänään ja huomenna 
tallennetaan enemmän tietoa kuin mitä ihmiskunta tallensi aikojen alusta vuoden 2003 loppuun mennessä. Tämä todellakin on 
Big Dataa: runsasta, monimuotoista ja nopeasti kumuloituvaa. Toiseksi, tekninen kehitys on kumulatiivista: perusideat tarvitsevat 
ympärilleen laajan kirjon täydentäviä keksintöjä ollakseen hyödyllisiä. Kolmanneksi, teknologian yhteiskunnalliset vaikutukset 
eivät liity itse keksintöihin, vaan niiden laajaan ja tehokkaaseen hyödyntämiseen. Jopa käyttöönotto saattaa olla nopeaa, mutta 
ihmisten ja organisaatioiden teknologian kanssa sinuiksi tuleminen ja sen mahdollisuuksiin sopeutuminen vie usein vuosikym-
meniä. 

Millaisiin töihin muutoksen kärki kohdistuu?

Käsillä oleva digitaalisuuden murros ei liity teknologiaan sinänsä, vaan siihen, että uusien muotojen, laadullisen parantumisen 
ja halvemman hinnan myötä se sekä täydentää että korvaa ihmistyötä enenevässä määrin. Murroksen ajurina ovat yllä mainitut 
digitaalisen tieto- ja viestintäteknologian viimeaikaiset edistysaskeleet sekä digitaalisen vallankumouksen leviäminen ”ruuduilta 
reaalimaailmaan” robotiikan toisen tulemisen, 3D-tulostuksen ja ”kaiken internetin” myötä.

Aikaisemmat yleiskäyttöiset teknologiat, höyry ja sähkö, liittyivät paljolti mekaanisen rutiinityön korvaamiseen. Digitalisaation 
myötä korvautuvaksi tulevat myös aivotyötä vaativat rutiinit, kuten kirjanpidon perustehtävät. Suuret digitaaliset tietovarastot ja 
niihin liittyvä analytiikka mahdollistavat ihmistyön korvaamiseen myös ei-rutiininomaisissa luovissa työtehtävissä. Autonomisesti 
toimivat, kontekstiaan hyvin ymmärtävät ja ympäristönsä kanssa vuorovaikutuksessa olevat ohjelmistot ja koneet mullistavat 
työelämää ennennäkemättömillä tavoilla seuraavan 10–20 vuoden aikana. 

Kaikki ammatit tulevat muuttumaan

Suomessa runsas kolmannes työllisistä toimii ammateissa, jotka lukeutuvat digitalisaation myötä eniten muuttuviin ammatteihin. 
Yhdysvalloissa osuus on noin 10 prosenttia korkeampi kuin Suomessa. Suomen ammattirakenne on siis edessä olevan murroksen 
kannalta Yhdysvaltojen ammattirakennetta edullisempi ja toki oletettavasti runsaiden, mutta silti Yhdysvaltoja vähäisempien, 
muutosten kourissa tulevina vuosikymmeninä. Toisin kuin monissa muissa ilmiöissä, keskimääräisen muutoksen tai uhan ammat-
teja on melko vähän. 

Taustatekijöittän tarkasteltuna muutospaineet kohdistuvat eniten matalapalkkaisiin, vähemmän koulutettuihin, yksityisellä  
sektorilla töissä oleviin ja teollisuustyöntekijöihin; sukupuolten välillä ero on vähäinen. 

PETRI ROUVINEN

Etlatieto Oy:n toimitusjohtaja ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLA:n tutkimusjohtaja Petri Rouvinen suoritti taloustieteen 
tohtorin tutkintonsa Yhdysvalloissa vuonna 2000 opinahjonaan Vanderbilt University. Rouvisen tutkimuksen kohteita ovat olleet digi
talisaatio, globalisaatio, innovaatiot ja yrittäjyys.
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BITTIAVARUUDESTA  
ELÄVÄN ELÄMÄN MENOON

RAAKEL LIGNELL

Raakel Lingell on viulisti ja 
kulttuurin sekatyöläinen.
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TAITO, EI SUKUPUOLI EDELLÄ

LUIN KAPELLIMESTARI SUSANNA MÄLKIN  
HAASTIKSEN PÄIVÄN HESARISTA. HÄNESTÄ TULEE  
ENSIMMÄINEN NAISPUOLINEN HELSINGIN KAUPUN-
GINORKESTERIN YLIKAPELLIMESTARI SEKÄ  
LOS ANGELESIN FILHARMONIKKOJEN PÄÄVIERAILIJA. 
NÄITÄ EDELTÄÄ MITTAVA KANSAINVÄLINEN URA. HÄN 
TÄHDENTÄÄ TYÖN LAADUN TÄRKEYTTÄ, TOISSIJAISENA 
TULEE TEKIJÄ. VARSINKIN TEKIJÄN SUKUPUOLI.

Hän edustaa todella miesvaltaista alaa. Klassisen musiikin konsertti-
käytännöt ovat viimeisiä jäänteitä todella perinteisestä, hierarkisesta 
toimintamallista. Frakit, ylösnousut, kumarrukset, konserttimestarin kättelyt. 
Jokaisen soitinryhmän sisäinen hierarkia mukaanlukien. On äänenjohtajat, 
varäänenjohtajat, osassa orkestereita kierrätetään vieruskavereita eli pultti-
kavereita, osassa istuinjärjestys on naulattu. Ja kapellimestarit on perinteisesti 
miehiä. Naisia on kouluttautunut alalle enenevässä määrin 80-luvulta lähtien. Itse 
soitin opiskeluvuosinani Sibelius-Akatemiassa kapu-bändissä eli orkesterissa, jolla 
legendaarisen kapu-guru Jorma Panulan kapellimestarioppilaat harjoittelivat. Niin 
soitti myös Susanna Mälkki. Selloa. Tuolloin oli luokalla yksi nainen, todella lahjakas ja 
säpäkkä neiti Norjasta. Hän sijoittui luokkansa kärkipäähän, selkeästi. En tiedä, miten 
hän on työllistynyt. Susanna loisti ensin sellistinä, sitten alkoi kapu-opinnot.

Jorma Panula ärsytti klasari-piirien pataa pari vuotta sitten lausumalla provokatiivisesti, 
että mihin naiskapuja tarvitaan…onhan miehiäkin… Panulan tyylin ja persoonan tietäen, 
veikkaan, että möläys uutistoimittajalle oli eniten ärsyyntymistä ”tyhmille kysymyksille” 
kuin, ettei hän arvostaisi entisiä naisoppilaitaan. Vieraanani Studio55-ohjelmassa hän loiven-
si ja esitti vastakysymyksen: ”Kun kerran Suomen orkestereiden valtaosa on naismuusikoita 
ja lähes jokaisella orkesterilla on myös naispuolinen intendentti (about kuin toimitusjohtaja) niin 
miksei he sitten buukkaa orkestereille naiskapellimestareita, jos ne kerran ovat niin hyviä…” Tuon 
kuplan nyt siis Susanna puhkaisee. Muttei todellakaan millään kiintiökulmalla, vaan sisällöllä, 
kompetenssilla, näkemyksellä, omalla taiteilijan hehkullaan ja karismallaan.

Orkesteri tuntee muutamassa minuutissa,  onko kapellimestarista mihinkään. Jollekin orkesterille 
yksi on unelmien täyttymys, toiselle taas kuollut kala. Aika maagista itse asiassa. Kemiaa, karismaa. 
Mistä ne rakentuvat? Siksi kapellimestarin asema ehkä onkin niin mystinen. Ei siis ole varsinaisesti 
miehisiä tai naisellisia ominaisuuksia, jotka orkesterin ja kapun symbioosiin vaikuttaisivat. On kyse 
musiikin kielestä, rytmiikasta, saundimaailmasta, ilmaisuvoimasta. Se joko väreilee tai sitten ei. 
Itselleni on orkesterisoiton joutsenlaulu ollut Radion Sinfoniaorkesterin ja Jukka-Pekka Sarasteen 
kultaiset vuodet. Niitä kokemuksia kannan mukanani hautaan saakka. Ehkä vielä toisellekin puo-
lelle. Onnea muutes Jukkis, joka eilen täytti 60-v!

En kannata naiskiintiötä. Millään alalla. Kannatan taitoa, kokemusta, näkemystä ja ahkeruutta. 
Palkkaeroista juristien kohdalla luin myös tänään Hesarista. Juttu totesi, että miehet tekevät 
enemmän töitä, siksi heillä on kovempi palkka, mm. naisten äitiyden vuoksi. Jokainen on ainakin 
Suomessa vapaa päättämään, haluaako lapsia ja  kuka heitä hoitaa. Älkää jumalauta tulko valit-
tamaan, että lapset olisivat jokin syy huonolle urakehitykselle  tai palkkaukselle. Lapset ovat vain 
hetken lapsia, sen jälkeen on työuraa jäljellä vaikka muille jakaa. Olipa kotona sitten enemmän äiti 
tai isä tai jokin muu järjestely. Eikä kaikki halua tiukkaa uraa koko elämäänsä. Oman elämän ja ajan 
hallinta saattaa osalle olla suurempi juttu kuin palkkanauha.

En puolusta törkeää kohtelua, tytöttelyä enkä vähättelyä. Mutta pakkoko sellaista on hyväksyä? 
Mulle ei sedät ryttyile. Tai sopii yrittää…

Teksti on Raakel Lignellin blogista 23.4.2016



1970-LUKU
”MISTÄ ALKAISIN, TUON KERTOMUKSEN…”

KUKA MUISTAA – MIKÄ VUOSIKYMMEN? TUNNUSMERKKEINÄ:  
LEVEÄT LAHKEET, TOLPPAKORKOKENGÄT, MIESTEN PITKÄT HIUKSET 
JA PULISONGIT. JOS VÄHÄN PINNISTELET, SAATAT MUISTAA,  
MITEN HIHKUIT ABBAN VOITTAESSA EUROVIISUT TAI JÄNNITIT 
LASSE VIRENIN KAATUESSA MÜNCHENIN KESÄOLYMPIALAISISSA, 
MUTTA SILTI SAAVUTTAESSA KUULUISAN MITALINSA.

Jännittynyt maailmanpolitiikka ja liennytystä

1970-luku oli vakava ja värikäs muutosten vuosikymmen. Se vakiinnutti edellisellä 
vuosikymmenellä alkaneet hippi- ja vapaamieliset aatteet osaksi yleistä arvomaail-
maa. Maailmanpolitiikkaa hallitsi idän ja lännen välinen asevarustelu ja kiristyneet 
suhteet, kylmä sota. 

Me täällä pienessä Suomessa pääsimme hetkeksi keskelle maailmanpolitiikan näyttä-
möä ja sen huomiota. Vuonna 1975 Helsingissä järjestettiin Euroopan turvallisuus- ja 
yhteistyökonferenssi (ETYK) presidentti Kekkosen toimiessa isäntänä. Tavoitteena oli 
lieventää suurvaltojen jännittyneitä suhteita. 

Kekkonen oli vuotta aikaisemmin valittu poikkeusmenettelyllä neljännelle virkakau-
delleen värikkäiden vaiheiden jälkeen. Presidentti Kekkosen vaikutus jatkui voimak-
kaana sisäpolitiikassa, kun hän hajotti hallituksen kahteen otteeseen vuosina 1971 ja 
1975, ja runnoi jatkoksi kokoon ”hätätilahallituksen”. ETYKin lisäksi vuosikymmen jätti 
meille Kekkosesta muistoksi ne kuuluisat ”kekkoslasit” – suuriruutuiset silmälasit. 

Skandaalin käryä

Maailmalla seurattiin henkeä pidätellen presidentti Nixonin edesottamuksia  
Watergate-tietovuotoskandaaliin liittyen, ja miten hän joutui luopumaan virastaan  
vuonna 1974. 

Myös Suomessa tapahtui… Suomen ja EEC:n vapaakauppasopimuksen valmisteluun 
puolestaan liittyi syksyllä 1972 Zavidovo-vuoto, jossa presidentti Urho Kekkosen 
ja Neuvostoliiton johdon salaisista keskusteluista tehty muistio vuosi julkisuuteen. 
Muistiosta paljastui Kekkosen yritys hälventää neuvostojohdon epäilykset Suomen 
puolueettomuudesta ja lupaus henkilökohtaisesti taata maiden välisten suhteiden 
säilyminen muuttumattomina EEC-vapaakauppasopimuksesta huolimatta. 

Vuosikymmenen lopulla Suomen poliittista elämää alkoivat ravistella myös Salora- ja 
Valco-skandaalit, joihin liittyi noin kuuden miljoonan markan arvoisia pimeitä televi-
siokauppoja ja stereolahjuksia.

Rakkaustarina 
(Love story) on 
romanttinen 
elokuva vuodelta 
1970. Pääosissa 
Ali MacGraw ja 
Ryan O´Neal.

Elämää Lappeenrannan keskustassa, 
Valtakadulla 1970-luvulla. Kuva: 
Etelä-Karjalan museo/Aarne A. Mikon-
saari.

Oranssit ja ruskeat 
värisävyt olivat 
1970-luvulla suo-
siossa. Kuvassa 
Suomessa koottu 
Husqvarna 3600 
-ompelukone.

Presidentti 
Urho  
Kekkonen.

1970-luvun 
hius- ja 
vaate- 
muotia.

ILTATILAISUUS 70-LUVUN HENGESSÄ!
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Idealismia ja uudistuksia

70-luvun idealismin ja yhteiskunnallisen tasa-arvon helmenä voidaan pitää vuosina 1972-1977 tehtyä peruskoulu-uudistusta. Uudistus 
aloitettiin Lapista, ja se eteni vaiheittain kohti Helsinkiä – Lappeenranta pääsi mukaan vuonna 1975. Hyvinvointiyhteiskunnan tuki-
pilareita pystytettiin myös säätämällä laki työttömyyspäivärahasta ja työttömyyskassoista vuonna 1971 ja perustamalla kunnalliset 
terveyskeskukset vuonna 1972. Lasten päivähoitolain astuttua voimaan vuonna 1973 ansiotyössä käyvien perheenäitien määrä kasvoi 
huimasti. Myös ensimmäiset isyyslomat pidettiin 1970-luvun lopussa. 

Kulutusyhteiskunta alkoi vakiintua, ja kulutus muuttua arkiseksi itsestäänselvyydeksi. Kaikki pääsivät toteuttamaan ennen ylellisyydeltä 
tuntuneita unelmiaan, jos ei muuten niin osamaksulla. Suomalaisten keskipalkka vuonna 1975 oli 350 euroa, ja käteen siitä jäi noin 235 
euroa. Lisääntynyt vapaa-aika mahdollisti matkustelun ja kesämökkeilyn.

Mahtava muoti ja ”jytämusiikki” -kulttuuri

1970-luku oli monien tyylien aikaa. Katukuvassa vilahtelivat minihameet, lappuhaalarit, farkut ja värikkäät intialaismekot rintarinnan, ja 
myös antimuoti nosti päätään. Kauluspaitojen kaulukset suurenivat suurenemistaan. Vuosikymmenen suosikkiväri oli ruskea ja kankaa-
na Suomessa teryleeni. Kodit täyttyivät muhkeilla sohvilla, muovihuonekaluilla, ja seiniä korostivat suurikuvioiset tapetit. 1970-luvun 
statusesineisiin kuuluivat näyttävät stereolaitteistot ja mukavat televisiotuolit.

Diskossa saattoi käydä kuuntelemassa ”jytämusiikkia” ja opetella tanssiaskeleita ”Lauantai-illan huuman” ja John Travoltan tahdissa.  
Osa tosin tyytyi haaveilemaan vuosikymmenen suurimman rakkauselokuvan, seitsemän Oscar-ehdokkuuden ”Love Storyn” tunnusmu-
siikin mukana: ”Mistä alkaisin, tuon kertomuksen…”

Jytämusiikin rinnalla piti vanha tanssimusiikki tiukasti kiinni suosiostaan varttuneempien ikäluokkien 
ja maaseutunuorison keskuudessa.  Niinpä humppavillityksen siivittämänä aloitettiin 
kesällä 1977 Lappeenrannan humppafestivaalit, joka olikin alkuvuosi-
naan yleisömenestys.

”Uskomaton tekniikka” 

Mikroprosessorit tekivät tuloaan 70-luvulla, ja niitä alettiin käyttää 
kulutustuotteissa. Päässälaskua helpottamaan ja nopeuttamaan keksittiin 
taskulaskin. Stereolaitteiden rinnalle nousivat kasettinauhurit, jonka 
kasettikoteloon saattoi kätevästi asettaa uusimman keksinnön, musiikkia 
täyteen äänitetyn C-kasetin. Kvartsikide-kellot tulivat, ja esimerkiksi ranne-
kelloja ei enää tarvinnut vetää.

Mediakulttuurin alkulähteillä

Musiikin kuunteluun täytyi turvautua usein radiosta, vinyylilevyltä tai C-ka-
setilta, sillä 70-luvun alkupuolella Suomessa oli vain 2 tv-kanavaa, joista näkyi 
Yleisradion ja MTV:n eli Mainos Tv:n ohjelmia. Suosittuja televisiosarjoja olivat 
kotimainen Naapurilähiö ja amerikkalainen Peyton Place. 

Suomen suurinta kulutusryhmää edusti niin kutsuttu nuori suuri ikäluokka. Iso 
osa tästä Suomen 1970-luvun 88 000:sta 25-vuotiaasta käytti aikaa päivittäin 
radion kuunteluun yli kolme tuntia. Suosituimpia ohjelmia olivat musiikkipitoi-
set Lista ja Nuorten sävellahja. Tavallisesti iltaisin vietettiin aikaa television tai 
radion ääressä, paitsi tiistaisin, jolloin televisiosta tuli ruotsinkielistä ohjelmaa, 
keskiviikkoisin ja perjantaisin, jolloin tavattiin ystäviä ja lauantaisin, jolloin käytiin 
tanssimassa. 

Yhteiskuntakehitys toi mukanaan myös huvittavia piirteitä. Eräänlaisena media-
tapahtumana voidaan pitää viuhahteluilmiötä - alastonjuoksua, joka herätti laajaa 
keskustelua 70-luvulla. Silloisen Neuvostoliiton uutistoimisto otti kantaa kyseiseen 
ilmiöön tulkiten sen jyrkäksi vastalauseeksi kapitalismin järjestelmää ja sen yksitoik-
koista elämää vastaan. 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/viuhahtelu-puhutti-1970-luvulla

Asiakkaita jäätelökioskin edessä Lappeen-
rannan matkatalolla. Kuva: Etelä-Karjalan 
museo.

Susu & Band esiintyy 1970-hengessä Lappeenrannan Kehruuhuoneella.
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Lappeenranta-juhlaseminaari 2017

TYÖELÄMÄN LAADUN JA  
TULOKSELLISUUDEN  

KEHITTÄMISEKSI YHTEISTYÖLLÄ  
17.–18.8.2017

Suomen ja Lappeenranta-seminaarin suuri vuosi 2017  


