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Tietojohtamisen teemapäivä 17.5.2018:
voikotulevaisuutta ennustaa?
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vaantulevaisuuteen. Esimerkiksi,
nähtiinköpaperi ylivertaisena käytöl
kaikkeentiedonjakoon?
Neljiljäntenä tulevaisuusvaihtoehtona
voitaneenpitääaluillaan olevien
kehityskulkujenkieltämistä.
Tulevaisuuttaei varsinaisesti voi
ennustaa eikä tutkia. Tulevaisuuden-

äenavaa ulko-ovea,siellä

väijyy tulevaisuutemme

historia”, lauloi Heikki

larmaeli Hector vuosituhannenalunhitissään Kuunnellaan vaan taivasta. Sanat palasivat
mieleen Tictojohtaminen ry:n
järjestä
Tietojohtamisenteemapäivässä, jonka aiheenaolitällä
kertaa tulevaisuus.

tutkimuskäsitteenä onkin Helsingin
yliopiston professori Mika Pantzarin
mukaan luotaantyöntävä. Osuvampaa olisi puhua tulevaisuuksien
avartamisesta, mielikuvituksestajja

sanallistamisesta. Erityisen tär

ontietoisestivalita, mitä kohti halu-

taan edetä.

Haaga-Helia -ammattikorkeakou-

Vanhanviisauden mukaan tulevaisuuttaci ole ilman ymmärrystä
historiasta. Allekirjoittaneen ensimmäinen mieltä askarruttanut kysy-

Sitran tulevaisuusasiantuntija Mikko
Duflvan mukaan meillä on kolme
uulevaisuusvaihtoehtoa. Siihenvoi
reaktiivisesti varautua pahimman
varalta (esimerkiksipitämällä oven

mahdammeko nykyhetkendatanja
senanalysoinnin keskellä muistaa
myösarkistoja,jotka tarjoavat konkreettiset ja luotettavimmat avaimet
historian kehityskulkuihin. Aivan
näin onnellisesti eivät asiat teemapäivässä olleet. Vaikka historiatiedon
tärkeysja historiantutkimuksenarvo
tunnistettiin useissa puheenvuoroissa ja havainnollistettiin esimerkei
arkistojen rooli on ilmeisesti olla
jonkinlainen näkymätön konehuone
aurinkokannenalla.

lulla järjestetty tapahtumakokosi
yhteenyli 40 tietojohtamisenasiantuntijaa. Teemapäivän avasivat
Tictojohtaminenry:n hallituksen
puheenjohtaja Marjukka Nyberg:
ja Haaga-Helian yliopettaja Martin
Stenberg,jonka jälkeen kuultiin
kaksi keynote-puheenvuoroa.

visusti suljettuna), sitä voi suunnitella, tai sitä voi avartaa. Tarpeellinen

joskin ehkäkiusallinen kysymys
onkin,kuinka digitaalisuuden kanssa
pahimminkipuilevat toimialat 20
vuottasitten reagoivat alullaan ole-

mys matkalla seminaariin olikin

se,

Termit pääsivät toki esiin Mika

Pantzarin osuudessa,jossaviitattiin

Osmo A. Wiion raporttiin vuodelta 1959. Moskovassa rakennettiin
tuolloinvaltavaa tiedon keskusar-

kistoa,johonoli tarkoitus tallentaa

kaikkien ulkomaistentieteellisten
aikakauslehtienartikkelit sekä ki
tää, kuvata, analysoidaja teleprintata
ne. Myösideaerillisestä ”arkistoplaneetasta”oli alan historiaa tuntemattomalle mielenkiintoinen. Oman
aurinkokuntammekappaleiden olosuhteet eivät soveltunc kovin hyvin
tarkoitukseen?

Pantzar muistutti ihmisten rajattomasta uskosta siihen, että asiat ovat
ylipäätäänhallittavissa ja ohjattavissa.
Tällaisesta uskosta edellinen Neuvostoliiton esimerkkion luonnollisesti mallikappale, mutta törmäämmevastaavaanajatteluun kaikkialla,
missä oninhimillistä toimintaa.
Ajankohtaiseksihavainnollistukseksi
sopivat sosiaalisen verkonpelisäännöt. Monelle manageeraukseen
tottuneelle voi edelleenolla vieras
ajatus,että ihmiset luovat nämä

keskustelukulttuurit yhdessä omista
lähtökohdistaan. Tunne kuvitellun
hallinnan menettämisestä puolestaan
synnyttää uhkapuhetta, jossa pääongelmana nähdään ihmisten vapaus
sanoaja toimia — ei esimerkiksi huono-osaisuuden syveneminentai se,
että amerikkalaiset tiedonkalasteluyritykset omistavat henkilökohtaiset
tietomme.Millaisia tulevaisuuksia.
mahtaakaan syntyä,jos orientoidum-

mevain ensin mainittuun ”ongelmaan”?

Iltapäivän seminaariosuudessasyvennyttiin muun muassa tunneälyyn
tietotyöläisen tärkeimpänätaitona.
Emergyn Ira Kujalan puheenvuoro

kuin organisaation — puolestaan on
ikkuna syvempään ymmärrykseen,
oppimiseen ja uudentiedon luomiseen. Miksi edes uhrata kalliiden
asiantuntijaseminaarien puheenvuo-

roissa aikaa,vaivaaja rahaasellaiseen, joka menee suoraantoisesta

korvasta ulos? Kuten Pentti LatvaKoivisto huomautti, työ on jatkuvaa
tasapainoilua asiaihmisten ja vähemmän asiaihmisten tarpeidenvälillä.
Kelandigijohtajana vuoden verran
toiminut Katri-Leena Launis kertoi
asiantuntijatyönja asiakaspalvelun muutoksesta.Esillä oli Kelan
chatbot-kokeilu vuodelta 2017.
Tuloksena oli kaikkiaan 12000
keskustelua ja 25 000 kysymystä tai
muutasyötettä. Asiakaskokemusjäi
positiivisen puolelle, mutta botin kyvyt herättivät myösepäilyksiä omassa
väessä. Olennaista muutoksessa on
Launiksen mukaan saada henkilöstö
mukaan riittävässälaajuudessaja
syventää organisaation osaamista
analytiikasta ja datan hyödyntämisestä. Launisesitti lopuksi hyvän
nyrkkisäännön, joka sopii myös
nuorempien sukupolvien ammatinvalintaohjeeksi: ”Jos se on digitaalista, se on kopioitavissa;inhimillisyys,

persoonallisuusja ihmisen kohtaaminenei.”

muistutti, että tunnetila vaikuttaa
vahvastisiihen, mitä näemme ympä-

rillämmeolevassatiedossa. Käytän-

90 % kuulemastamme(ja jopa

Faili-lehdestä lukemastamme) katoaa
muistista kolmentunninsisällä. Loät mieleen vain koskatietoon
liittyy jokin tunnetila.

Esitys palautti mieleen Eläketurvakeskuksen Pentti Latva-Koiviston

puheenvuoronLiikearkistoyhdistyksenkirjanjulkistusseminaarissa
24.4.2018. Hänhänkertoi, miten

organisaatiossa vuonna 2005järjestettiin ”asiakirjahallinnon vallankumous”. Penttiitse oli poseerannut
tapahtumassa kasakan asussa. Suurin
osa henkilöstöstä piti tempausta
kutakuinkin naurettavanapelleilynä,
mutta kuitenkinkaikkijälkikäteen
muistivat sen. Muisti — niin yksilön

Tictojohtamisen teemapäivätarjosi
tälläkin kertaa monipuolisenja ajantasaisen kattauksendigiajan organisaatioidentätä päivääja tulevaisuutta. Vain yksi ihmetytti: tutkijoiden
vähäinen edustusyleisössä. Eiväthän
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkijat ja kehittäjät sentäänjätä
tulevaisuuden tekemistävain bisneksenharteille?
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