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• Ennen nimellä tietoyhteiskunta
– vaikuttaa erityisesti pieniin maihin, kuten Suomeen

• Perinteisten palvelujen muuttuminen digitaalisiksi
– pelisäännöt muuttuvat: ajan ja paikan merkitys katoaa, rajaton skaalautuvuus, 

tuotantokustannus lähestyy nollaa, uudenlaiset yritykset/yrittäjät, niukkuudesta 
ylenpalttisuuteen ym.

• Sähköinen palvelu ja ohjelmistot yhä suurempi osa tuotetta
– esim. autot pyörille nostettuja tietokoneita, älypuhelin on moderni yleiskone

• Villitkin ideat sallittuja, innovaatiot suorastaan elinehto
– kaikki eivät silti lennä

• Miten koulutus voi pysyä perässä?
– kuka pystyy ennustamaan työelämän tarpeet vuonna 2073? 

– luovuus, virheiden sietäminen, viestintä, sosiaaliset taidot, ”ohjelmointi”...

• Digitalisaatio itsessään ei ole haaste eikä mahdollisuus vaan fakta

• Uudenlainen tehokkuus lupaa suuria tuottavuusloikkia

• Teknologian hallitseminen antaa valtaa

• Vanhoja työpaikkoja kuolee, uusia syntyy – kuten aina ennenkin

• Uutta on muutoksen nopeus ja asiantuntijatehtävien vaarantuminen

• Muutoksen nopeus uhkaa ylittää oppimisen nopeuden

• Tällainen kehitys ei suosi pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa
– Yhdysvaltojen optimismi ei muutenkaan päde Suomessa, meidän on löydettävä 

oma totuus ja omat ratkaisut



© Petteri Järvinen Oy 2015

3
http://pjarvinen.blogspot.com

Twitter: @petterij

19.11.2015

Nyt yhtä aikaa shakkilaudan jälkipuoliskolla:

• prosessointitehon kasvu

• tallennustilan hinnan romahtaminen

• tietoliikenteen nopeuden räjähtäminen

Taustalla myös…

• tiedon ja kokemuksen kumuloituminen 
netin ansiosta

• todellisten massamarkkinoiden synty 
kaikkialla maapallolla

• globalisaatio ja kuluttajistuminen

Shakkipelin keksijä pyysi palkaksi 
vain yhden riisinjyvän 
ensimmäiselle, kaksi toiselle, neljä 
seuraavalle ruudulle jne.

Laudan puolivälin jälkeen riisin 
määrä yhdellä ruudulla ylitti jo 
215 000 kiloa.

ikä

kyky

älykkyys

äly - kokemus

20

äly + kokemus

”Mitä uutta olet oppinut tänään?”
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“Contrary to traditional assumptions, high-level 
reasoning requires very little computation, but low-
level sensorimotor skills require enormous 
computational resources”

Suomeksi: kone oppii helpommin pelaamaan shakkia, 
kirjoittamaan uutisia tai tekemään pörssikauppaa 
kuin hoitamaan puutarhaa, siivoamaan kotia tai 
hoitamaan lapsia.
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Robotin vahvuuksia

• Rutiinien toistaminen aina 
täsmälleen samalla tavalla

• Lukujen tunnistaminen

• Väsymättömyys

• Viestintä koneiden kanssa

• Ei inhimillisiä virheitä

• Tekninen kehittyminen lisää 
suorituskykyä

Ihmisen vahvuuksia

• Reagointi odottamattomiin 
tilanteisiin

• Kasvojen ja kuvien tunnistaminen

• Luovuus

• Viestintä ihmisten kanssa

• Empatia ja inhimillisyys

• Kävely ja tasapaino

• Kaurapuuro

Paras tulos saadaan hyödyntämällä molempien vahvuuksia, ei kilpailemalla keskenään.

Eräitä ajatuksia

• ”Tomorrow’s most valuable engineers will not be
geniuses in cubicles; rather, they’ll be those who
can build relationships, brainstorm, collaborate
and lead”

• ”Skills of interactions are becoming the key to 
success”

• ”If you’re afraid that you might be replaced by a 
computer, then you probably can be – and should
be”
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Savioken Relay kuljettaa tavaroita hotellihuoneisiin

BRETT = Berkeley Robot for the Elimination of Tedious Tasks
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Etlan mukaan rekka-
ja taksikuskeja ei 
enää ole 20 vuoden 
kuluttua

Yhdysvalloissa nyt 3,5 
milj. rekkakuskia

Robottikin osaa ajaa rekkaa Nevadassa
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Helsinki on paljon vaikeampi paikka

Samoin Espoo (Kehä I, 8.2.2011)
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Ei moottoritien ajaminen vaikeaa ole… työmaalla liikkuminen on

https://www.youtube.com/watch?v=EpO57NltoAI#t=0m06s
https://www.youtube.com/watch?v=EpO57NltoAI#t=0m06s
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• ”Kaikki mikä voidaan digitalisoida, tullaan digitalisoimaan” (?)

• Ongelmana ääripäiden korostuminen, vauraus kasaantuu harvoille

• Valtio ei ole yritys, henkilökuntaa ei voi saneerata samalla tavalla

• Perustuloa ehdotetaan jopa amerikkalaisissa keskusteluissa

• Mikä on poliitikkojen kyky hahmottaa digitalisaation kehitystä?

Tulevaisuus on omissa käsissämme

• Ei pelkkää tehokkuutta -- etiikka ja arvot ovat ennenkin ohjanneet 
kulutusta ja talouskehitystä

• Seuraavaksi ”Made by Humans” -liike?

• Miksi netin utopiasta tuli viihteen, propagandan ja kiusanteon väline?

Alaskassa 
kansalaispalkka 
tänä vuonna 
1890 euroa.
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Ihminen ei voi kilpailla robotin kanssa 
muuttumalla yhä enemmän koneeksi 

vaan olemalla yhä 
enemmän ihminen.


