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Tietojenkäsittelyn sukupolvet

1) Funktionaalinen,
yhteen tarkoitukseen

2) Prosessi- ja
toiminnanohjaus

3) Yleiskäyttöinen

4) Pilvi, mobiili
sovellusmaailma

5) IoT, wearables
Ubiikki tietotekniikka

3



Tietotyön tulevaisuus nykypäivä

A Sketch of the Microsoft vision for the consumerization of IT
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Tietotyön tulevaisuus
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Viikkoon lisäaikaa 7 tuntia

Viestintä ja yhteistyö 

sisäisesti

28

19

14

39

100

Tietotyöläisen työtehtävät

% tyypillisestä viikosta

25-30

30-35

25-35

10-15

20-25

Tuottavuuden parantuminen

%

Lisääntynyt tuottelias aika

% työviikosta

7.0-8.5

5.5-6.5

3.5-5.0

4.0-6.0

20.0-25.0

Tiedon etsiminen, sähköposti, sisäinen viestintä ja yhteistyö vievät tietotyöläisen viikkotyöajasta tyypillisesti 

n. 61 %. McKinseyn tutkimuksen mukaan näihin asioihin keskittymällä voidaan nostaa tietotyöläisen 

tuottavuutta 20-25 prosenttia.

Lähde: McKinsey, The Social Economy: Unlocking value and productivity through social technologies 

Roolikohtaiset tehtävät

Tiedon etsiminen ja 

kokoaminen

Sähköpostien lukeminen 

ja vastaaminen

Yhteensä
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Uudet työkalut on olemassa, 
toimintamallit pysyvät samoina

• Vaikka uudet työkalut mahdollistaisivat tehokkaan tietotyön

o sähköpostin lukemiseen ja kirjoittamiseen menee yhä 28%* työajasta

o tiedon etsimiseen menee yhä 19%* työajasta

o turhiin palavereihin menee yhä 14%* työajasta

• Henkilöstö 

o ei koe olevansa motivoitunut opettelemaan uusien järjestelmien 
käyttöä

o ei koe saaneensa tarpeeksi koulutusta uusien järjestelmien käyttöön 

• -> Miljoonien eurojen menetys hukatussa työajassa joka viikko

• -> Turhautumista, työtyytyväisyyden lasku*) McKinsey, The Social Economy: Unlocking value and productivity through social 

technologies 
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Tuottavuuserot kasvavat
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Digitalisaatio ei ole pelkkää sanahelinää

Uber, the world’s largest taxi company, owns no vehicles. 
Facebook, the world’s most popular media owner, creates no content. 

Alibaba, the most valuable retailer, has no inventory. 
Airbnb, the world’s largest accommodation provider, owns no real estate. 
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Hyvä, paha (?) pilvi

Päätelaite-

riippumattomuus Tietoturva

Paikkariippumattomuus Jakaminen ja yhteinen

muokkaaminen

Aikariippumattomuus

Vaivaton hallinta
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Pilvi on turvallinen

Mallilausekkeet 

suojaavat Ei laillisia esteitä

käytölle

Sama turvataso kaikille Korkea automaatioaste

(ei inhimillisiä virheitä)

Ajantasainen turva

Vaivaton hallinta
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2016
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Myös töissä asiat voi tehdä oikein

Vie työläyden

Kotoa työpaikalle, työpöydältä verkkoon ja kaikissa laitteissa, Office tarjoaa oikeat työkalut
Officen avulla työt tulevat tehtyä

Uusi Office.

yhdessä työskentelystä.

Tehty ryhmätyöhön

Työskentely yhdessä milloin ja miten vain. Luo ja 
muokkaa dokumentteja yhdessä, ja pidä muut 
ajan tasalla jaetuilla muistikirjoilla. Pidä yhteyttä 
Officen mobiilisovelluksilla Windows-, AndroidTM-
ja Apple®-laitteilla
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Tietotyöläisen intranet

MIKÄ SE ON? Moderni 
ja helppokäyttöinen 
sähköposti- ja 
kalenteriohjelma. 
Mahdollistaa viestien 
monipuoliset haut ja 
organisoinnin.
MITÄ SE MUISTUTTAA?
Facebook-keskusteluja.
MIHIN SE SOVELTUU?
Vastaa viesteihin silloin 
kun sinulle sopii.
MITEN PÄÄSEN 
ALKUUN?
Käytä puoli tuntia 
turhien viestien 
poistamiseen ja arkistoi 
loput.

MIKÄ SE ON? 
Pikaviestin, josta näkee 
muiden saatavuuden. 
Loistava 
verkkokokouksiin
MITÄ SE MUISTUTTAA? 
Facebook chat ja Skype
MIHIN SE SOVELTUU? 
Tavoitat oikeat ihmiset 
nopeasti, osallistut 
kokouksiin liikkumatta.
MITEN PÄÄSEN 
ALKUUN?
Lähetä seuraava viesti 
Skype for Busineksella
sähköpostin sijaan, tee 
puhelu

MIKÄ SE ON? 
Sosiaalinen media 
sisäiseen käyttöön. Voit 
keskustella kaikkien 
kanssa ja osallistua 
ryhmäkeskusteluihin.
MITÄ SE MUISTUTTAA? 
Twitter ja Facebook-
ryhmät 
ammattikäyttöön.
MIHIN SE SOVELTUU? 
Saat vastaukset 
nopeasti, tietämättä 
keneltä kysyä.
MITEN PÄÄSEN 
ALKUUN?
Ryhdy seuraamaan 
kymmentä kiinnostavaa 
kollegaa ja viittä 
ryhmää.

MIKÄ SE ON? 
Sähköinen muistikirja, 
jota voit käyttää 
mobiililaitteilla ja jonka 
voit jakaa muiden 
kanssa.
MITÄ SE MUISTUTTAA? 
Sähköinen muistikirja
MIHIN SE SOVELTUU? 
Kaikilla on sama 
ymmärrys kokouksen 
lopputulemasta. Paperi 
ei koskaan lopu.
MITEN PÄÄSEN 
ALKUUN?
Tee seuraavat 
kokousmuistiinpanot 
OneNotella

MIKÄ SE ON? Officen 
uusin versio, joka 
mahdollistaa yhteisen 
muokkauksen ja 
keskustelut suoraan 
dokumentista
MITÄ SE MUISTUTTAA? 
Sähköinen valkotaulu
MIHIN SE SOVELTUU? 
Ei enää 
sähköpostiliitteitä ja 
niiden kommentointi 
sähköpostilla
MITEN PÄÄSEN 
ALKUUN?
Kokeile dokumentin 
yhteismuokkausta ja 
kommentointia

MIKÄ SE ON? Intranet, 
jossa on 
sisäänrakennetut 
keskustelut, tiedosto- ja 
projektinhallinta.
MITÄ SE MUISTUTTAA? 
Intranet, jossa on 
levyjako ja Facebook 
ammattikäyttöön.
MIHIN SE SOVELTUU? 
Kaikki samassa paikassa 
– tiedostoista tehtäviin.
MITEN PÄÄSEN 
ALKUUN?
Etsi oma tiimisivustosi 
ja ala seurata sitä.

MIKÄ SE ON? Visuaalinen Googlen hakukone, joka hakee kaikista muista työkaluista.
MITÄ SE MUISTUTTAA? Google kohtaa pelikortit.
MIHIN SE SOVELTUU? Löytää kiinnostavan ja relevantin sisällön. 
MITEN PÄÄSEN ALKUUN? Käytä hetki sen selailuun.

MIKÄ SE ON? 
Turvallinen paikka 
omien tiedostojen 
säilyttämiseen, johon 
pääset miltä laitteelta 
tahansa.
MITÄ SE MUISTUTTAA? 
Google Drive tai 
Dropbox.
MIHIN SE SOVELTUU? 
Tiedostojen jakaminen 
eri laitteiden tai muiden 
ihmisten kanssa. 
Varmuuskopiointiin. 
MITEN PÄÄSEN 
ALKUUN?
Hilaa tiedostoja hiirellä 
työpöydältä OneDrive 
for Businekseen.
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Parhaat käytännöt, esimerkkejä

• Ei sähköpostiliitteitä

• Ei sähköpostin massajakelua

• Jaetut muistiinpanot

• Mahdollisuus osallistua tapaamisiin verkon yli

• Dokumenttien muokkaaminen yhdessä

• Dokumenttien versiohallinta
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”Ennen kuin voimme tehdä asioita uudella tavalla, 
meidän pitää opetella. Oppiminen tapahtuu 
tekemällä. Toiminnan digitalisoinnissa on tärkeää, 
että aloitetaan heti – ei suunnitella liikaa vaan 
opitaan kokeilemalla.”

VALTIOKONTTORI, Digitalisaatio ja virastojen tuottavuuspotentiaali -selvitys, Johdanto


