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Osa I: Muutos



1. The Grand Bargain



Miten asiantuntijuutta jaetaan yhteiskunnassa? 

Pääväittämä
• Painetun tiedon aikaisessa teollisessa yhteiskunnassa ammatit ovat olleet keskeisessä roolissa 

asiantuntijuuden jakamisessa
• Teknologiakeskeisessä tietoyhteiskunnassa yhä kyvykkäämmät koneet yhdessä ei-ammattilaisten 

käyttäjien kanssa ottavat hoitaakseen monia ammattien tehtäviä

ØAmmatti on teennös, jonka olemme rakentaneet vastaamaan tiettyjä tarpeita painetun tiedon 
aikaisessa teollisessa yhteiskunnassa



Ammattien ulottuvuudet

Ammateilla ja asiantuntijuudella on yhteisiä piirteitä: 
• Ammatit ovat ratkaisu ongelmaan, ettemme voi hallita kaikkea erikoistietoa päivittäisten ongelmien ratkaisemiseksi
• Vaikka ammatit edellyttävät erikoistumista, niillä on paljon opittavaa toisiltaan (analogiat)
• Ammattilaiset uskovat tyypillisesti, että nimenomaan muiden ammatit mahdollisesti muuttuvat tai pitäisi muuttua 

perusteellisesti - muutosta ei kyetä näkemään oman ammatin kohdalla

Nykyasiantuntijuuden tunnusmerkit:
• Ne edellyttävät ajantasaista erikoistietoa ja -osaamista (jota maallikolla ei ole)
• Ne edellyttävät ”valtakirjoja” eli pätevyyttä
• Niiden toimintaa säännellään - joko ammattikunta itse tai lainsäädännöllä
• Niitä sitoo jaetut arvot

ØMonet ammattikuntien asenteet ja käyttäytymiset voidaan johtaa aina kilta-ajan alkuun asti



The Grand Bargain

Sosiaalinen sopimus, joka valtuuttaa laajan kirjon ammattikuntia esim. 
lainsäädännön avulla ja asettaa ne suuren tieto-, kokemus- ja osaamismäärän 
portinvartijaksi - joka asiantuntijuus on vuorostaan perustavaa laatua sosiaalisen ja 
taloudellisen yhteiskunnan rakentumisessa

ØPitäisikö The Grand Bargain määritellä uudelleen tai lopettaa 
kokonaan?



Varhaisteoriat / funktionalistit: 

• Ammattikunnat ratkaisevat tiedon epätasaisen jakautumisen yhteiskunnassa

• Ammattikunnat suojaavat ja hoivaavat ihailtavia arvoja ja arvokkaita 
motiiveja, joita ei ole toisaalla

• Edesauttavat sosiaalista järjestystä ja poliittista vakautta

• Jokaisella ammatilla on omat tärkeät tehtävänsä ja toimintonsa 
yhteiskunnassa (kuten ihmisen elimillä)

Ammattien piirreteoriat:

• Mittavia listoja eri ammattien erityispiirteistä taksonomian synnyttämiseksi

• Haaste: ei ole yleissopimusta siitä, mitkä ovat ammattikuntaa määrittävät 
erityispiirteet

Yksinoikeus- ja salaliittoteoriat:

• Miksi ammattikunnille pitäisi myöntää yhteiskunnassa erityisoikeus johonkin 
tietoon ja niihin liittyviin palveluihin sulkemalla pois muut (ei-ammattikuntaa 
edustavat) ihmiset muussa kuin palvelun vastaanottajan roolissa?

• Ammatit ovat salaliitto maallikkoja vastaan tavoitteena pitää ammattiin 
liittyvä tieto ja osaaminen mystisenä ja ammattikunnan omissa käsissä = 
mustasukkaisia portinvartijoita

Kuinka rakennamme ja kontrolloimme asiantuntijuutta yhteiskunnassa?

• Ammattien syvin ydin on nimenomaan asiantuntijuus

• Ammatit eivät ole enää ainoa tapa saada asiantuntijuus tarjolle 
yhteiskunnassa

Neljä avainkysymystä

• Onko olemassa aivan uusia tapoja organisoida asiantuntijatyö?

• Pitääkö kaiken asiantuntijatyön olla ”valtuutettujen” asiantuntijoiden 
tekemää?

• Kuinka paljon luotamme siihen, että nämä asiantuntijat myöntävät 
työnsä olevan toteutettavissa muulla tavoin tai että osa siitä olisi 
hoidettavissa ei-ammattilaisten avulla?

• Toimiiko The Grand Bargain ylipäätään? Ovatko ammattimme sopivia 
tarkoituksiinsa enää? Palvelevatko ne yhteiskuntaa oikealla tavalla?

Ammattien teorioita



Kuusi ongelmaa

1. Taloudellinen: valtaosalla ihmisistä ja organisaatioista ei ole varaa ensiluokan asiantuntijoihin
• Saavutettavuus: Rolls-Roycel-tason palvelu pienelle vähemmistölle, muut kävelevät

2. Tekninen: vanhentunut tiedonjakomalli
• Organisoiminen: asiantuntijatyötä tehdään yhä henkilökohtaisesti, kasvokkain
• Yksinoikeuden harha: internetin aikakaudella tieto on laajasti tarjolla ymmärrettävällä tavalla kenelle tahansa

3. Psykologinen: halu ratkaista ongelmia itse
• Ongelmanratkaisu tuottaa tyydytystä ja itsekunnioitusta. Voi olla lamaannuttavaa sulkea ihminen ongelmansa 

ymmärtämisen ulkopuolelle
4. Moraalinen: ammatit vastuussa monista yhteiskunnan ydinfunktioista, mutta harvalla varaa niihin

• Tietoyhteiskunnassa on mahdollisuus luoda ja jakaa tietoa tavalla, joka on saavutettavissa ja edullinen ja tähän 
tulisi myös pyrkiä - edut voittavat haitat

5. Alisuoriutuminen: ammattikunnat tyytyvät
• Useimmiten palvelu on riittävää, hyvää tai jopa erinomaista, mutta harvoin maailmanluokkaa
• Parhaat osaajat ovat hyvin harvinainen resurssi

6. Salaperäisyys: ammattikunnan osaamisen arvioinnin vaikeus
• Palvelunkäyttäjän on lähes mahdotonta arvioida saamansa palvelun substanssia tai kykyä suorittaa tehtävä
• Salaperäisyys johtaa epäluottamukseen ja vastuullisuuden puutteeseen - reformin tarpeesta on vaikea väitellä, 

jos ilmiötä ei ymmärretä, se on riittämättömästi kuvattua tai salattu mitattavalta arvioinnilta



Mihin ongelmaan ammatit ovat ratkaisu?

• Asiantuntijan tehtävä on ammentaa, tulkita ja soveltaa tietoaan tiettyyn vastaanottajan 
olosuhteeseen suhteutettuna

• Perinteiset ammatit on luotu ratkaisemaan rajallisen ymmärryksen ongelma - asiantuntijat ovat 
käyttöliittymä laajan tietomäärän ja maallikon välillä

• Luottamus, tuki, laatu, status, valmennus, säännöstely jne. ovat toisarvoisia - jos vastaanottajalla 
ei olisi rajallista kykyä ymmärtää ja vastaavaa tiedontarvetta, ei näitä muita asioita tarvittaisi

ØKaiken ytimessä on siis tiedontarve, tietotaito, kokemus menestyksekkäästä 
soveltamisesta

ØKaikkien ammattikuntien asiantuntijat käsittelevät lähdemateriaaliaan samalla 
tavoin: ensin kerätään tietoa, sitten tulkitaan lähteitä ja sovelletaan tietoa 
tilanteeseen

ØMyös maallikot voivat teknologian avulla kerätä, tulkita ja soveltaa nykypäivänä



Vasta-argumentteja…

Tarve pitää kiinni status quo -tilanteesta omalla kohdalla
• Oma ammattikunta on immuuni muutokselle

Irrationaalinen torjuminen - asiantuntijat torjuvat teknologian ja sen vaikutukset tuntematta 
mahdollisuuksia syvällisesti

• Pelko tuntemattomasta johtaa kyvyttömyyteen pitää mieli avoimena uusia teknologioita kohtaan 
muodostaa esteen edistykselle

• [Oma: Pelko johtaa myös kyvyttömyyteen kokeilla uusia työskentelytapoja - esim. some redusoidaan 
pelkäksi tekiksi eikä uudeksi tavaksi käydä vuorovaikutusta tai tehdä työtä]

Teknologinen likinäköisyys
• Taipumus aliarvioida tulevaisuuden teknologioiden potentiaalia arvioimalla niitä tämän päivän 

teknologioiden ja niiden käyttökokemusten perusteella
Keinoälyharha

• Harhakäsitys siitä, että ainoa tapa kehittää asiantuntijatasolla toimivia järjestelmiä on toistaa 
ihmisasiantuntijoiden ajatteluprosesseja

Ø Yhä kyvykkäämpien järjestelmien aikakautena ammattikuntien tai niiden elementtien 
tulisi tuottaa arvoa ja hyötyjä, joihin kone ei pysty



2. Etujoukot - ammattikuntien 
transformaatio



Terveydenhuolto

Jokaisella yksilöllä tulee olemaan omat lääketieteelliset tietonsa käytettävissään kehdosta hautaan 
estääkseen sairauksia ennakolta

Internet on tuonut terveyteen liittyvän tiedon maallikoiden ulottuville
• Esim. NHS Choices ja WebMD tarjoavat opastusta ja hoitoa. Jälkimmäisessä on enemmän kävijöitä / kk kuin koko USA:n 

lääkärikunnalla

• Ammattilaisten verkkolähteet, crowdsourcing, esim. CrowdMed, InnoCentive

• Tele-terveydenhoito: videoyhteys, teleradiologia, teleihotautihoito, telekirurgia ja robotiikka -> etähoito ja -seuranta

• Quantified Self -ratkaisut ja verkkoyhteisöt, esim. PatientsLikeMe

Uudet teknologiat
• Piilolinssi, joka mittaa sokeriarvoja

• Mobiili-terveys, esim. BlueStar: viranomaisten hyväksymä diabeteksen hoitoapps; EyeNetra: silmäntutkimusapps

• Mayo Clinicin haistelija-algoritmit, jotka potilastiedoista tunnistavat mahdolliset terveysongelmat

• 3D-tulostus, esim. ihmissolujen tulostaminen suoraan palovammapotilaan iholle, elinten tulostus

• Genomiikka: yksilöllistä terveydenhoitoa

• Nanobotit verenkierrossa kuvantamassa, täsmälääkinnässä, täsmähyökkäyksissä

• Robotiikka: tukirangat, proteesit, terapiarobot



Koulutus

Opettaja on se viisas tietäjä stagella: yksi koko sopii kaikille tiedossa
• Hybridissä tai sulautetussa oppimisessa teknologialla on keskeinen rooli
• Learning Lab -verkkoalusta: sovellus päättelee ja räätälöi yksilöllisen suorituksen perusteella, 

mitä pitää opettaa - sisältö, lähestymistapa ja vauhti - kunkin oppilaan kohdalla, esim. 
Knewton, Reasoning Mind, DreamBox

• Koulutusverkostot verkossa, esim. Edmodo eli koulujen Facebook, media-alustat Edudemic, 
Edutopia, ShareMyLesson, oppimisympäristöt, kuten Moodle, BrightSpace

• Verkkokoulut, esim. Khan Academy, TED, YouTube EDU. MOOC: Coursera, Harvardin ja MIT:n
EdX - Harvardin MOOCeihin osallistuu vuosittain enemmän ihmisiä kuin koko fyysiseen 
yliopistoon sen perustamisesta lähtien 377 vuoden aikana

• Arviointiympäristöjä, kuten Degreed ja Accredible
• Avoimet akateemiset julkaisut, joita voi lukea, ladata ja jakaa ilmaiseksi
• Virtuaaliset kielikoulut, kuten DuoLingo

Ø Opettaja ei ole enää viisas tietäjä lavalla, vaan opastaja sivussa, joka auttaa 
oppijaa navigoimaan eri asiantuntijalähteiden vaihtoehtojen välillä



Teologia

Lähes kaikki, elleivät kaikki, pyhät tekstit ovat saatavilla verkossa
• Papiston monopoli tietoon ja tekstien tulkintaan on mennyttä

• Kirkolliset instituutiot ja henkilöt hyödyntävät internetiä sananjulistuksessa, esim. Paavi, Dalai 
Lama ja Twitter, Mormon.org

• Live, online striimaukset jumalanpalveluksista ja tapahtumista

• Muiden valjastaminen auttamaan: Aish.comissa Itkumuurin rukousten postaaminen -> paikan 
päällä olevat tulostavat ja vievät muuriin

• Uskonnolliset appsit, esim. Psalm Pilot, ruokavalioappsit - lähin esim. Kosher-valiota noudattava 
kauppa, ravintola jne., henkisen hyvinvoinnin appsit, esim. SoulPulse, AskMoses.com

• Verkkoyhteisöt ilman ulkoista, perinteistä uskonollista auktoriteettia



Laki

Suurin nykyinen paine tulee perinteisen toimintatavan kustannuksista
• Juristeilla ei ole enää yksinoikeutta lakisääteiseen työhön
• Freelance-juristien verkostot valtaavat alaa
• Uusi toimiala: riskienhallinnan jurismi - ennen ratkottiin ongelmia, nyt pyritään 

ennakoimaan ja välttämään ne
• Juridiset hakutyökalut, esim. Westlaw ja LexisNexis - systematisoivat ja muuttavat 

juristien tapaa tehdä töitä
• Dokumenttien kokoamisjärjestelmät, kuten ContractExpress ja Exari - korkeatasoisia 

asiakirjoja verkossa maallikoille - ei tarvita juristia
• Avoimet asiakirjapalvelut, kuten Docracy tai mobiiliapps Shake
• Juridiset verkkopalvelut, kuten LegalZoom, Rocket Lawyer
• Monitahoisia juridisia ongelmia ratkovat analytiikkajärjestelmät, esim. Neota Logic
• Verkkoyhteisöt juridiikan ympärillä, kuten Legal OnRamp - maallikot mukana
• Hintavertailu-, paikka- ja mainejärjestelmät verkossa, esim. PrioriLegal, Avvo



Journalismi

Painetun journalismin lasku ja digitaalisen nousu
• Ansaintamalli suurin haaste, kun perinteinen mainonta on laskenut jyrkästi 

eikä digimainonta kata kuilua
• Maksumuurit, mikromaksut eivät riitä - vain yksi 10:stä maksoi uutisista 

vuonna 2013
• Erikoistumiskokeiluja: syvällinen, raportoiva journalismi, datajournalismi, personointi 

esim. DailyMe, Flipboard
• Some-kanavien (Facebook, Twitter) rooli uutisten jakajana korostunut

• [Oma: esim. Facebook rajoittamassa medioiden näkyvyyttä]
• Johtanut siihen, että yksittäisten toimittajien näkyvyys ja seuraajakunnat ovat 

suurempia kuin medioiden
• Kansalaisjournalismin nousu [Oma: uutiset leviävät kansalaisten kautta nopeammin 

kuin medioiden]
• Puhtaasti digitaalisten ympäristöjen nousu, esim. Huffington Post, 

Wikileaks



Liikkeenjohdon konsultointi

Liiketoimintamalli ei ole muuttunut 100 vuoteen - fiksut organisaation ulkopuoliset tulevat tietyksi ajaksi ratkomaan ongelmaa

• Analysointityökalujen saatavuus verkossa mahdollistaa muille toimijoille ja yksilöille oivallusten tuottamisen, ei ole enää 
konsulttien monopoli

• Asiakkaat pilkkovat tarvittavan avun erillisiksi paketeiksi ja käyttävät mieluummin useita palveluntarjoajia ja järjestelmiä yhden 
toimittajan sijaan

• Asiakkaat ovat siirtyneet in-house-tiimeihin

• Pk-yritykset käyttävät internetiä ja DIY-kulttuuria - konsulttien käyttämä Minto’s Pyramid vapaasti saatavilla verkossa + mobiili apps

Erikoistumispiirteitä: muita fiksummat työntekijät, yksinoikeudelliset työkalut ja menetelmät, pääsy eritystietoon

• Paketoidut hyllyratkaisut, kuten McKinsey Solutiosn, Deloitte Managed Analytics

• Pakotettu erikoistuminen, esim. IT-konsultointi, data-analytiikka

• Ajatusjohtajuuteen pyrkiminen keräämällä tietoa oman alueen ulkopuolelta, esim. McKinsey Insights, Bain Insights

• Digitaalinen konsultointi, esim. BCG Digital Ventures, Deloitte Digital

• Käyttäytymiseen perustuva konsultointi, esim. Behavioural Insights Team

• Verkosto-organisaatiot ja ad-hoc-tiimit, kuten Guidepoint Global, 10 EQS

• Parviälyalustat, esim. Open IDEO

• Automatisoidun data-analyysin järjestelmät, kuten Ayasdi, BeyondCore



Vero ja tilintarkastus

Ennen vain kaksi vaihtoehtoa - tee itse tai osta palvelua

• Nyt tarjolla verkkopalveluja ja verovalmistelujen sovelluksia

• Verohallinto tarjoaa ilmaisia työkaluja ja -palveluja

• Verkkoteknologiat isommille organisaatioille

• Sähköiset veroilmot

• Paino siirtynyt veroilmoitusten valmistelusta alkuperäisen kirjanpidon valmisteluun

• In-house-verotiimit, konsultit, sovelluskehittäjät keskittyvät yhä enemmän verosuunnitteluun ja -toimiin (esim. fuusiovaikutukset)

• Due diligencen ja dokumentaation tietotekninen standardoituminen muuttaneet työn sisältöä

• Tilintarkastus vahvasti prosessiohjautunutta - omat ohjelmistot hallintaan, esim. PwC:llä Aura

• Uutena tavoitteena jatkuva tilintarkastus eli reaaliaikainen yrityksen taloustilanteen terveystarkastus

• Myös tällä toimialalla parviäly saanut valtaa, hyödynnetään digitaalisia alustoja mahdollisten virheiden / ongelmien liputtamiseen



Arkkitehtuuri

Ennen aloitettiin aina tyhjältä pöydältä alusta

• CAD-suunnittelu ja sen avulla laskennallinen suunnittelu, algoritmisuunnittelu, esim. Grasshopper, jossa kehittäjät jakavat koodiaan 
ja korjaavat toistensa virheitä

• Dreamcatcher-projekti: sovellus, jonka avulla voidaan tuottaa monta mahdollista digitaalista designia yhden design-kriteeristön
perusteella

• CAE eli rakennesuunnittelu

• Kolmiulotteiset simulaatiot ja 3D-tulostus

• Robotiikka, esim. autonomisesti lentävät robot ja voimaa tuovat ulkoiset tukirangat

• Ei-ammattilaisille suunnatut suunnittelualustat, esim. SketchUp, MatterMachine, Designed Exterior, Deck Designer - arkkitehti 
jätetään suunnittelusta kokonaan pois

Ø Suunnittelu ja rakentaminen digitalisoitumisen myötä yhä enemmän ihmisverkostojen tuottamaa, osa ammattilaisia, osa maallikkoja, esim. BIM, FabLabs (we’re all designers)

Ø Raja suunnittelun ja rakentamisen välillä hämärtynyt

• Verkkopalvelut, kuten WeBuildHomes - virtuaalimalli talosta valmiiden elementtien avulla ja palveluntarjoaja rakentaa. WikiHouse 
- avoin designereiden yhteisö, jossa suunniteltiin talo, joka voidaan tulostaa ja rakentaa ilman ammattilaisten apua. Open 
Architecture Network, johon ihmiset postaavat design-ongelman ja verkkoyhteisön yli 47 000 designeria ratkaisee sen 

Ø [Oma: mikä on designerin ROI? Oppiminen?]



3. Ammattien kaavoja ja trendejä



Aikakauden loppu

• Pois mittatilauspalvelusta

• Portinvartijoiden ohittaminen

• Reaktiivisesta proaktiiviseen

• Enemmän vähemmällä -haaste

Teknologinen transformaatio

• Automaatio

• Innovaatio

Uudet taidot ja kompetenssit

• Uudet kommunikaatiotavat

• Datan hallinta

• Uudet suhteet teknologiaan

• Monipuolistaminen

Ammatillisen työn uudistaminen

• Rutinoituminen

• Pois välittäminen ja uudelleen välittäminen

• Purkaminen

Uudet työn tekemisen mallit

• Työvoiman meklarointi (arbitrage)

• Puoliammattilaistuminen ja delegointi

• Joustava itsetyöllistäminen

• Uudet asiantuntijuudet

• Käyttäjät

• Koneet

Käyttäjän useammat vaihtoehdot

• Online-valikoima

• Itsepalvelut verkossa

• Personointi ja massakustomointi

• Sulautettu tietämys

• Virtuaalinen yhteistyö

• Piilevän tarpeen toteuttaminen

Kaavoja ja trendejä



Aikakauden loppu

• Merkittäviä elementtejä asiantuntijatyöstä rutinoituu ja digitalisoituu tsekkilistoina, 
standardointina, järjestelminä

• Työ on yhä enemmän tiimityötä, usein virtuaalisesti - ei enää yhdestä asiantuntijasta kiinni
• Portinvartijarooli murentuu, kun tieto muidenkin saatavilla. Yhä tärkeämmässä roolissa data-

asiantuntijat, prosessianalyytikot, tietoinsinöörit, systeemi-insinöörit ja maallikot, jotka jakavat 
kokemuksiaan ja tietoaan toisilleen sekä järjestelmät

• Perinteinen asiantuntijatyö on reaktiivista - haasteena, ettei käyttäjä tiedä, koska hän apua 
tarvitsee. Proaktiivisuuden suuntaus näkyy vahvasti jo esim. terveydenhuollossa, ennakoinnilla 
yhä suurempi rooli, koska ihmiset mieluummin välttävät riskit kuin ratkaisevat jo syntyneitä 
ongelmia

ØRiskienhallinta korostuu jatkossa
ØKustannuspaineet edellyttävät, että saa enemmän vähemmällä - teknologia auttaa, valittava 

käytetäänkö tehokkuus- vai yhteistyöstrategiaa ratkaisussa



Teknologinen transformaatio

• Teknologiassa kaksi vaihtoehtoa: automaatio tai innovaatio. Eka liinaa manuaalista tai 
hallinnollista työtä eli täydentää työtä, innovaatiot tuovat palvelun uudella tavalla tarjolle ja 
korvaavat asiantuntijatyötä

• Innovaatiot tuovat palvelut myös tarjolle sellaisille, joilla ei ole ollut niihin aiemmin varaa -
piilevien tarpeiden palveleminen

• Esim. sulautuva oppiminen saattaa muodostua preferoiduksi tavaksi järjestää luokkahuoneet -
oppilaat viettävät osan ajasta verkossa, osan luokkahuoneessa



Uudet taidot ja kompetenssit

• Joustavuus on avainsana
• Painotus kyvykkyyteen oppia, kehittää ja soveltaa nopeasti sitä mukaa kun uudet roolit ja tehtävät 

syntyvät
• Uudet kommunikointitavat ja -työkalut ovat iso haaste vanhoille ammateille, esim. sosiaalinen 

verkostoituminen asiakkaiden ja kumppanien kanssa vuorovaikutusta varten
• Datan kerääminen ja analysoiminen korostuu - tarvitaan tulkeiksi data-analyytikkoja ja 

sovelluskehittäjiä kussakin ammattikunnassa
• Asiantuntijoiden on myös itse opittava tunnistamaan, rakentamaan, hankkimaan ja vaihtamaan 

tietoa uudella tavalla - tietosuoja haastaa
• Haasteena on allokoida tehtävät ihmisen ja koneen välillä - koneet tulevat ohittamaan 

ihmistarpeen myös vaativammassa työssä ainakin osin



Ammatillisen työn uudistaminen

• Mikä on ei-rutiinia tänään, on mahdollisesti rutinoitavissa huomenna ja siirrettävissä koneiden 
tehtäväksi

• Yhteiskunnassa paljon välittäjiä eli agentteja, brokereita ja muita välikäsiä, joiden työ putoaa pois 
ketjusta, esim. MOOC ja opettajat, CAD ja arkkitehdit, bloggerit ja journalistit

• Osin myös uudelleenkytkentöjä, kun opettajat siirtyvät lavalta sivuun opastamaan entistä 
itseohjautuvampaa oppijaa

• Työn purkaminen osiin ja yksittäisiin tehtäviin jakaa työtä ihmisen ja koneen välillä -
kustannustehokkuus, laadukkuus, tarvittava palvelu - myös offshoring, nearshoring, co-sourcing

• Esim. oppilaat ja opettajat käyttävät materiaalia, jonka on koostanut suuri joukko ihmisiä ja 
käyttävät työkaluja, jotka on kehittänyt joku muu kuin perinteinen opettaja [substanssiosaaja]



Uudet työn tekemisen mallit

• Työvoiman organisoinnista perinteitesti offshoring, jolloin organisaatio siirtää työkokonaisuuksia 
alemman kustannuksen lokaatioihin tai ulkoistus, jossa työ siirretään organisaation ulkopuolelle 
kolmannelle osapuolelle
• Tarvittavan osaamistason uudelleen arviointi: tarvitaanko syväasiantuntijaa vai riittääkö 

puoliammattilainen
• Vai voidaanko työ siirtää kokonaan teknologian varaan

• Uudet ammatit, kuten systeemi-insinöörit, tietoinsinöörit, prosessianalyytikot
• Käyttäjät hyödyntävät omia kokemuksiaan yhä enemmän verkkoyhteistyön kautta - käytännön 

asiantuntijuus
• Kokoontuminen isoihin, kalliisiin toimistotiloihin on yhä tarpeettomampaa - käyttäjä ei tarvitse 

niitä
ØAsiantuntijat työskentelevät urakoitsijoina tai verkottuvat
ØTyöantajaorganisaatiot haluavat työvoiman joustavuutta: osa-aikaisuus, täsmätarve, 

kustannussäästöt



Käyttäjän useammat vaihtoehdot

• Ennen asiantuntijat on valittu suositusten, myönteisten kokemusten ja osoitettujen kyvykkyyksien 
perusteella

• Nyt käyttäjä voi hyödyntää verkon suosituspalveluja, esim. TripAdvisor tai hintavertailupalveluja, 
verkkojen asiantuntijahuutokauppoja erityisesti rutiininomaisiin tehtäviin

• Verkkoyhteisöt
• ”kokemuksen yhteisöt” tuottavat ilmaiseksi tietoa ja opastusta, jota ei ennen ollut varaa ostaa
• Ammattilaisten verkkoyhteisöt asiantuntijoiden osaamisen jakamiseksi, esim. ShareMyLessons, 

QuantiaMD
• Parviäly: määriteltyyn ongelmaan tai projektiin laajan osaajayhteisön ratkaisu, esim. WikiStrat

• Massakustomointityökalujen avulla voidaan rakentaa personoituja, adaptiivisia 
oppimisympäristöjä, uutisalustoja, terveydenhuollon palveluja jne.

• Sulautetut palvelut huolehtivat tarpeista, esim. sensoreihin perustuva insuliinin annostelu, 
uutisten muokkautuminen automaattisesti kiinnostuksen perusteella

• Automatisoidut verkkopalvelut, joissa portinvartijat ohitetaan = asiantuntijuuden vapauttaminen



Asiantuntijuuden vapauttaminen

• Asiantuntijatyön ”purkaminen” elementteihin ja 
monet tehtävät rutinoituvat -> eivät enää 
asiantuntijuuden yksinoikeus

• Avattava mahdollisuus vähemmän päteville 
ammattilaisille tai puoliammattilaisille osaan 
tehtävistä

Globalisaatio

• Isot asiakkaat edellyttävät globaalia palvelua

• Tarve reaaliaikaiseen, synkronoituun viestintään 
mantereiden välillä

• Muutokset säännöksissä

• Vaihtoehdot asiantuntijuustehtävien 
hoitamiseen

• Fuusiot ja yhä isommat palveluyksiköt tai -
verkostot, pois partneruuksista

Erikoistuminen

• Liiallinen erikoistuminen johtaa 
alihankintakulttuuriin, kun tehdään vain yksittäistä 
elementtiä monimuktaisesta työstä (enemmän 
back-office-teknikko kuin front-office
palveluntarjoaja)

• Riittämätön kommunikointi saman alan eri 
asiantuntijoiden välillä tai eri tieteenalojen välillä

Ø Kokonaiskuvan puuttuminen

Uudet liiketoimintamallit

• Asiakkaiden tyytymättömyys tuntihinnoitteluun 

Ø Tulevaisuudessa maksetaan tuloksesta kiinteällä 
hinnalla, ei ajasta

Ø Tulee vaikuttamaan siihen, miten työ allokoidaan, 
esim. asiakas ei maksa junnujen käyttämisestä eli 
opettamisesta

Ø [Oma: vaikutus työsoppareihin, Semcon malli?]

Asiantuntijaorganisaatioiden huolet



Salamyhkäisyyden loppu

• Mystiikkaa on rakennettu kielen (ammattislangi), tapojen, vaatetuksen ja retoriikan sekä ammatin 
työkalujen avulla monopolien ylläpitämiseksi

ØKun asiantuntijatyö puretaan yksittäisiksi tehtäviksi ja tehtävien osiksi, toiminta muuttuu 
ymmärrettäväksi myös alan ulkopuolisille

ØAsiantuntijatehtävästä voidaan siirtää ei-asiantuntijuutta edellyttävät tehtävät maallikoille tai 
koneille

ØKäyttäjä ymmärtää paremmin, mitä asiantuntijuus sisältää [Oma: eli auttaa luomaan näkemyksen 
sen todellisesta arvosta]



Osa II: Teoria



4. Informaatio ja teknologia



Informaation alarakenne

• Olennaista ymmärtää informaation arvo yhteiskunnassamme ja miten sitä varastoidaan ja 
kommunikoidaan

• Neljä aikakautta: suullinen, kirjoituksellinen, painettu ja informaatioteknologinen

ØHypoteesi: asiantuntijuuden varastointiin ja kommunikointiin käytettävissä olevat systeemit ovat 
vaikuttaneet vahvasti siihen tapaan, jolla asiantuntijuutta on luotu ja jaettu

ØTutkimalla systeemien vaikutusta voidaan arvioida tulevaa kehitystä



Aikakaudet ennen painettua ja painetun aikakauden yhteisöt

• Saatavilla oleva asiantuntijuus oli vähäistä, yksinkertaisempaa ja yleisluontoisempaa kuin nykyään
• Suullisella aikakaudella ei ollut muodollisia ammatteja lainkaan, ei organisoitua, tallennettua 

tietoa eikä asiantuntijuuden jakamisen mahdollisuutta läpi yhteiskunnan tai instituutioita 
asiantuntijoille

• Kirjallinen aikakausi mahdollisti ihmismuistin laajentamisen, laajensi monimutkaisuutta ja 
mahdollisti informaation laajemman leviämisen, mutta oli virheherkkää ja aikaa vievää

ØEdellytti asiantuntijoita maallikoiden avuksi. Asiantuntijat olivat sekä neuvonantajia että 
ongelmanratkaisijoita, mutta eivät vielä organisoituneita, nykytavoin koulutettuja asiantuntijoita

• Varhaisimmat ammatit ja asiantuntijat kiltojen ajalta, monet niistä osuivat myös painetun 
aikakauden alkuaikoihin

• Painettu aikakausi muutti tapaa, jolla tietoa ja asiantuntijuus voitiin tuottaa, varastoida ja jakaa 
yhteiskunnassa

• Painetulla ajalla tarvittiin välittäjiä tulkitsemaan ja saamaan tolkkua sekä hallitsemaan tuotettua 
tietoa



Teknologia- ja tietoyhteiskunta

• Materiaalin määrä ja kompleksisuus piilotetaan käyttäjiltä, teknologia auttaa tulkinnassa, jolloin perinteisiä ammatteja ei tarvita 

enää maallikon ja käytännön asiantuntemuksen väliin soveltamaan sitä omaan tilanteeseen

Ø Teknologia ratkaisee tiedon prosessointiin ja tietotulvaan liittyvät ongelmat, kun se pystyy kaivamaan olennaisen tiedon massasta

Ø Koneet tulevat kykenemään ratkaisemaan ongelmia ja tarjoamaan neuvoja ilman ihmistyötä (AI)

Ø Koneet tulevat kykenemään ennakoimaan tarpeitamme ja ohjaamaan toimintaamme oikeaan suuntaan riskien välttämiseksi

Ø Koska tieto on asiantuntijuuden ydintä ja tavat, joilla tietoa varastoidaan ja jaetaan muuttuvat radikaalisti, on odotettavissa että 

asiantuntijuuteen liittyvän tiedon varastoiminen ja jakaminen muuttuu

Ø Kun ihmiset ymmärtävät, että esim. terveydenhuolto, koulutus ja juridiset palvelut ovat saatavilla verkosta, he ottavat palvelut

käyttöön huolimatta siitä, tukevatko viranomaiset ja asiantuntijat palvelumallia. Uudet mallit eivät ole vielä syntyneet, vaan 

muotoutuvat seuraavan noin 20 vuoden aikana [Oma: vrt. 1990-luku ja internetpohjaiset ammatit, kuten webmasters)

Ø On jo koneita, jotka tunnistavat kaavoja ja trendejä ja tekevät ennusteita ja tuottavat uutta niiden pohjalta, tekevät tehtäviä, jotka 

ennen edellyttivät ihmisälyä sekä tunnistavat ja ilmaisevat emootioita

Ø Ihmisten koko ajan kasvava yhteydellisyys verkon kautta: somen eri alustat ja kanavat, aktiivinen osallistuminen, älyparveilu, 

kaupankäynti jne.



Robotiikka

• Kolmella tavalla relevantteja asiantuntijatyölle
• Robotiikka lisää tai korvaa ihmistyötä manuaalisia taitoja ja kätevyyttä edellyttävissä 

tehtävissä
• Robotiikka pystyy aistimaan ihmisissä ja eläimissä tapahtuvia fyysisiä tunnetilan muutoksia 

(voivat kuulla, nähdä, koskettaa, puhua, tunnistaa paikan, nopeuden, lämmön, ilmanpaineen 
jne.)

• Robotiikka, joka toimii seuralaisena, esim. terapia [Oma: japanilaisten deittirobotit, joita 
viedään raflaan ja teatteriin kuin seurustelukumppaneita]. Olennaista inhimillisyys ja 
tunteiden, ilmeiden, eleiden ilmaisukyky

• Roboteista tulee käytännön asiantuntemuksen normaali käyttöliittymä ja 
toimitustapa, robotista voi tulla jopa luotettu neuvonantaja

• Yleistyvä IoT, esim. se kuuluisa tilauksia tekevä jääkaappi
• Päälle puettava teknologia, esim. suoraan verkkokalvolle heijastava teknologia, 

etäohjattavat sydämentahdistimet

https://www.cbsnews.com/news/japan-battles-population-decline-with-robots/


5. Tiedon tuotanto ja jakaminen



Tiedon tuottaminen ja jakaminen

Tiedon ominaisuudet
• ei-kilpaileva: kun joku hyödyntää tietoa, sitä ei ole yhtään vähemmän muiden käyttöön. Se ei vähene, 

lopu tai kulu käytöstä
• Ei-poissulkeva: on vaikea estää ei-maksavia käyttämästä tietoa, tosin kaikki tieto ei ole kaikkien 

käytettävissä esim. Coca-Colan resepti
• Kasvava arvo: tiedon käyttäminen ja uudelleen käyttäminen usein rikastaa tietoa ja tekee siitä 

arvokkaampaa ja johtaa usein myös uuden tiedon syntymiseen
• Digitoitavissa: lähes kaikki tieto on mahdollista saattaa digimuotoon, noin 98 % maailman tallennetusta 

tiedosta on digitalisoitu - ei tarkoita, että teknologia ”ymmärtää” tietoa

• Kaksi kysymystä, koska tieto on asiantuntijuuden ydin:
Ø Kuinka hyviä ammattikunnat ovat tuottamaan, keräämään, hoivaamaan ja käyttämään uudelleen tietoa 

omassa organisaatiossaan? 
Ø Onko olemassa parempia tapoja tuottaa tietoa ja jakaa sitä yhteiskunnassa? Tapoja, jotka eivät välttämättä 

liity perinteisiin ammatteihin lainkaan?



Asiantuntijatyön evoluutio

Käsityö Standardointi Systematisointi

Maksullinen 
verkkopalvelu

Ilmainen 
verkkopalvelu

Yleishyödyllinen

Ulkoistaminen



Asiantuntijatyön evoluutio

• Käsityö: tyypillinen käsitys asiantuntijatyöstä - räätälöinti, aina alusta yksilöllisiin tilanteisiin, kasvokkain
• Standardointi: rutinoidut työn elementit (tsekkilistat, manuaalit, parhaat käytännöt, asiakirjapohjat 

jne.), korvaa osittain käsityön ja hyödyntää tiedon ei-kilpailevaa ja kumuloituvaa ominaisuutta
• Systematisointi: järjestelmät, jotka avustavat tai korvaavat asiantuntijatyön hyödyntää tiedon ei-

kilpailevaa, kumuloituvaa ja digitalisoituvaa ominaisuutta
• Ulkoistaminen: järjestelmät tuottavat palvelun ja siihen kuuluvan tuotoksen suoraan käyttäjälle ilman 

asiantuntijaa
• Maksullinen verkkopalvelu: asiantuntijat tuottavat maksullisia verkkopalveluja ja omistavat täysin palvelun sisällön & 

järjestelmänsä
• Maksuton verkkopalvelu: asiantuntijat määräävät palvelun sisällöstä, mutta eivät laskuta siitä. Voi olla epäsuoria 

kustannuksia, esim. käyttäjätieto
• Yleishyödyllinen: sisältö (käytännön asiantuntemus) on tarjolla siten, että sitä voidaan käyttää, käyttää uudelleen, jakaa 

veloituksetta

• Mitä enemmän oikealle mennään edellisen dian kuvassa, sitä vahvemmin siirrytään kiinteään 
hinnoitteluun, kustannussäästöihin ja tehokkuuteen -> erityisesti palvelun käyttäjät painostavat tähän 
suuntaan

• [Oma: johtaako prosessin analysointi ja pilkkominen takaisin Fordin tehtaan tyyppiseen 
vaihetyöskentelyyn?] 



Käytännön asiantuntemuksen 7 tuotanto- ja jakomallia
1. Perinteinen

• Reaaliaikaista, räätälöityä, kasvokkaista vuorovaikutusta täsmätilanteeseen, maksetaan käytetyn ajan mukaan. Ei uudelleen käytettävissä, teknologia lähinnä 
automaatiota, ei innovaatiota. Työvoimavaltaista, reaktiivista. IPR asiantuntijalla

2. Verkostoituneet asiantuntijat
• Virtuaalitiimejä, räätälöityjä, verkkoalustoja hyödyntävää, avokaulustyöläisiä. Tehtävän skaala, monimutkaisuus ja aikajakso voivat vaihdella. On demand. Väliaikaisia, 

yksittäisiä projekteja. Teknologia kriittisessä roolissa, innovaatioita ennemmin kuin automaatiota. Reaktiivista, IPR säilyy tarjotussa palvelussa

3. Puoliammattilaiset
• Palvelu konsultaationa kasvokkain, 1to1, palveluntarjoaja ei ole asiantuntija, asiantuntijoiden luoma systeemi tai menetelmät tukena. Automaatiota ja kehittyneempiä 

järjestelmiä, reaktiivista. IPR menetelmät ja systeemit tuottavilla asiantuntijoilla ja palvelun tuottavalla puoliammattilaisella 

4. Tietoinsinöörit
• Käytännön asiantuntemus välitetään systeemin kautta verkkopalveluna. Yhdistää hyvin dokumentoinnin asiantuntijatyön tiedon ja epämuodollisen asiantuntijan 

tietotaidon. Käytännön asiantuntemus jaetaan itsepalveluna verkossa yhdeltä monelle, toistettavissa olevana. Edellyttää substanssiosaajien tieto systeemiä varten, 
tietoinsinöörejä esittämään käytännön asiantuntemustieto ja verkkopalvelutoimijaa, jotka tarjoavat palvelun käyttäjille. Voi olla edullista tai kallista käyttäjille. Reaktiivista 
tai proaktiivista. IPR palveluntuottajilla ja-tarjoajilla.

5. Kokemusyhteisöt
• Yhteisöjen tieto koostuu aiemmista kokemuksista palvelun käyttäjän näkökulmasta tai maallikkojen näkemyksistä. Tietoja koostetaan, lisätään, muokataan yhteisössä ja 

yhteisön jäsenet ratkaisevat yhteistoiminnallisesti ongelmia. Tieto on vähemmän räätälöityä ja muodollista kuin asiantuntijoilla. Asiantuntijat on poistettu 
tuotantoketjusta. Monelta monelle -verkkopalvelu, joka perustuu vapaaehtoisuuteen. Teknologiat innovatiivisia sosiaalisen verkostoitumisen työkaluja. Ei IPR-
omistajuutta (vaan Creative Commons -tyyppistä)

6. Sulautetun tiedon malli
• Käytännön asiantuntemustiedon rakentaminen ja upottaminen suoraan järjestelmiin, koneisiin, systeemeihin, prosesseihin, työskentelytapoihin, esineisiin, ihmisiin, 

eläimiin. Tietoa käytetty automaattisesti, esim. älyrakennukset. Massakustomointia, toimii ja jaettu monessa ”isännässä”. Innovatiivista, sisältö substanssiasiantuntijoilta, 
tietoinsinöörit mahdollistavat, teknikot ja insinöörit tuottavat. IPR pysyy tuottajilla.

7. Konetuotettu
• Käytännön asiantuntijatyö tuotetaan koneiden toimesta ilman ihmisiä. Jakelukanavat vähemmän selviä, soveltaja voi olla joko ihminen tai kone. Yhdeltä yhdelle tai 

monelle. Innovatiivinen, reaktiivinen tai proaktiivinen.



Osa III: Vaikutukset



6. Vastalauseet ja huolet



Kahdeksan huolta…
1. Luotettavien instituutioiden menetys

• Kuuluminen ammattikuntaan ei automaattisesti tarkoita luotettavuutta tai rehellisyyttä. Luotettava asiantuntija useimmiten tarkoittaa itse asiassa, että hän toimii 
odotetulla tavalla -> päätavoite on luotettava lopputulos, joka syntyy tehokkaasti

• Kuitenkin verkkopalveluihin usein luotetaan (ns. Quasi-trust) eikä perinteisiltä valtavirran toimijoilta hyväksytä helposti uusia rooleja [Oma: esim. Postin uudet 
palvelualueet]

2. Ammattien moraalisen luonteen mureneminen
• Luotetaan ammattikunnan normeihin (uskomukset, arvot, tavat). Löydettävä tasapaino moraalin varjelemisen arvon ja palvelun saavutettavuuden arvon välillä

3. Vanhojen tekemisen tapojen (”käsityötaidon”) katoaminen
• Kumpi on tärkeämpää: prosessi vai lopputulos? Esim. barista vs. Cupsolo

• Palvelujen tuotantotapa liian kallis, löydettävä uusia, kustannustehokkaampia jakelumalleja - asiantuntijatyön on oltava keino lopputulokseen, ei itse lopputulos

4. Henkilökohtaisen otteen menettäminen
• Ajatusvirhe, että inhimillinen vuorovaikutus automaattisesti vähenee - saattaa jopa lisääntyä, mutta eri kanavin esim. televälitteisesti tai puoliammattilaisten kautta

• Miksi arvostamme inhimillistä vuorovaikutusta: kuvitellaan, että se on paras tapa toimittaa asiantuntijuutta, arvostetaan sen tuottamaan tunnekokemusta (ei siis 
laadullisesti parempaa lopputulosta)

• Ammatit ovat tämänhetkinen ratkaisumme ongelmaan, jossa ihmiset tarvitsevat asiantuntijatietoa ongelmiinsa



…Kahdeksan huolta
5. Huoli empatiasta

• Monet asiantuntijat väittävät, että päivittäinen kanssakäynti on työn ytimessä ja empatialla suuri rooli: kyky ymmärtää toisen tunnetilaa, kyky jakaa ahdistus ja ilo. 
Todellisuudessa monilta asiantuntijoilta puuttuu empatiakyky (sosiaalisesti kyvyttömät lääkärit, hirviöopettajat jne.)

• Empatia hoituu ihan yhtä hyvin puoliammattilaisen avulla. Valtaosalla yrityksistä ei ole varaa ensiluokan empaatikkojen palveluihin

• Ihmiset saattavat haluta uskoutua mieluummin koneelle kuin ihmiselle arkaluontoisissa asioissa

6. Jäljelle jäävän työn luonne
• Kapitalismin alusta asti on ollut huoli, ettei kuluttajien ”hyvä” ole sama kuin palveluntarjoajan

• Nykyasiantuntijat tavoittelevat vakitulo lisäksi kiinnostavaa ja mielekästä työn sisältöä -> juuri ne ikävät rutiinit siirtymässä koneille. Huoli koskeekin nimenomaan 
mielekkäiden tehtävien menettämistä ja uskotaan, että nousemassa olevat tehtävät eivät olisi yhtä mielenkiintoisia [Oma: tuntemattoman pelko]

7. Uudet työn tekemisen mallit katkaisevat asiantuntijatuotannon

• Käyttäjät valitsisivat edullisen työn ja ohjauksen ennemmin kuin kalliin eivätkä halua maksaa työntekijän koulutusta palveluntarjoajan hinnoissa -> 
harvemmat yritykset ottavat junioreja töihin tai he saavat entistä vähemmän palkkaa -> paluu oppisopimuskoulutukseen + verkko-oppiminen simulaatioiden 
kautta

• Kaksi kysymystä: miten koulutamme tulevaa asiantuntijoiden sukupolvea, mitä me opetamme huomisen asiantuntijoille?

8. Tulevaisuuden työroolit

• Ennakoimme, että tulevaisuudessa työntekijöitä koulutetaan tehtäväpohjaisesti ennemmin työpaikkapohjaisesti (ammatti), sillä perinteistä ”työtä” ei 
tulevina vuosikymmeninä enää ole. Siirrymme ammattikuntien jälkeiseen yhteiskuntaan



Tulevaisuuden ammatteja

1. Käsityöläiset: harvoja taitavia yksilöitä, joiden osaaminen ei ole siirrettävissä koneille. [Oma: estetiikan kaipuu - kauneuden ja inhimillisen 
hyödyllisyyden/tarpeellisuuden tarve]

2. Assistentit: avustavat perinteisiä tai verkostoituneita asiantuntijoita, mutta eivät ole itse asiantuntijoita

3. Puoliammattilaiset: pystyvät tuottamaan palvelun standardoitujen prosessien ja systeemien avulla asiantuntijan sijasta

4. Empaatikot: kyky välittää huonoja uutisia hienotunteisesti, kuunnella ja jakaa asioita [Oma: inhimillinen liittymisen ja kuulumisen tarve]

5. R&D-työläiset: uusien kyvykkyyksien, tekniikoiden ja teknologioiden kehittäminen käytännön asiantuntemuksen toimittamiseksi uusilla 
tavoilla

6. Tietoinsinöörit: verkkopalvelujen suunnittelu, tietomallinnus

7. Prosessianalyytikot: töiden pilkkominen ja allokoiminen paloihin ihmisten ja koneiden välillä

8. Moderaattorit: verkkopalvelujen toimivuuden valvominen ja sisällön laaduntarkkailu

9. Designerit: ongelmien ratkaiseminen vaivatta tai niiden ennaltaehkäiseminen intuitiivisissa, helppokäyttöisissä verkkopalveluissa 

10. Systeemien palveluntarjoajat: tuottavat systeemin palvelun toimittamiseksi käyttäjille

11. Data-analyytikot: tiedon kerääminen ja analysoiminen korrelaatioiden, trendien ja syy-yhteyksien tunnistamiseksi, edellyttä monitieteistä 
taustaa

12. Systeemi-insinöörit: suunnittelevat systeemit, jotka tuottavat käytännön asiantuntemustiedon (ei välttämättä vielä edes olemassa)



7. Ammattien jälkeen



Ammattien jälkeen

Miten jaamme käytännön asiantuntemusta yhteiskunnassa?

• Kaksi päälinjaa: automaatio ja innovaatio

• Kolme teemaa: tulevaisuuden koneiden älykkyyden rajat, teknologinen työttömyys, käytännön asiantuntijatyön 
vapauttaminen ja tarjoaminen verkossa

• Onko olemassa tehtäviä, joita emme halua siirtää koneille, vaikka voisimme? Esim. hengityskoneen sulkeminen

• Ihmisasiantuntijan taidot perustuvat neljään asiaan: ajattelu, ymmärtäminen, analysointi ja päättely sekä 
reflektoiminen - kyse on lopulta siitä, pystyykö älykäs kone parempaan suoritukseen näissä siten, että lopputulos 
on laadukkaampi

• Mikä on vielä tänään monimutkaista, on huomenna koneiden rutiinia

• Koneiden moraali, esim. sodankäynti [Oma: moraali on inhimillinen ja subjektiivinen käsite, esim. uskontoon 
perustuva oikea / väärä]

• Ei pidä luottaa asiantuntijoihin tehtävien siirtämismahdollisuuden arvioinnissa - pukki vartioi kaalimaata

• Kyse ei ole ainoastaan siitä, korvaako teknologia ihmisen työssä, vaan myös siitä, kuinka hyvin työstä maksetaan



Keskeiset kysymykset

• Kuinka paljon uusia työtehtäviä pitää suorittaa?
• Mikä on näiden työtehtävien laatu?
• Kenelle on etua näiden työtehtävien suorittamisesta?
• Minkälaisia asiantuntijan työtehtäviä tulee olemaan?
• Mikä on teknologian hinta palveluntarjoajalle / käyttäjälle?
• Jos käytännön asiantuntemuksesta tulee yleishyödyllistä, voi heikentää sen tuottamishalukkuutta 

tulevaisuudessa
• Jokaisen työn komponentin kohdalla tulisi miettiä, onko perinteinen käyttäjän poissulkeva 

käytäntö aidosti tarpeen
• Kuka maksaa yleishyödyllisen asiantuntemustiedon kulut?
• Kenen kuuluu omistaa ja kontrolloida käytännön asiantuntemustietoa teknologiapohjaisessa 

tietoyhteiskunnassa?


