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Olet varmaan huomannut, kuinka nykyään melkein kaikki 
asiat voi hoitaa verkossa? Tietokoneella tai älypuhelimella 
voi asioida pankissa, ladata musiikkia tai elokuvan, ostaa 
konserttilipun, saada ruokaostokset toimitettuna suoraan 
kotiisi, rekisteröidä ajoneuvon tai vuokrata lomamatkalle 
asunnon. Palveluiden siirtymistä verkkoon kutsutaan di-
gitalisaatioksi. Digitalisaatio ei suinkaan ole viime vuosien 
trendi, vaan se on Suomessa jo lähtenyt käyntiin 80-luvulla, 
kun ensimmäiset kotitietokoneet yleistyivät. 

Digitaalisilla palveluilla yritykset, viranomaiset, organisaa-
tiot ja muut tahot pyrkivät tekemään palveluidensa tai tuot-
teidensa käytön aiempaa helpommaksi niiden käyttäjille. 
Digitaalisia palveluita voi käyttää juuri silloin kun haluaa ja 
missä haluaa. Enää ei tarvitse lähteä konttoriin jonottamaan 
– vaikkapa tilisiirto onnistuu helposti kotisohvalta tai kes-
ken iltapalan tietokoneen tai älypuhelimen avulla.

Digitalisaatio siis helpottaa kaikkien ihmisten arkea – jos ei 
suoraan, niin ainakin välillisesti. Siihen liittyviä asioita kä-
sitellään usein sanoin ja termein, jotka kuulostavat vieras-
kielisinä tai teknisinä hankalilta. Tässä oppaassa avaamme 
tärkeimpiä käsitteitä mahdollisimman selkokielisesti, kuvin 
ja esimerkein.

Alkusanat
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Tampereen kaupungin Digipore-hankkeen teemana on Koko kan-
san digi. Esimerkiksi juuri tällä vihkosella teemme digitalisaatiota 
helpommin ymmärrettäväksi ja kannustamme siten koko kansaa 
kokeilemaan ja käyttämään uusia palveluita ja osallistumaan ak-
tiivisesti digitalisaation kehitykseen.
 
Digipore-hanke on osa Kuutoskaupunkien Espoo, Helsinki, Oulu, 
Tampere, Turku ja Vantaa, yhteistyötä. Digipore 6Aika-hankkeen 
tavoitteena on lisätä työllistymistä teknologia-alalle, vahvistaa 
työnhakijoiden osaamista digitaalisuuteen liittyvissä tiedoissa ja 
taidoissa sekä lisätä teknologia-alan houkuttelevuutta työnanta-
jana. Lisäksi tavoitteena on luoda nopeilla kokeiluilla uusia palve-
luja, joista on hyötyä työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville.
 
Digipore toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston hankkeena kaik-
kien kuutoskaupunkien yhteistyönä eli Tampereella, Oulussa, Es-
poossa, Helsingissä, Turussa ja Vantaalla. Hankkeen päätoteuttaja 
on Turun kaupunki ja Tampereella osatoteuttajana kaupungin työl-
lisyyspalvelut.

Moro!
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Siten ainakin osa laitteen toiminnasta perustuu verkon yli käsitel-
tyyn tai haettuun tietoon. Esimerkiksi verkkoon liitetty televisio, joka 
asennettaessa hakee automaattisesti kanava-asetukset tai kulje-
tusliikkeen auto, jonka yrittäjä voi paikantaa netissä, ovat IoT-lait-
teita. Voipa uusi jääkaappi jopa todeta maidon olevan loppumassa ja 
tilata kaupan kotiinkuljetuspalvelusta lisää, jos olet asetuksiin näin 
kirjannut. Teollisuuden monimutkaisimmissa IoT-ratkaisuissa voi-
daan seurata tehtaan eri toimintoja, kuten tuotantoa ja prosessien 
vaiheita ja ohjata niitä muualta. Esimerkiksi kaupan kylmäkoneistot 
ovat useasti etäohjattuja; palveluntarjoaja seuraa kaupan kylmäko-
neiston lämpötiloja ja säätää asetuksia antureiden tiedon mukaan. 

Esineiden 
internet (IoT)

Lisäinfo: Anturi” Villen kaverilla on uudessa 
talossaan järjestelmä, jolla 
hän voi säätää eri huoneiden 
valaistusta ja lämpötilaa 
kännykkäsovelluksen kautta. 

Anturi on mittalaite, joka havaitsee muutoksia ja reagoi niihin. 
Antureilla voi mitata kaikenlaista fyysistä, kuten esimerkiksi 
lämpötilaa, ääntä, liikettä, valoa, painetta, kosteutta, nopeut-
ta, tai sydämen lyöntejä, eli sykettä. Kun laitteen tai palvelun 
toiminta  perustuu mittaustulokseen arvion sijaan, on palvelu 
käyttäjälleen henkilökohtaisempaa ja parempaa.
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Esineiden internet tarkoittaa toisiinsa internetin kautta 
verkottuneita laitteita ja antureita.
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Virtuaaliympäristössä voi liikkua joko tavallisilla näyttölaitteilla, 
kuten kännykät ja tietokoneet, tai sitten erillisillä virtuaalilaseilla. 
Virtuaalitodellisuuden avulla saadaan aikaan valokuvia tai videoita 
todellisempi tilantuntu, kun etäisyydet ja mittakaava hahmottuvat 
näköaistille selvemmin. Koska tila on luotu tietokoneella, voidaan 
se toki luoda joko vastaamaan todellisuutta tai sitten mitä mieli-
kuvituksellisemmaksi fantasiamaailmaksi. Virtuaalitodellisuuden 
avulla voi vaikka sukeltaa merten syvyyksiin kastumatta, tai lentää 
lentokoneella pelissä. Myös asuntoa tai toimistotilaa etsivä voi tule-
vaisuudessa kulkea kiinteistössä virtuaalitodellisuudessa ja nähdä 
tilan ”omin silmin”. 

Virtuaali-
todellisuus
eli VR” Villen veljentytär on todella 

taitava liikkumaan tietokoneen 
virtuaalipelissä. VR-lasien 

kautta hän puikkelehtii 
pelihahmojen ja esteiden yli ja 

selvittää tiensä maaliin. 

Diginatiivi on henkilö, joka on kasvanut tietotekniikan pa-
rissa ja aloittanut sen käytön jo lapsena. Toisin sanoen hän 
ei vierasta tai pelkää käyttää laitteita ja digitaalisia palve-
luita, vaan kuluttaa niitä sujuvasti ja kiinnostuneesti. 

Lisäinfo: Diginatiivi
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Virtuaalitodellisuus on tietokoneella luotu keinotekoinen 
ympäristö. 
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” Villen vanhemmat ovat 
muuttamassa uuteen asuntoon. 

Villen äiti sovittelee uutta kirjahyllyä 
olohuoneeseen sisustusliikkeen 

AR-sovelluksella. Tabletin näytöltä 
näkee nopeasti, minkä kokoinen ja 

näköinen malli sopii tilaan parhaiten.

Tietokoneella tuotettua sisältöä voivat olla kuvia, ääntä, 
videoita, tekstiä tai vaikkapa näkymääsi ilmestyvä opas-
hahmo.

Lisätty todellisuus on erityisen käyttökelpoinen koulutuk-
sessa ja teollisuudessa; AR-lasien avulla voidaan välittää 
lisätietoa tarkasteltavasta kohteesta. Esimerkiksi lento-
mekaanikko voi nähdä huollettavan moottorin korjausoh-
jeet suoraan silmiensä edessä, osa osalta.  Paperikoneen 
asentajat voivat myös tarkastella monimutkaisen koneen 
yksittäisiä osia lisätyssä todellisuudessa purkamatta ko-
netta. Ja kyllä, Pokemon Go on myös lisättyä todellisuutta.

Lisätty 
todellisuus 
eli AR
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Lisätty todellisuus (AR eli augmented reality) on 
tekniikka, jossa näkyvään maailmaan yhdistetään 
virtuaalista sisältöä tietokoneen avulla. 
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Yleensä valmistusmateriaali on muovi, mutta laitteita on ole-
massa myös metallin, lasin ja keraamisten aineiden tulostuk-
seen. 3D-tulostimissa fyysinen esine rakentuu kerroksittain. 
Tulostuspää sulattaa siihen muovikelalta syötetyn aineen ja 
annostelee sen kerroksittain asetusten mukaan. Muita tu-
lostustekniikoita on muun muassa jauhemaisen raaka-ai-
neen kovettaminen laserilla sekä nestemäisen materiaalin, 
kuten epoksin kovettaminen UV-laserilla. 

Joidenkin moniulotteisten esineiden valmistus kaivertamal-
la ja jyrsimällä ne esimerkiksi umpimetallisesta palikasta on 
vaativaa ja kallista. Kun muoto rakentuu kerros kerrokselta, 
voidaan luoda nopeasti vaikkapa solumaisia rakenteita, ku-
ten täsmälleen luunsa murtaneen potilaan käsivarren muo-
toinen, hengittävä ja oikeasta kohdasta tukeva lasta. 

3D-tulostus

” Villen keittiön tuolista on 
käytössä murtunut muoviosa. 

Ville tulostuttaa osan 
palvelussa aamupäivän aikana 
oikean värisenä ja taustastaan 

vahvistettuna.
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3D-tulostus, eli additiivinen valmistus on tietoko-
neella luodun esineen tai mallin tulostamista fyysi-
seksi esineeksi.
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Nykyiseen 4G -verkkoon verrattuna 5G tuo verkkoon vakaut-
ta, kun verkkokapasiteetti sekä nopeus kasvavat kymmen-
kertaisesti. Nopeampi ja vakaampi nettiyhteys mahdollistaa 
esimerkiksi yrityksille kokonaisten tehtaiden etäohjauksen 
verkon yli. Kuluttajalle 5G-verkon kehittyneisyys näkyy no-
peutena, kun vaikka elokuvan voi ladata tabletille nopeasti, 
eikä puhelinyhteys pätki edes suurissa yleisötapahtumissa. 

5G – uusi
teknologia

” Viime vuonna Ville ei 
meinannut saada millään 

kännykkäyhteyttä festareilla, 
ja osa tutuista jäi näkemättä. 

Uusi 5G-yhteys ei pätki ja 
kännykkäpalvelut toimivat 

loistavasti

NFC on kahden laitteen välinen lyhyen kan-
taman tiedonsiirtoteknologia. Sen avulla 
kaksi laitetta voi esimerkiksi muodostaa 
pariliitoksen, eli antaa toisilleen luvan siir-
tää tietoja laitteesta toiseen. Esimerkiksi 
mobiilimaksaminen kännykästä kaupan 
maksupäätteeseen perustuu NFC:hen.

Lisäinfo: NFC
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5G on langattoman tiedonsiirtoteknologian viimeisin 
sukupolvi ja se on lyhenne englannin kielen sanasta 
”Fifth Generation” (suom. viides sukupolvi). 
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”Ville ja mummo leipovat 
yhdessä pullaa. Mummo pyytää 
virtuaaliavustaja Siriä laittamaan 
uunin ajastimen päälle, koska 
mummon kädet ovat taikinassa.

Koneoppiminen taas on osa tekoälyä, jossa kone kehittää omaa 
suorituskykyään oppimalla sille annetun datan perusteella. Suu-
rin osa nykyisistä tekoälyn käyttökohteista pohjautuu koneoppi-
miseen. 

Esimerkiksi puheentunnistus toimii tekoälyllä; kun Alexa tai Siri vas-
taa kysymykseesi, on se laitteen ja pilvipalvelun tekoälyn toiminto. 
Kun Alexa tai Siri huomaavat sinun ohittavan työviestit iltaisin ja oppi-
vat olemaan lukematta niitä ääneen, on se koneoppimista. 

Tekoälyä käytetään myös verkkokaupan tuotesuositteluun, asi-
akkaiden käyttäytymisen ennustukseen sekä pilvipalveluiden ka-
pasiteetin optimoimiseen. Teollisen tekoälykehityksen tavoittee-
na on, että ihminen pystyy kertomaan sille mihin lopputulokseen 
ja miten haluaa päästä, vaikkapa tuotantoprosessissa, jonka jäl-
keen tekoäly suunnittelee kaikkein tehokkaimman, edullisimman 
tai ympäristöystävällisimmän tavan järjestää tuotanto

Tekoälyn 
mahdolli-
suudet
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Tekoäly tarkoittaa tietokonetta tai tietokoneohjelmaa, 
joka osaa tulkita dataa ja valita, sekä suorittaa toiminto-
ja sen pohjalta. 
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Teollisuusrobotit suorittavat yleensä korkeintaan muu-
tamaa tehtävää, kuten hitsausta, maalausta, sahausta tai 
muuta yksitoikkoista tehtävää, jossa ihminen on hitaampi 
tai ei pysty jatkuvasti samaan tarkkuuteen. Palvelurobotti 
taas auttaa ihmistä esimerkiksi leikkaamalla nurmikon tai 
imuroimalla kodin automaattisesti. Ohjelmistorobotti taas 
auttaa sähköisissä tehtävissä, kuten luottokortin hakemi-
sessa, keräten halutut tiedot tietokannoista ja nopeuttaen 
näin kortinmyöntäjän päätöksentekoa.  

Robotiikka” Villen naapuri Otto on saanut 
työpaikalleen asennusrobotin, 

joka tekee raskaat nostotyöt. 
Otto on  päässyt myös  

tuotannonsuunnittelutehtäviin 
miettimään, kuinka robotit 

voisivat auttaa henkilöstöä 
muissakin tehtävissä.

Lisäinfo: RFID

RFID on etätunnistustekniikka, jolla lukulaite voi 
tunnistaa jonkin esineen tai muun kohteen. Esimer-
kiksi pieneen tarraan voidaan tulostaa antenni, liittää 
antenniin kiinni mikrosiru ja liimata tarra varastossa 
laatikkoon. Sirulle voidaan tallentaa tietoja, kuten 
vaikka laatikon sisällön tiedot. Nyt varastorobotin 
lukulaite tunnistaa laatikon ja osaa automaattisesti 
lähettää sen tuotteen ostaneelle asiakkaalle. 
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Robotti tarkoittaa automaattisesti jotain tehtävää 
suorittavaa konetta ja robotiikka näiden koneiden 
suunnittelua, kehitystä ja tutkimusta. 
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Pelillistäminen” Villen kaverin tytär on pelannut jo monta 
viikkoa iltapäivisin peliä tabletilla, jossa 

opetellaan espanjaa. Opittuaan sanoja 
ja lauseita ja läpäistyään pelin kokeen 

pääsee aina seuraavalle tasolle ja 
palkinnoksi saa muokata pelihahmoaan 

uusilla vaatteilla tai koruilla. 

Pilvipalvelu tarkoittaa internetin kautta ta-
pahtuvaa tietojen siirtoa ja tallennusta. Kun 
teet puhelimesi tiedoista varmuuskopion 
”pilveen”, luot kopiotiedoston käytännössä 
vain verkon yli jollekin pilvipalvelun tarjo-
ajan tietokoneelle. ”Pilvessä” on siis lopulta 
vain jollakin toisella tietokoneella jossain. 

Lisäinfo: Pilvipalvelu

Pelillistäminen (”gamification”) tarkoittaa peleistä lai-
nattujen ideoiden soveltamista erilaisiin palveluihin, 
tuotteisiin ja ympäristöihin. 

Pelillistämisen tavoitteena on edistää osallistumista ja sitoutu-
mista sekä tehdä toiminnon käyttämisestä hauskempaa. Pelillis-
tämisen keinot perustuvat usein palkitsemiseen ja kannustuk-
seen. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi edistymistä visualisoivat 
kuviot, tulosvertailu, erilaiset kunniamerkit, pisteet ja tasot.

Hyvä esimerkki pelillistämisestä on aktiivisuusmittareiden suori-
tustavoitteisiin kannustavat viestit ja animaatiot. 
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Verkkokauppa on hyvä esimerkki kaikkeen vaikuttavasta digita-
lisaatiosta. Myyjä voi tarjota tuotettaan verkkokaupassaan, asi-
akas selaa tuotteita laitteellaan, vertailee tuotteita, tekee osto-
päätöksen, maksaa verkkomaksulla ja saa tuotteen toimitettuna 
itselleen. Digitaalinen markkinointi helpottaa tuotteen ja sitä kai-
paavan asiakkaan saattamista yhteen. Verkkokaupan ostosten-
teon seuranta taas helpottaa kauppiasta kehittämään tuotteitaan 
ja palveluaan. 

Verkkokauppa

” Villen vaari on taitava ja nopea 
tekemään uistimia ja niitä kysellään 

jo kauempaakin. Ville avaa vaarille 
verkkokaupan, jonka kautta vaari 

saa tilaukset kännykkäänsä. Vaari 
tekee tilatun uistimen, luovuttaa 

sen kuriirille toimitukseen ja 
vastaanottaa maksun verkon kautta. 

Big Data on käsite suurille määrille yksittäisiä tie-
donjyviä, jota ei voi perinteisillä tavoilla hallinnoida. 
Vaikkapa Euroopan edellisen viiden vuoden verkko-
kauppaostokset tai päivittäiset säätiedot on käsittä-
mättömän suuri määrä tietoa, eikä sellaisenaan kenel-
lekään käyttökelpoista. Kuitenkin kun tuo datamäärä 
seulotaan, esimerkiksi ostosajankohtien tai mitattujen 
myrskyjen määrien mukaan, voi tiedosta vetää johto-
päätöksiä, oppia ja ennustaa tulevaa tarkemmin.

Lisäinfo: Big Data
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Verkkokaupassa ostetaan tavaroita ja palveluita inter-
netin välityksellä. 
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Digitalisaatio tuo runsaasti mahdollisuuksia yhteiskunnan eri osa-alueille. 
Mahdollisuuksien mukana tulee kuitenkin myös uhkatekijöitä. Ensinnäkin, 
digitalisaatio koskettaa kaikkia yhteiskunnan jäseniä. Jos suurten, koko 
yrityksen laajuisten tai jopa kaikkia kansalaisia koskevien järjestelmien 
digitalisointi myöhästyy tai tehdään huonosti, voi työnteko vaikeutua ja hi-
dastua, tai hyvinvointi laskea, joka voi käydä kalliiksi. 

Toisekseen, joustava digitaalinen toiminta verkossa edellyttää, että käyt-
täjä voidaan varmasti tunnistaa siksi henkilöksi, joka hän väittää olevansa. 
Siksi tietoturva on tärkeää ja jokaisen tulisikin pitää huolta siitä, että sa-
lasanat ovat ajan tasalla, eivätkä voi päätyä vääriin käsiin. Sekä tietojaan 
luovuttavien, että tietoa käsittelevien tahojen tulee suhtautua asiaan vaka-
vasti. Tietomurrolla voi olla vakavat seuraukset niin yksilö- kuin yritysta-
sollakin. 

Kolmanneksi, digitalisaatioon liitetty uhka työpaikkojen katoamisesta on 
toistaiseksi pysynyt kuvitteellisena. Muutokset ja kehitys ovat lähinnä li-
sänneet työpaikkoja. Suorittavan työn määrä tulee kuitenkin mitä luulta-
vimmin vähenemään tulevaisuudessa, kun koneet tekevät yksitoikkoisen 
ja mekaanisen työn. Ihmiset voivat keskittyä tekemään työtä, joka on tuot-
tavampaa ja merkityksellisempää. Koulutuksella on suuri merkitys tässä 
muutoksessa. 

Digitalisaation 
riskit ja uhat” Naapuri kertoo työpaikalleen 

tehdystä tietomurrosta. Ville 
auttaa naapuria päivittämään 

kaikki henkilökohtaiset 
salasanansa, jotta omat, 

tärkeät tiedot pysyvät tallessa. 

Kryptovaluutta eli digiraha on internetissä käytettävä maksuväline, 
jolle ei ole fyysistä olomuotoa, kuten kolikoita tai seteleitä. Digiraha 
perustuu täysin maksajan ja maksunsaajan väliseen luottamukseen 
ja sitä hallinnoivat vain sen käyttäjät, eivät pankit tai hallitukset. Ky-
syntä ja tarjonta määrää digirahan arvon ja se voi vaihdella paljon. 

Lisäinfo: Kryptovaluutta
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Twitter
@digipore (Digipore_Tampere)
#digipore #6Aika

Instagram
@digiporetampere

Nettisivut
kokokansandigi.fi
digipore.fi
www.tampere.fi/tyollisyyspalvelut

6Aika on Suomen kuuden suurimman kau-
pungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tam-
pereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän 
kaupunkikehityksen strategia.  Vastaamme 
strategialla haasteisiin, joita kaupungistu-
minen tuo. Haluamme kehittää kaupunke-
jamme entistä älykkäämmiksi ja vastata pal-
veluilla kaupunkilaisten aitoihin tarpeisiin.

Tomi Ränkimies, projektipäällikkö
Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut
puh. 044 423 5793 
tomi.rankimies@tampere.fi 

Yhteystiedot

Sosiaalinen media ja nettisivut 

Mikä on 6Aika?

www.6aika.fi

Syvennä digitalisaation osaamistasi verkkokursseilla osoitteessa kokokansandigi.fi


