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On erotettavissa kaksi megatrendiä, joiden 
syyt ovat erilaiset

1. Digitaalisen teknologian vaikutukset
2. ‘Haasteet’ ihmiskunnalle

• Kuinka megatrendit muuttavat maailmaa? Mitä 
voimme tehdä?

• Kauppatieteilijän omakohtaisia havaintoja
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1. Internet – mailman valtaväestön pääsy internetiin laajenee
entisestään; ihmisten vuorovaikutus internetin kanssa
arkipäiväistyy ja siitä tulee kaikkialla läsnäolevaa
(ubiikkia); käytetään useita älylaitteita

2. Tietokoneiden laskentateho kasvaa edelleen merkittävästi, 
ICT-teknologia paranee, tietokoneiden tallennus-
kapasiteetti kasvaa merkittävästi (Intellin tj. Mooren laki v. 1965: 
ennustus komponenttimäärän tuplaantumisesta kustannustehokkaasti 
tuotetuissa mikropiireissä vuodessa.) 

*World Economic Forum
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3. Esineiden internet on 
yleistymässä (“Internet of 
Things”)

Älylaitteet, jotka kytkeytyneet 
internetiin kotona, työpaikalla, 
vapaa-ajan asunnossa, matkalla, 
urheillessa (vaatteissa), jotka 
synnyttävät valtavia 
datamassoja. 

Picture: Wikipedia
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4. Big data ja tekoäly – kyky käsitellä ja analysoida

suuria datamassoja; yhdistettynä tietokoneiden
kykyyn ’oppia’ datasta
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Picture from The Economist, May 6th 2017



Big Data – yritysten tärkein resurssi*
 Monet asiat (mitä teemme) jättää jälkeensä dataa: 

ostaminen kivijalkakaupassa tai verkossa, 
matkustaminen julkisella kulkuvälineellä, google-
haut, urheileminen (jos älyranneke/kello), soitto 
puhelimella 
 Tuskin mikään teollisuuden/palvelusektorin ala on 

immuuni big datalle.
 Dataan pohjautuva päätöksenteko**
** McAfee and Brynjolfsson: Among the companies surveyed, the ones 

that were mostly data-driven had 4% higher productivity and 6% 
higher profits than the average, Wall Street Journal.
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* The Economist, May 6th 2017

https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704547804576260781324726782#articleTabs%3Darticle
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5. Alustatalous tai 
jakamistalous

6. 3D-tulostaminen: muuttaa 
tuotantoprosesseja
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Teknologiset megatrendit: havaintoja
 Megatrendit vaikuttavat suuresti elämäämme, yrityksiin, 

valtiovaltaan – vaikka kestää vuosikymmeniä (vuosisatoja) 
ennen kuin niiden koko potentiaali realisoituu

 Digi-teknologian potentiaali on valtava, sekä parantamaan/ 
tehostamaan teollisia prosesseja (robotiikka), että synnyttämään 
uutta palveluliiketoimintaa

 Softa ja algoritmit ohjaavat enenevässä määrin elämäämme ja 
mahdollistavat paremman elämänlaadun.

 Teknologian nopeaan kehitykseen liittyy huolenaiheita, mm. se, 
etteivät laajat yhteiskunnan segmentit pysy kehityksen perässä.
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Megahaasteet ihmiskunnalle: teknologia voi 
auttaa 
1. Demograafiset muutokset monissa maissa: ikääntyvä 

väestö länsimaissa, urbanisaatio Afrikassa, pakolaiset.
2. Kasvava väestö: kasvava tarve ruokaan, puhtaaseen 

juomaveteen, halpaan energiaan.
3. Ilmastonmuutos, yleinen huoli ympäristöstämme & 

kestävä kehitys.
Megahaasteet pakottavat valtiot ja yritykset toimimaan 
tehokkaammin niukkojen resurssien puitteissa (= optimointi-
ongelma).
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Teen joitakin havaintoja seuraavista
teknologisista megatrendeistä:
 Internet
 Tekoäly/Big data
 Jakamistalous/alustatalous
 Ilmastonmuutos
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Kuinka kauppatieteilijät/humanistit/filosofit  
voivat auttaa, jotka eivät osaa koodata tai 
kehittää algoritmeja?

 Teknologian kehittäjät insinöörejä, matemaatikoita, 
tietojenkäsittelijöitä

 Heidän olisi kuitenkin viisasta olla läheisessä 
yhteistyössä muiden tieteenalojen edustajien kanssa 
(monitieteisyys): Miksi?

11



Kuinka voimme auttaa: Internet-hakukoneet
 E-kauppa

Hakukoneita käytetään laajasti löytämään ‘paras’ tuote/palvelu: 
hintaan pohjautuvat hakukoneet dominoivat markkinoita. Kuinka 
laatu otetaan huomioon? Esimerkkinä lentoyhtiöiden hinnoittelu. 
 Suosittelujärjestelmät (rakennetaan malli käyttäjän 

aikaisemmista valinnoista ja muiden valinnoista)
 Mitä elokuvia katsotaan? Mitä musiikkia kuunnellaan? Mitä 

uutisia katsotaan? Mitä kirjoja luetaan? Mihin ravintoloihin 
mennään syömään?

 Yleensä näistä suosittelujärjestelmistä pidetään, mutta…
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Johtopäätöksiä:

 Kehitetään yhdessä parempia hakukoneita

 Kehitetään yhdessä parempia suosittelujärjestelmiä
 Erityinen huolenaihe ihmisten maailmankatsomuksen 

kaventuminen (more of the same)
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Kuinka voimme auttaa: Tekoäly (Data-
Driven Decision-Making 1/2
 Tekoäly on hyvä renki, mutta huono isäntä
 Haluammeko me delegoida tärkeitä päätöksiä koneelle? 

Monet tekoälytutkijat ovat tätä mieltä …
 Päätöksenteon tutkijoille on luonnollinen lähtökohta, että 

ihminen viime kädessä päättää.
• Lainapäätökset?
• Lääketieteen diagnostiikkapäätökset?
 On hyödyllistä käsitellä yksilötason dataa ja 

kuunnella potilasta.
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Kuinka voimme auttaa: Tekoäly (Data-
Driven Decision-Making 2/2

 Algoritmeihin on ohjelmoitava ‘moraalisia’ 
arvovalintoja, tunteita ja empatiaa
 Tekoälytutkijat tarvitsevat apua filosofeilta, 

psykologeilta ja humanisteilta (monitieteisyys)
 Kenen moraali, arvot, tunteet ja empatia koodataan

osaksi tekoälyä? Laitteen omistajan? Yhteiskunnan? 
Kuka ja millä aikataululla tehdään päivitykset?
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Kuinka voimme auttaa: Jakamistalous ja 
alustatalous
Algoritmit, joiden tarkoitus on saattaa kysyntä ja tarjonta yhteen, 
pohjautuvat ihmisten preferenssien mallintamiseen
(nettihuutokaupat, vaalikoneet, taksipalvelut tyyppiä Uber, Airbnb) 
 Nettihuutokaupat:  usean attribuutin huutokaupat (ei vain hinta …)

 Joukkorahoituskampanjat (ei perinteiset menestystekijät)
 Vaalikoneet: Mitkä kysymykset erottelevat? Mitä etäisyysmetriikkaa

sovelletaan? Kysymysten skaalat ja tärkeyspainot?
 Uber, Airbnb: päätöksenteon tuki rankeeraamaan vaihtoehtoja; 

luottamuksen merkitys korostuu. Tutkittava!
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Kuinka voimme auttaa: ilmastonmuutos ja huoli
ympäristöstä
 Ongelmien ratkominen edellyttää
 Vaikeita tradeoff-valintoja kustannusten ja ympäristön välillä.
 Monitieteisiä tiimejä (tyyliin IIASA, Wien).
 Uusi sovelluskohde: laajennetaan investointipäätökset

kolmiulotteisiksi: 
 tuotto
 volatiliteetti
 3. dimensio: indeksiluku joka kuvaa kuinka hyvin yritys suoriutuu

kestävän kehityksen asteikolla
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