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Toisin kuitenkin kävi. Yhä useammat käyttäjät 
tarvitsivat erilaisia välitulosteita eikä myös-
kään elektronisten aineistojen luotettavasta 
pysymisestä koneiden muistissa oltu varmoja. 
Jälleen otettiin lisää varmuuskopioita. Osa-
na varmuuskopioiden ottoa on rutiini, josta 
on vaikea päästä eroon. Olemme oppineet 
paperiseen yhteiskuntaan ja arkistoimaan 
asiat paperilla. Osa arkistoista on toki myös 
arkistointivelvoitteen alaisena ja ne on säily-
tettävä allekirjoituksineen paperisena. Tieto-
tekniikan vallankumous tarvitsi yhä enemmän 
paperia.

Saman vuosikymmenen loppu toi uuden 
aiheen. Tärkeimmissä yrityksissä siirryttiin 
paperittomaan organisaatioiden väliseen tie-
donvaihtoon (OVT, engl. EDI, Electronic 
Data Interchange). Ajatuksena oli, että ver-
kon välityksellä tilaukset kulkevat paljon 
nopeammin kuin perinteisiä reittejä käyttäen. 
Kansainvälisessä liiketoiminnassa parin viikon 
paperien kierrättämisestä siirryttiin korkeintaan 
muutaman tunnin tilausaikatauluun. Painopis-

Bitit versus paperi  

– Miten pysyä kehityksen eturintamassa?
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Kun tietotekniikka 
mikrotietokoneiden 
yleistyessä otettiin 
laajaan käyttöön myös 
pk-yrityksissä 
1980-luvun alussa, 
ajateltiin paperin käytön 
hiipuvan. 

teenä olivat nimenomaan nopeat toimitukset, 
joissa paperidokumentit tulivat edelleen pari 
viikkoa jälkeenpäin.

OVT:lle oli ominaista, että se oli tarkoitettu 
vakavaraisille ja suurella volyymillä liike-
toimintaa pyörittäville yrityksille. Jo pelkkä 
vuotuinen osallistumismaksu toimintaan oli 
250 000 Fmk. 

Paineita muutoksiin
Maakunta-arkiston johtaja huolestui 90-luvun  
alussa siitä, kuinka käy kirjallisen materiaalin 
aikojen saatossa, kun paperit haurastuvat. 
Tietotekniikka nähtiin pelastavaksi ratkai-
suksi, vaikka silloisen tietotekniikan taltiot 
muuttuvat merkityksettömiksi muutamassa 
vuosikymmenessä eikä silloin missään mu-
seossakaan ole niitä käsittelemään pystyviä 
toimintakuntoisia tietokoneita.

Samoihin aikoihin keskusteltiin myös virtu-
aalisista kirjastoista, mutta silloinen ikäluokka 
arvosti nimenomaan perinteistä kirjaa.
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Tuoreempi esimerkki on nykyinen käy-
täntö kassakuitin käytöstä takuukuittina. 
Huolimaton säilytys auringon paisteessa 
haalistuttaa kuitin merkinnät jo viikoissa. 
Paperia kulutetaan edelleen ottamalla 
varmuuskopio takuukuitista. Ostomme 
talletetaan joka tapauksessa jo nyt säh-
köiseen muotoon. Miksi tätä ei uloteta 
myös takuuasioiden tallentamiseen?

Eräs haaste tuli eteemme projektin muo-
dossa 90-luvun puolivälin jälkeen. Miten 
varaudutaan modernilla tavalla poikkeus-
tilanteiden hallintaan? Toiminta perustui 
tilanteen hallintaan seinille kiinnitettyjen 
seinätaulujen ja tilannekuvakarttojen avulla. 
Reaaliajassa  oli mahdotonta seurata tilan-
teen kehittymistä niin  johtokeskuksessa kuin 
etäpisteissäkin. Tietopohjainen johtaminen 
ja tilanteen hallinta on kaikkein oleellisinta 
silloin, kun kriisi on päässyt syntymään. 

Projektissa esitettiin kysymys: Bi-
tit versus paperit? Ratkaisuna oli, että  
siirryttäessä papereista silloin uusien 
kannettavien tietokoneiden käyttöön 
saavutettiin huomattava ajan säästö, jota 
voitiin hyödyntää johtamisoperaatioissa 
ja tehokkaammassa toiminnassa, vaikka 
toimittaessa 90-luvun verkkoympäristös-
sä oli turhaa vielä puhua reaaliaikaisesta 
toiminnasta. Siirtyminen bittipohjaiseen 
toimintaan oli iso askel poikkeustilan-
teiden johtamisen ja seurannan paran-
tamisessa. 

Näissä tapauksissa näyttivät bitit sel-
västi olevan voitolla, vaikkakin paperi 
sinnittelee edelleen ihmisten käytän-
nöissä. 

Uusi vuosikymmen, uudet haasteet
Pekka Himanen ja Manuel Castels 
esittivät vuonna 2001 mallin Suomen 
tietoyhteiskunnasta. Liikenne- ja vies-
tintäministeriön hanke Arjen tietoyhteis-
kunnasta toteutettiin vuonna 2008. Siitä 
syntyi Valtioneuvoston periaatepäätös 
sellaisesta tietoyhteiskunnasta, jossa 
korostetaan kansalaisten turvallista ar-
kea teemalla: Ei tuurilla vaan taidolla. 
Periaaatepäätös tukee sitä, että palvelut 
ovat turvallisia eikä luottamuksellisia 
tietoja joudu vääriin käsiin. Tämä antaa 
perustan voimakkaasti lisääntyville verk-
kotoiminnoille, kuten verkkokaupalle ja 
paperittomalle laskutukselle.

Digitaalinen teknologia ei ole vain 
tekninen kysymys. Kun informaatiota 
voidaan helposti ja edullisesti käsitellä, 
jakaa ja tallentaa, se on ulottanut vaiku-
tuksensa ihmisten, ryhmien, organisaa-
tioiden, verkostojen ja kokonaisten yh-
teiskuntien toimintoihin ja prosesseihin. 
On kehittynyt myös jatkuvasti enenevä 
määrä siihen perustuvia tavara- ja pal-
velutuotteita. 

Liikenne- ja viestintäministeri Suvi 

Linden on esittänyt, että  valtio lopettaa 
paperilaskujen vastaanottamisen vuoden 
2010 alusta. Tänä vuonna valtiolla ar-
vioidaan olevan ainakin 2,7 miljoonaa 
paperilaskua. Nykyinen siirtymävaihe on 
kovin merkillistä toimintaa. Kun kaikki 
toimittajat eivät vielä kykene sähköisiä 
laskuja toimittamaan ja laskujen käsitte-
lyssä on siirrytty sähköiseen toimintaan, 
lähetetään pahimmassa tapauksessa pa-
perilaskut ulkoiselle toimijalle. Tämä 
skannaa laskun ja lähettää sitten tämän 
sähköisen laskun maksettavaksi. 

Pitkässä juoksussa bitit ovat voittamas-
sa paperin. Olisikohan tässä jo nähtävissä 
pysyvämpi muutos?

Suomessa paperiteknologian taito on 
huipputasoa. Tämän perustana on laaja 
ja jatkuva tutkimustyö ja oikeaoppise-
na pidetty yritysjohtaminen. Kuitenkin 
alan tehtaat sulkevat oviaan tai ainakin 
lomauttavat väkeään. Tuotteita on tarjolla 
yli tarpeen. Tehtaat ovat jo reilun vuo-
sikymmenen ajan rahdanneet Suomeen 
laivalasteittain eucalyptus-haketta ja 
suorittaneet sillä koeajoja kemiallisen 
puunjalostuksen linjoilla. Kun aikakausi 
muuttuu, on kehitelty valmiuksia suun-
nitella ja rakentaa uusia tehtaita opti-
mikohteisiin. Toisaalta paperista alkaa 
merkittävä osa olla uusiopaperia.

Paperi on huippumodernilla tietotek-
niikalla jalostettu bulkkituote. Tehokas 
”bittiohjaus” on vallannut paperitehtaat. 
Jopa amerikkalainen tietotekniikan palve-
lujätti Google perusti Summan lopetetun 
paperitehtaan entiseen konehalliin tieto-
konehotellin, joka palvelee niin meitä 
suomalaisia kuin naapureitammekin ja 
palvelujen tarvitsijoita kaikkialla.

Maailmanlaajuisesti epävakaat talou-
delliset ajat vahvistavat paperiteollisuu-
den vaikeata tilannetta. Myös edellisen 
laman yhteydessä suljettiin vanhoja 
puunjalostustehtaita, mutta niille löytyi 
uusia ostajia esimerkiksi britannialaisista 
liikemiehistä, jotka havaitsivat erikoispa-
perien tuotannon mahdollisuudet pienissä 
tehtaissa.

Olisiko mahdollista, että puunjalos-
tusorganisaatioiden johto ei olisi ollut 
tilanteen tasalla, pystynyt näkemään tule-
vaisuuden edellyttämää uudistumista?

Kysymys bitit versus paperi on vain 
jäävuoren huippu. Ydinaihe on, miten ih-
miset voivat käyttää liiketoiminnoissaan 
tai vain muuten hyödykseen tai ilokseen 
tehokkaasti ja vaikuttavasti monenlaisia 
tietoja. Ja miten tätä voidaan tukea tehok-
kailla ja vaikuttavilla tuotteilla. 
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Mihin kannattaisi suuntautua 
Suomessa?
Bittiohjauksessa toimivien paperiteh-
taittemme tavoitteena on ollut saada 
tuotetuksi yhä enenevässä määrin pape-
rituotteita yhä halvemmalla. Tämän tien 
eteneminen ei ole enää menestyksellistä, 
vaikka kyseisten tuotteiden ominaisuuk-
siakin ja tuotantoprosessien tehokkuutta 
hiottaisiin äärimmäisyyksiin. Aivan 
samanlainen tilanne on tänään nähtävis-
sä myös autoteollisuudessa. Harvardin 
professori Clayton Christensen kuvasi 
tällaista kehittymistä olevan nykyises-
sä perusteknologiassa sinnikkäästi py-
symisessä (sustaining technology) ja 
sen jatkuvassa hiomisessa paremmaksi 
(The Innovator’s Dilemma: When New 
Technologies Cause Great Firms to Fail, 
1997). Hän osoitti, että tällaisella tiellä 
monet menestykselliset yritykset ajau-
tuivat konkurssiin. Hänen mukaansa 
yritysten pitäisi strategisissa suuntauk-
sissaan ottaa vakavasti huomioon, miten 
tuollainen kehitys voidaan katkaista ja 
siirtyä hallitusti johonkin aivan toisen-
laiseen teknologiaan (disruptive techno-
logy). Eivätkö paperi- ja autoteollisuus 
voisi oppia jotain uusia ”googlemaisia” 
liiketoimintamalleja.

Onko itse asiassa paperikäsite jakautu-
massa kahtia? Toisaalta on paperi, joka 
perustuu pääasiallisesti perinteiseen pape-
riteknologiaan ja toisaalta on paperituot-
teita, joissa perinteinen paperi on jäänyt 
sivuasiaksi. Jälkimmäisessä tapauksessa 
on erityisesti erilaisten informaatiolajien 
ja -sisällysten, esimerkiksi tekstin, kuvan 
ja muiden vastaavien merkitys korostunut. 
Näissä tuotteissa informaation sisällyt-
täminen ja itse informaatio ovat paljon 
arvokkaampia kuin paperi.  

Aikaisemmin, kun puhuttiin asiakirjasta 
(dokumentista), tarkoitettiin nimenomaan 
paperille kirjattuja tietoja. Nykyään on jo 

aivan vakiintunutta – jopa standardeissa-
kin, että dokumentti on hyvin laaja käsite. 
Pääasiallisesti se on jotain sähköisessä 
muodossa olevaa tallennettua tietoa. Myös 
lehtimaailmassa on tapahtunut merkittävä 
muutos. Paperilehtien tuottaminen ja osta-
minen on tullut kyseenalaiseksi. Sähköiset 
nettilehdet ovat vallanneet markkinat ja 
lukijoiden suosion.  

Mitä sitten tapahtuu yksittäiselle kir-
jalle? Vanhempi sukupolvi on tottunut 
lukemaan asiansa tai viihteensä joko 
paperituotteista tai omaksumaan ne yleis-
radion ja television välityksellä. Nuorten 
ei tarvitse saada asioita paperiversioina. 
Netti riittää, bitit dominoivat.

Entä kirjastot? Niillä tulee olemaan aina-
kin historiallista arvoa tulevaisuudessakin. 
Tosin tuoreimmat tiedot toimitetaan jatkos-
sakin netin kautta. Kodeissa kirjastojen ti-
lalle on tullut viihdekeskuksia. Voitaisiinko 
niitä suunnata enemmän tietopainotteisiksi? 
Ja missä paperia tarvitaan?

Kymmenkunta vuotta on seurattu 
älykkään paperin tuloa. Nyt paperiko-
neteknologialla pystytään valmistamaan 
vähitellen aurinkokennoja, elektronii-
kan komponentteja ja radiotunnistuk-
sen mahdollistavia etäluettavia tietoja. 
Älytarrat ja muut uudet komponentit 
saavat tavanomaisen paperin näyttämään 
entistä enemmän bulkilta, bitit ovat voi-
makkaasti esillä tässäkin.

Mihin sitten kannattaisi keskittyä 
Suomessa puuraaka-aineen hyödyn-
tämisessä? Teknillisen korkeakoulun 
selluloosatekniikan emeritusprofessori 
Johan Gullichsen käytti puheenvuoron 
Yleisradiossa 25.5.2009. Hän kertoi, 
että kaiken ydin on energiantuotanto. 
Oleellista on, että se saadaan generoi-
duksi uusiutuvien luonnonvarojen avul-
la. Hänen laskelmiensa mukaan 6,5 % 
kaikista maapallon metsävaroista riittää 
tyydyttämään ihmiskunnan energiantar-
peen. Lisää tehoa saadaan hyödyntämällä 

jätteitä energiantuotannossa. Jätekuormaa 
voidaan keventää myöskin kierrättämällä 
käytettyä paperia  ja muuta kierrätyskel-
poista jätettä. Tehokas metsän hoito on 
saamassa myös ilmastomuutostaisteluun 
aktiivisen roolin. Hyvä ja aktiivisessa 
kasvuvaiheessa oleva metsä muodostaa 
tehokkaan hiilinielun ja vähentää oleel-
lisesti ilman hiilidioksidin määrää.

Mutta ihmisestä on kysymys
Bitit näyttävät olevan vallitsevia mo-
dernissa yhteiskunnassa. Ne edustavat 
voimakkaimmin toimintaa ja uuden etsi-
miseen liittyviä seikkoja. Mikä sitten jää 
paperin asemaksi? Ihminen ei kuitenkaan 
ajattele eikä ymmärrä asioita bittimäises-
ti. Tietoa käyttävät ihmiset harkitessaan, 
miten pitäisi toimia erilaisissa tilanteissa. 
Tai sitten ihminen vain nauttii tiedosta. 
Tieto ihmiselle tarvitaan luonnollisesti 
analogisessa muodossa.

Paperi on ollut luonnollinen tiedon 
”kantaja”. Mutta onko se enää tehokkain 
tai edullisin? Onko paperi jopa siihen 
käytettyjen raaka-aineiden ja energian 
väärinkäyttöä? Mitkä muut analogiset 
”näytöt” voisivat paremmin tulla kysy-
mykseen, voitaisiinko niillä tavoitella 
myös muita ihmisen aisteja? 

On aika muuttaa koko nykyistä paperin 
käsitettä, jossa päämääränä ovat pelkäs-
tään tietosovellutukset. Kriisitilanteessa 
seinätaulut ja kirjalliset ohjeet uhmaavat 
vielä mahdollisia ongelmia sähköisissä 
verkoissa ja tallentimissa. Paperi edelleen 
suojaa tuotteita, kun niitä kuljetetaan 
kauppaketjun osissa, ja myös silloin, 
kun viemme niitä käyttökohteeseen 
– vai onko siinäkin paperi häviämässä 
muoville. Painettava elektroniikka antaa 
mahdollisuuden muuttaa kääreaineen 
luonnetta informaatiolähteeksi, joka voi 
palvella paitsi kauppaketjun laadunoh-
jauksessa esimerkiksi katkeamattoman 
kylmäketjun osana,  myös kertomalla 
kuluttajalle esimerkiksi kierrätysin-
formaatiota. Paperi ei tule häviämään, 
mutta ehkä se tulee löytämään uuden 
– omimman – roolinsa. ”Disruptiiviset” 
innovaatiot voivat antaa uusia mahdolli-
suuksia kriisitilanteessa kamppailevalle 
paperiteollisuudelle. Ehkä mallia voisi 
ottaa uuden ajan paperituotteesta, alku-
jaan musiikkisoittimeksi suunnitellusta 
iPodista. Pelkkää musiikkia toistavasta 
massatuotteesta se on kehittynyt elämän-
kumppanituotteeksi, joka on ”kotona, 
töissä ja kaikkialla siinä välillä”.   
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Apple iPod on musiikkisoitin, joka voidaan laajentaa muun muassa va-
lokuvakansiolla ja elokuvakirjastolla. Laitteen hinta on noin 350 euroa. 
Lisäksi iTunes-kaupan kautta on saatavilla suuri joukko ilmaisia tai hyvin 
edullisia ohjelmia (0,79–7,99 euroa kappale).

Laitteen käyttöliittymä perustuu monikosketusnäyttöön, jonka toimita- 
ja käyttötapa on hiottu sujuvaksi. Laitteen perusominaisuus on kuitenkin 
kokonaisympäristö, joka koostuu iPod tai iPhone-laitteesta, tietokoneesta, 
iTunes-ohjelmasta sekä iTunes-kauppapaikasta.

Laitteen perusohjelmistoihin kuuluu web-selain, sähköposti, kalenteri, 
osoitemuistio ja karttasovellus. Lisäksi muita sovelluksia on käytännössä 
rajattomasti. ITunes App Store -kaupasta on noudettu puolen vuoden 
aikana yli miljardi  sovellusta. Tämän hetken esimerkkilaitteessamme on 
myös 500 musiikkikappaletta, 8000 valokuvaa ja 10 tuntia videoita.

 Muita sovelluksia ovat YouTube-videosovellus, pörssikurssien seu-
ranta, kartta (Google Maps), säätiedot (Yahoo Weather), kello (maailman 
kello, herätyskello, ajastin ja ajanotto), laskin (nelilaskin, funktiolaskin), 
tekstimuistio, App Store -yhteysohjelma, asetukset, iTunes -langaton 
kauko-ohjain ja Skype. Lisäksi saatavana on pientä korvausta vastaan 
esimerkiksi VNC, DianHua (kiinankielen kirjoituksen opettelu-/tulkkiohjelma), X-Plane-lentosimulaattori, taskulamppu, 
langattomien verkkojen etsintäohjelma, taulukkolaskenta, seismometri ja vatupassi.

Elektronisen kirjan sovellus herättää huomiota. Kokeiluna tilattiin ja asennettiin koko Shakespearen tuotanto. Se 
on laillisesti netistä saatavana ilman korvausta ja sen imurointi tapahtui muutamassa minuutissa laitteen esittelyn 
yhteydessä.

Kaikki tiedot voidaan synkronoida oman tietokoneen kanssa. Merkittävintä iPhone ja iPod touch -laitteissa ei suinkaan 
ole tekniset ominaisuudet tai kosketusnäyttö, vaan sujuva toimintakokonaisuus: käyttäjä – tarve – laite – tietokone 
– kauppa.

Vaikka viihdepuoli on korostuneesti esillä, tämän älykkään laitteen merkitys korostuu monissa ammatillisissa asi-
antuntijatehtävissä. Kun laitteen aito käyttö pelien ja viihteen kautta tulee tutuksi, silloin ei ole kynnyksiä hyödyntää 
uusimpia mahdollisuuksia ammattikäytössä.

Jos työskenneltäisiin näyttämöllä Shakespearen tuotanto mukana paperiversioina, niin vahvankin henkilön voima-
varat uupuisivat fyysisen aineiston liikkuttelussa. Älykäs laitteemme mahdollistaa sen, että kun palauttaa shakespearet 
alkuperäiseen hyllyynsä, voi noutaa seuraavan näytelmäkirjailijan koko tuotannon käsittelyyn. Tämä ei ole paikkaan 
sidottua. Eikä paina enempää kuin 115 grammaa kaikkine teksteineen.

Pieni älykäs laite 
– uuden ajan innovatiivinen ”paperituote”


