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ESITTÄYDYTÄÄN JA 
VERKOSTOIDUTAAN!
Mikä yhdistyksen toiminnassa sinua erityisesti kiinnostaa?  
Entä mitä toivoisit lisää?

Olemme viime vuosina pyytäneet uusien jäsenten esittelyjä, mutta 
tällä ilmoituksella toivomme JUURI SINUN innostuvan esittelemään 
itsesi, koulutuspolkusi, kiinnostuksen kohteesi, toiveesi ja mitä vaan 
mieleesi tulee meille kertoa!

Jos innostuit, niin lähetä noin 1500 sanan esittelysi osoitteeseen 
pia.adibe@gmail.com. Ja jos haluat kertoa pidemmän tarinan,  
joka liittyy yhdistyksen historiaan työsi kautta, niin olemme  
erittäin iloisia!

Alla kysymyksiä virittelemään mieltä lentoon ja viemään sormia 
näppiksille.

 Kuinka löysin Tietojohtaminen ry:n ja päätin liittyä jäseneksi? 

 Mikä jäsenyydessä/yhdistyksessä on ollut parasta tähän asti? 

 Kerro vähän urapolustasi ja siitä, miten se on muotoutunut?

 Kuinka kouluttautuminen on vaikuttanut uraasi ja kuinka olet 
valinnut kouluttautumisvaihtoehdot?

 Onko urasi rakentaminen ollut sinulle määrätietoista 
tavoitteiden toteuttamista vai jotain muuta?

 Mikä saa sydämesi sykkimään? Miksi?

 Minkä korjaisit, jos voisit?
 

Ollaan yhteydessä!

Tutustu blogiimme! 



TIETOASIANTUNTIJA 5 / 2021 3 

Tietojohtamisen vuosi 2021 alkaa olla lopuillaan. On hyvä pysähtyä 
miettimään, mitä kulunut vuosi tarjoili meille tiedon hyödyntämisestä 
kiinnostuneille. Me yhdistyksessä olemme erityisen tyytyväisiä verkos-
toitumistapahtumiin, joissa olimme mukana. Jäsenkuntamme on niitä 
toivonut ja uskomme niiden kiinnostavan myös jatkossa. Tähän tarjoaa 
mahdollisuuden esimerkiksi yhdistyksemme julkishallinnon työryhmä ja 
muutosjohtamisen työryhmä, jotka ovat jäsenistölle avoimia ja veloituk-
settomia keskustelufoorumeja. Näissä tapahtumissa on usein alustus 
ja sen jälkeen yhteistä ajatusten vaihtamista etäyhteydellä noin kerran 
kuukaudessa. Olisipa hienoa tavata joku kerta kasvotusten vaikkapa 
toimistollamme Ritarihuoneella. 

Valtiokonttori kutsui koolle Suomen tietojohtamisen verkostot maalis-
kuussa ja lokakuussa. Näiden erinomaisten ja kiinnostusta herättäneiden 
tilaisuuksien kutsut ja yhteenvedot ovat nähtävillä https://www.valtiolla.
fi/teema/tietojohtaminen/ -sivustolla. Tietojohtaminen ry oli mukana 
järjestämässä syksyn tapaamista ja saimme koolle upean joukon alan 
johtavia asiantuntijoita keskustelemaan tietojohtamisen edellyttämästä 
organisaatiokulttuurin muutoksesta. Aihe koskettaa monia työyhteisöjä. 
Tiedon hyödyntäminen arjessa ei toteudu tietoa tarjoilemalla, vaan joh-
tamiselta edellytetään henkilöstön osallistamista ja tiedon käyttämisen 
taitojen kehittämistä. Henkilöstöllä tulee olla riittävät tiedonkäyttötaidot 
ja motivaatiota tiedon hyödyntämiseen sekä ymmärrystä siitä, mitä tieto-
johtamisella tavoitellaan. 

On ollut ilo olla kuulemassa koulutuksissamme Veron Anna Maria Könnö-
mäkeä, joka on avannut Veron edistynyttä työskentelyä tietojohtamisen 
parissa. He ovat tehneet merkittävän työn tietojohtamisen tavoitteiden 
määrittelyssä ja tiedon keruussa, mutta suurin työ Anna Marian mukaan 
on ollut työyhteisön kannustamisessa tietojohtamisen pariin jokaista tii-
miä ja verotuksen ammattilaista myöten. Tiimit tarvitsevat tukea aiheen 
toteutukseen ja yksittäinen työntekijä ymmärrystä siitä, miksi tiedon 
jakaminen työyhteisölle on tärkeää. Veron tavoitteet ovat selkeät: parem-
pi asiakaskokemus ja itseohjautuva organisaatio. Tarvitsemme suunnan 
näyttäjiä, joita Vero meille Suomessa edustaa.

VAHVAN VERKOSTOITUMISEN TIELLÄ

pääkir joitus

Jatkamme Tietojohtaminen ry:ssä vahvan verkos-
toitumisen tiellä tarjotaksemme jäsenistöllemme 
uutta oppia ja näkemyksiä. Olemme liittyneet 
hiljattain kansainvälisen International Federati-
on of Library Associations (IFLA) jäseneksi sekä 
ottaneet yhteyttä pohjoismaisiin tietojohtamisen 
organisaatioihin. Tulevana vuonna on tarkoitus 
lähteä aktiivisesti mukaan IFLA:n toimintaan ja 
tuoda tietojohtamisen terveisiä sen parista. Rekry-
toimme lisäksi uusia yhteisöjäseniä, joiden kanssa 
olemme valmiit järjestämään yhteisiä koulutuksia 
tuoden niihin mukaan alan huippuasiantuntijat. 
Kiitos lukijat ja jäsenkuntamme tietojohtamisen 
lipun kantamisesta kanssamme. 

ANNA-MAIJA MOILANEN

Tietojohtaminen ry:n hallituksen 

varapuheenjohtaja

Kiitos lukijat ja jäsenkuntamme  
tietojohtamisen lipun kantamisesta kanssamme.

Jatkamme Tietojohtaminen ry:ssä 
vahvan verkostoitumisen tiellä.
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kolumni

Kun luit otsikon, alkoiko kiukuttaa? Alkoi? Hyvä. Kiukku on nimittäin 
tunne, joka saa ihmisen toimimaan. Jos olisin aloittanut tekstin 
sillä, että sinun pitää ymmärtää käyttää järkeä ja tehdä asioille 
jotain, olisit ehkä jo saman tien lopettanut lukemisen. Voi hyvinkin 
olla, että lopetat nyt, mutta sain sinut hetkeksi hereille. 

Tieto ja järjen käyttö ovat hyviä ohjenuoria monessa asiassa. 
Elämä vain tuppaa olemaan sellaista, että tunteet ohjaavat meidän 
toimintaamme sekä hyvässä että pahassa. Tunteet saavat myös 
ihmisen tuntemaan olonsa merkitykselliseksi. Minulla on väliä. 
Tunnen, olen siis olemassa.

Lokakuussa Joroisten kunnanvaltuutetut ja joukko virkamiehiä 
viettivät yhdessä aikaa Anttolanhovissa tulevaisuutta pohtien. 
Kokoushuoneen seinällä oli Kari Cavénin teos Kaikki yhden puolesta 
(2009). Tilataideteos koostuu suurimmaksi osaksi keltaisista kylpy-
ankoista. 

Valtuustoseminaari toisella paikkakunnalla herätti ihmettelyä 
siitä, miksei sitä järjestetty omassa kunnassa. Tämä taitaa olla 
ihmetyksen aiheena aika monella muullakin paikkakunnalla – miksi 
lähdetään merta edemmäs kalaan!

Paras tapa tutustua toiseen on yhdessä tekeminen. Nämä muu-
alla tapahtuvat seminaarit mahdollistavat sen, että ryhmät sekoit-
tuvat ja opimme toisistamme puolia, jotka eivät ilmene virallisissa 
valtuuston kokouksissa. Kun ollaan oman kuplan (kunnan) ulkopuo-
lella, voidaan hetkeksi unohtaa ne roolit, joissa arjen kotiympyröissä 
helposti pysytään.

Mekin huomasimme, että työpajoissa puheet eivät olleetkaan 
vaikuttamispuheita, kuten valtuuston puheenvuorot monesti ovat. 
Me keskustelimme ja kuuntelimme. Olimme aidosti vuorovaikutuk-
sessa. Olimme kaikki yhden puolesta. Se yksi oli Joroinen. 

Kunnan strategian laatiminen juuri tässä hetkessä on kutkutta-
vaa. Oonko ihan tyhmä? Tämä käy mielessä, kun jo nyt pitäisi olla 
tietoa tilanteesta, jossa elämme vuonna 2023. Mitä tehtäviä kun-
nalle jää? Mikä on meidän roolimme niiden tehtävien päättäjinä ja 
toteuttajina? Olemme kunnissa uuden organisoitumisen kynnyksel-
lä. Meitä odottaa uudet hyvinvointialueet, joiden toimintaa voimme 
tässä vaiheessa vain arvuutella. 

Sote-ministerikierroksilla on erityisesti korostettu johtamisen 
tärkeyttä. Johtamisen tapoja tarkastellaan ja kehitetään, koska 
muutos tulee olemaan melkoinen. Kuntalaiset pitäisi saada osallis-
tumaan, jotta lopputuloksesta tulisi mahdollisimman hyvä. Mutta 
miten se tehdään?

Ootko ihan tyhmä!?

Kuntalain (22 §) mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että 
kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallis-
tua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kuntaliiton sivuilla lukee näin: 
”Kunta on merkittävä osallisuuden ja yhteisöllisyyden ylläpitäjä. 
Kunta myös tarjoaa kuntalaiselle erilaisia osallistumisen muotoja. 
Osa niistä on lakisääteisiä, osa vapaaehtoisia. Kuntalaisten osalli-
suus ja osallistuminen on huomioitava kuntastrategiaa tehtäessä.” 

Kunta voi vapaasti päättää, miten osallistuminen ja vaikutta-
minen kunnan toimintaan järjestetään. Osallistuminen ja vaikutta-
minen on kuitenkin vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Ketään ei voi 
pakottaa osallistumaan ja vaikuttamaan. 

Välillä kuitenkin tekee mieli kysyä niiltä, joita vaikuttaminen ja 
osallistuminen ei kiinnosta: ”Ootko vähän laiska?”

Alkoiko kiukuttaa? Hyvä, jos taas vähän suutahdit. Silloin tekee 
mieli muuttaa maailmaa.

Sari Järn
TKI-asiantuntija ja kirjailija

Kirjoitus pohjautuu Joroisten lehdessä 21.10.21 julkaistuun tekstiin.
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Metataidoilla suuntaa  
johtajuudelle kompleksisuudessa

Osaaminen muuttuu staattisesta 
asiantuntijuudesta dynaamiseksi 

ja kontekstiriippuvaiseksi.

Käytännössä onkin tärkeämpää kyetä 
tunnistamaan tilanne, jossa on ja toimimaan 
siihen sopivilla vastaamisen tavoilla.

Metataitojen tausta-ajatus perustuu käsitykseen 
toimintaympäristön kasvaneesta muutoksen tahdista, 
siitä seuraavasta epäselvyydestä ja kompleksisuudesta. 
Kehityspsykologian puolella muun muassa Lawrence 
Kohlberg, Jane Loevinger, Kurt Fisher, Robert Kegan ja 
Theo Dawson ovat tehneet alaa rakentavaa tutkimusta, 
jota Ken Wilber ja Reinventing organizations -kirjan 
kirjoittanut Frederic Laloux ovat popularisoineet. Nä-
mä näyttäytyvät numeroihin tai väreihin perustuvina 
kuvauksina erilaisista nousevista tasoista, joista käsin 
ihmiset voivat käsitellä paremmin niiden mukana kas-
vavaa kompleksisuutta ja niihin liittyviä haasteita. 

Metataidot toteuttavat  
kehityspsykologiaa käytännössä

Alan soveltavalla puolella puhutaan horisontaalisesta 
ja vertikaalisesta kehityksestä. Horisontaalinen kehi-
tys kuvaa perinteistä käsitystämme oppimisesta, jossa 
kartutamme malleja, tietoa ja taitoja. Osaaminen on 
tästä näkökulmasta kontekstiriippumatonta ja staat-
tista. Vertikaalinen kehitys puolestaan on syvempää, 

TEKSTI: MIKAEL SEPPÄLÄ

Ajattelu- ja toimintatavat, jotka ovat aiemmin luoneet perustan onnistumiselle 

ja asiantuntijuudelle haittaavat uudenlaisissa toimintaympäristöissä 

tarpeellista uudistumista. Minkälaista kapasiteettia eli vaikuttavaa, 

toiminnallista osaamista organisaatiot ja niissä toimivat yksilöt sitten 

tarvitsevat uudistumisen tueksi? Niin kutsutut metataidot eli tavat tehdä 

tolkkua ihmisistä ja maailmasta pyrkivät tarjoamaan työkaluja tähän.

transformatiivista oppimista, jossa tapamme ajatella, 
kokea ja toimia laajenevat. Osaaminen muuttuu staat-
tisesta asiantuntijuudesta dynaamiseksi ja konteks-
tiriippuvaiseksi. Vertikaalista kehitystä lähellä oleva 
käsite on viisaus. 

Kehityspsykologian puutteena on usein ollut sen 
soveltaminen käytäntöön ja siihen liittyvien käsit-
teellisten tasojen erittely ei ole ollut ongelmatonta. 
Niitä tulkitaan usein absoluuttisina kehityksen omi-
naisuuksina, vaikka käytännössä ihmiset toimivat 
eri tavoilla erilaisissa tilanteissa ja konteksteissa. 
Esimerkiksi nälkäisenä ja väsyneenä tai fanittamam-
me jalkapalloseuran ottelussa emme välttämättä 
toimi aina viisaudesta käsin. Tasolla olemisen sijaan 
käytännössä onkin tärkeämpää kyetä tunnistamaan 
tilanne, jossa on ja toimimaan siihen sopivilla vastaa-
misen tavoilla. 
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Kun emme voi määritellä ennakkoon, mikä toimii korkean 
kontekstuaalisuuden keskinäisriippuvuudessa eli kompleksisessa 
toimintaympäristössä, organisaatioissa ja johtamisessa tarvitaan 

entistä enemmän dynaamisia metataitoja.

Ero coachaamisen ja 
metataitovalmennuksen välillä on 

niiden raamittamisessa.

Metataitovalmennus edistää taitojen 
kehittymistä käytännössä

Metataidot auttavat juuri kontekseista riippuvaisessa 
kehityksellisten näkökulmien käytäntöön saattami-
sessa. Metataitovalmennuksen suomalainen uran-
uurtaja Anssi Balk erittelee kahdeksan metataitojen 
tyyppiä, joita voimme kehittää harjoittelemalla. 
Näitä ovat oman kokemuksen säätelyä edistävät tie-
toisuustaidot ja tunneketteryys, minäkäsitys ja suhde 
siihen, miten muut näkevät minut, suhteita muihin 
ihmisiin sääntelevät näkökulmittaminen ja konflikti-
navigointi, suhteita asioihin määrittelevät oppiminen 
ja päätöksenteko.  

Tämänkaltaisten taitojen kehittäminen on ollut pe-
rinteisesti coachaamisen toimialan kohteena. Ero coa-
chaamisen ja metataitovalmennuksen välillä on niiden 
raamittamisessa. Siinä missä coachaaminen on usein 
henkilölähtöistä haasteiden ratkaisemisen valmiuksien 
kehittämistä, metataitovalmennus on lisäksi kehitys-
psykologisesti informoitua. Valmennuksen sovitta-
misessa kullekin henkilölle voidaan tarvittaessa 
käyttää kehityspsykologista arviointia, kuten 
Theo Dawsonin kehittämää Lectica-arvi-
ointia, joka tuo esiin valmennettavan 
nykyiset taipumukset tehdä selkoa 
maailmasta ja sovittaa valmennusta 
siitä käsin seuraavan vertikaalisen 
kehityksen askeleen ottamiseen.

Vaikka metataitovalmennus on 
Suomessa vielä alkutekijöissään, 
maailmalla kompleksisten haastei-
den parissa toimivat edelläkävijäor-
ganisaatiot ovat jo soveltaneet lähes-
tymistapaa organisaationsa ja henki-
löstönsä kehittämiseen. Kun emme voi 
määritellä ennakkoon, mikä toimii korkean 
kontekstuaalisuuden keskinäisriippuvuudessa 
eli kompleksisessa toimintaympäristössä, organi-
saatioissa ja johtamisessa tarvitaan entistä enemmän 
dynaamisia metataitoja. 

LÄHTEET
Anssi Balk. 2021. Kuinka johtajuuteen kasvetaan? Saatavissa:  

https://metataito.fi/tapahtuma/kuinka-johtajuuteen-kasvetaan-nauhoite/
Nick Petrie. N.d. Vertical Leadership Development. Saatavissa:  

https://www.nicholaspetrie.com/vertical-leadership-development
LecticaLive.org. N.d. Lectical Levels. Saatavissa:  

https://lecticalive.org/about/skill-levels

YTM, KM, KTM, MBA Mikael 
Seppälä työskentelee yhteiskehit-
tämisen, Living Labien ja ekosys-
teemien projektiasiantuntijana 
Laurea-ammattikorkeakoulussa. 
Työn ohella hän edistää komplek-
sisuus- ja systeemiajattelun käytän-
nön sovelluksia Systems Change Finland 
- Systeeminen muutos Suomi ry:ssä. 
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Keskustelurohkeus ja tunteet  
informaation lähteinä 

PYSÄHTYMINEN, RAUHOITTUMINEN JA KESKITTYMINEN 
OVAT TIETOTYÖLÄISEN PERUSTAITOJA

Tietoasiantuntijan analyyttisen otteen tulee olla nykyhetken ymmärtämisessä, 

mutta varsinainen katse tulee suunnata tulevaisuuden mahdollisuuksien ja riskien 

tunnistamiseen. Ripauksella monipuolista oivaltamista ja ongelmanratkaisutaitoja, 

näistä muodostuu tulevaisuuden VUCA-ympäristöissä välttämätön tilanneälykkyyden 

taito, jota on mahdollista kehittää. Mutta miten tunteet ja tietopohjainen 

asiantuntijakeskustelu liittyvät tilanneälykkyyteen?

Rikastuttaakseen ajatustaan tietoasiantun-
tijan tulee osata verkostoitua. Se, kuinka 
varmistamme kontaktien luomisen ja yl-
läpidon, sekä tehokkaan ja mielekkään 
yhteistoiminnan, ei kuitenkaan tapahdu 
samalla tavoin kuin ennen. Työelämän 
painetilanteet vaativat nyt yhä enemmän 
tunnetaitojen hallintaa, ja korona-aikana 
etenkin myönteisten tunteiden välittäminen 
on saattanut jäädä etäyhteyden jalkoihin. Tie-
toasiantuntijan täytyy lähteä liikkeelle siten, 
että hän ymmärtää sekä omat että sidosryhmien 
tunteet. Tietopohjaiseen asiantuntijakeskusteluun 
on hyvä yhdistää ihan uudella tavalla tunteiden ym-
märtäminen.

Tunteet informaation lähteenä

 Tunteet ovat tärkeä informaation lähde, kyky ja voimavara, sillä 
omien ja muiden tunteiden huomioiminen auttaa meitä ymmär-
tämään, mikä meille on todella arvokasta ja mitä me ha-
luamme isosta tietomassasta yhdessä ymmärtää. 
Tietoasiantuntijalle myös intuitio, kuten myös 
sattuma, nousee usein tärkeäksi osaksi tie-
don hankintaa, analysointia ja päätök-
sentekoa. Voimakkaat tunteet ja vahvat 
ennakko-olettamukset voivat vääristää 
tilanteenlukutaitoamme: omat havain-
not, tulkinnat ja johtopäätökset eivät aina 
ole oikeita. Tunteenomaisten tilanteiden 
purkaminen edellyttää avointa, rehellistä 
keskustelua ja kysymyksiä. Tietoasiantuntija 

voi hyvinkin olla se henkilö, joka kysyy ky-
symykset, joita kukaan muu ei ole esittänyt. 
Suoruus perustuen jäsenneltyyn dataan tai 
analysoituun tietoon on hyvä alku, maus-
tettuna kuuntelulla ja myötätunnolla.

 Intuition herkistäminen parantaa 
poikkitieteellistä soveltamista ja ennak-
koluulotonta rohkeaa ajattelua, mikä on 
tietoasiantuntijalle tarpeen. Mitä voikaan 
tapahtua, jos yhdistää intuition John 

Doerrin Measure What Matters -teoksen 
OKR-ajatteluun (Objectives and Key Results) 

ja Juuso Hämäläisen sekä Henri Soran ajatuksiin reflektointipa-
lavereista (retrot)?

Keskustelurohkeus – jo ihan  
ajatteluvinoumien tähden

 Tulevaisuuden tietoasiantuntijan tulee olla keskustelurohkea. 
Yhteiskuntamme on täynnä keskusteluja, joihin voi ja kannattaa 

osallistua. Organisaatiopsykologi Adam Grant pai-
nottaa, että uusista ideoista ei aina osata viestiä 

organisaatioissa motivoivasti ja laajasti. Kay 
& Kingin näkemyksiä seuraten, ajattelum-

me vinoumat ovat kuitenkin hyväksyttä-
viä. Emme koskaan saa kaikkea tarvit-
tavaa tietoa organisaation johtamiseksi, 
mutta meidän on kyettävä tekemään 
päätöksiä. Päätöksenteossa keskeistä on 

aina kontekstin ymmärtäminen. Tähän 
liittyy abduktiivinen päättely, keksimisen 

tapa, jossa järkevä selitys tai hypoteesi tukee 

Tietopohjaiseen 
asiantuntija-
keskusteluun 

on hyvä yhdistää 
ihan uudella 

tavalla tunteiden 
ymmärtäminen.

Tunteenomaisten 
tilanteiden purkaminen 

edellyttää avointa, 
rehellistä keskustelua 

ja kysymyksiä.

TEKSTI: KRISTA KOVANEN JA SONJA MARTIKAINEN



Rakennamme 
toimivaa Suomea 
tiedolla johtamisella

www.cgi.fi/valtio

KTM, HTM, MBA, MTI (AMK), HHJ PJ, sertifioi-
tu valmentaja ja terapeutti Sonja Martikainen 

työskentelee VTT:n Strategia ja Business Intel-
ligence -toiminnossa tehtävänimikkeellä Head 
of Business Intelligence. Sonja on myös Suomen 
Strategisen Johtamisen Seuran hallituksen pu-
heenjohtaja. Sonjalla on kahdenkymmenen vuo-

den kokemus vastuullisista esimies- ja asiantun-
tijatehtävistä, muutosprojekteista, liiketoiminnan 

kehityksestä ja johtamisesta sekä myynnin johtamisesta 
ja asiakassuhteista metsäteollisuuden eri yrityksissä ja tietopalveluihin keskitty-
neessä konsulttiyrityksessä. 

KTM ja viestinnän, mediakulttuurin sekä psykologi-
an opiskelija Krista Kovanen työskentelee VTT:n 
Strategia ja Business Intelligence -toiminnossa 
nimikkeellä Market Analyst Trainee. Krista pai-
nottaa työssään vastuullisia ja tulevaisuuteen 
suuntaavia ratkaisuja, jotka perustuvat kriitti-
sesti analysoituun ja monialaiseen tietoon. 

Dataan pohjautuva älykkyys 
vaatii edelleen tilannetajua, 

joka syntyy tahdosta 
ymmärtää eri näkökulmia ja 
rikastuttaa omaa ajatusta.

tehtyä havaintoa ja tiedettyä tosiseikkaa. Tiedolla 
johtamisen kautta matka päätöksentekoon ja ajatus-
johtamiseen voi lyhentyä, mutta ei ilman viestintä- ja 
vuorovaikutustaitoja.

    Lopulta tietoasiantuntijan on osattava vastata 
kysymyksiin: mitä voimme tämän tiedon perusteella 
päättää ja mitä tämä tarkoittaa meille.  Dataan pohjau-
tuva älykkyys vaatii edelleen tilannetajua, joka syntyy 
tahdosta ymmärtää eri näkökulmia ja rikastuttaa 
omaa ajatusta. 

KIRJOITUKSEN INSPIRAATIONA & LISÄLUKEMISTA  
Doerr, John. Measure what matters. How google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs. Portfolio, 2018.
Grant, Adam. Originals. How non-conformists change the world. WH Allen. London. 2016.
Hämäläinen, Juuso & Sora, Henri. Strategia arkeen OKR-mallilla. Kauppakamari. 2020.
Kay, John & King, Mervyn. Decision-making beyond the numbers. 2020.
Åhman, Helena. Keskusteluälykkyys painetilanteissa, Alma Talent. 2019.
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Riskienhallinnan tulisi perustua parhaaseen 
saatavilla olevaan tietoon, eli olemassa olevaan 

dataan ja ihmisten parhaaseen osaamiseen.

Olemme kehittäneet Inclus-riskienhallinta-
ohjelmistoamme kymmenien erilaisten 
yritysten kanssa useilta eri toimialoilta.

Onko riskejä mahdollista hallita täydellisesti? 

Useiden riippumattomien 
tutkimusten mukaan niissä 
suurissa pörssiyhtiöissä, joissa 
markkina-arvo on tippunut 
kertarysäyksellä pohjaluke-
miin, syöksy on aiheutunut 
toteutuneista strategisista riskeistä. Näin on 
60 %:ssa tapauksista. Pörssiyritysten mahalaskuista 
operatiivisten riskien syyksi luetaan noin 30 %, kun 
taloudellisten riskien osuus on vain 10 %. Riskien-
hallinnan voi valjastaa myös tuottojen lisäämiseen. 
Kuuluisa Bain & Co. tutkimus toteaa, että vähentä-
mällä asiakkaiden loikkaamisia 5 % voidaan nostaa 
tuottoja 25 %:sta aina 85 %:iin.1

Riskejä tulee arvioida myös 
mahdollisuuksien kautta

Riskien tiedostamatta ja käsittelemättä jättäminen 
johtaa ennemmin tai myöhemmin vakavien riski-
en toteutumiseen. Toisaalta laskelmoitujen riskien 
ottaminen puolestaan on useimmiten yrityksillä jopa 
ainoa tie kasvuun. Räjähdysmäisen kasvun yritykset 
ovat yleensä kilpailijoitaan onnistuneempia kään-

tämään riskit mahdollisuuksiksi. Wolt on hyvä 
esimerkki Suomen vaikeassa markkinatilan-

teessa siitä, miten he kykenivät luomaan 
ruokakuljetuspalveluille globaalisti 

toimivan konseptin aktiivisella riski-
en- ja mahdollisuuksien hallinnalla. 
Riskejä tuleekin arvioida myös 
mahdollisuuksien kautta. 

Riskejä tunnistetaan usein 
kymmeniä tai jopa satoja saman-

aikaisesti sekä yritystasolla että projektitasoilla. 
Riskienhallinta voi siksi tuntua raskaalta tai ylimää-
räiseltä prosessilta. Riskit eivät ole kuitenkaan vielä 
hallittu silloin, kun ne on listattu Exceliin tai johon-
kin portaaliin, kuten monet yritykset edelleen tekevät. 
Riskejä ei tule myöskään ylianalysoida tai ylikorostaa. 
On kuitenkin tiettyjä periaatteita, joita seuraamalla 
riskienhallinnasta tulee kiinnostavaa, tehokasta ja 
organisaation onnistumista varmistavaa. 

Epävarmuuksien kanssa on elettävä

Tulkitsen kirjoituksessani ISO31000:2018 riskienhal-
lintastandardin periaatteita 20 vuoden ennakointi- ja 
riskienhallintakokemuksen perusteella. Taustani on 
ollut voittopuolisesti strategisten riskien hallinnas-
sa. Viimeiset viisi vuotta olen kuitenkin paneutunut 
operatiivisiin ja projektiriskeihin, kun olemme kehit-
täneet Inclus-riskienhallintaohjelmistoamme kymme-
nien erilaisten yritysten kanssa useilta eri toimialoilta. 

Riskienhallinnan tulisi perustua parhaaseen 
saatavilla olevaan tietoon2, eli olemassa olevaan dataan 
ja ihmisten parhaaseen osaamiseen. Tulee ymmärtää 
menneitä oppeja ja riskien tulevia kehityskulkuja. 
Tieto harvoin on täydellistä ja riskien arvioinnissa on 
aina epävarmuuksia ja sen kanssa on vain elettävä. 
Tulevaisuutta ei voida koskaan ennustaa täydellisellä 
osumatarkkuudella, mutta hyödyntämällä toimi-

TEKSTI: MIKAELI LANGINVAINIO

Riskienhallinnan vastuiden jakaminen ja valvonnan järjestäminen tulisi olla osa 

organisaation johtamisjärjestelmää. Syystä tai toisesta monet yritykset kuitenkin jättävät 

huomioimatta riskejä ja altistavat täten itsensä uhalle turhaan. Riskejä ei kuitenkaan tule 

hallita vain tappioiden pelossa. Niitä on syytä hallita myös tuottojen lisäämiseksi.



TIETOASIANTUNTIJA 5 / 2021 11 

Riskejä tulisi arvioida systemaattisesti, 
iteratiivisesti ja osallistavasti ammentaen 

sidosryhmien tiedosta ja näkemyksistä.

Relevantti ja ajantasainen tieto harvoin istuu valmiina tietokannoissa 
ja täten on luotettava myös ihmisten näkemykselliseen tietoon.

alansa tuntevia ammattilaisia voidaan päästä lähelle, 
ja usein päästäänkin. Monet organisaatiot hallitse-
vat päivittäisessä työssään aktiivisesti vakaviakin 
riskejä. Emme ole nähneet niitä, koska ne eivät ole 
toteutuneet. 

Relevantti ja ajantasainen tieto harvoin istuu 
valmiina tietokannoissa ja täten on luotettava myös 
ihmisten näkemykselliseen tietoon. Jatkuvasti muut-
tuva toimintaympäristö myös luo jatkuvasti uusia 
riskejä, joten vanhaa dataa ei välttämättä edes ole 
olemassakaan. Riskejä tulisi arvioida systemaattisesti, 
iteratiivisesti ja osallistavasti ammentaen sidosryhmien 
tiedosta ja näkemyksistä.2 Mikäli arviot jättävät liikaa 
avoimia kysymyksiä, epävarmuudet tulee tunnistaa 
ja kerätä tarvittaessa riskejä täydentävää tietoa. Mitä 
paremmat järjestelmät organisaatiolla on hyödyntää 
dataa ja auttaa myös näkemyksellisen tiedon virtaa-
mista ja vaihtamista riskienhallinnan tueksi, sitä 
parempi lopputulos. Tarvitaan siis prosessi, osallistu-
vat ihmiset ja työkalut, jotta riskienhallinnasta tulee 
kokonaisvaltaista ja tehokasta. 

Esimerkki Inclus-ohjelmistosta, jossa voidaan arvioida osallistavasti riskejä usealla eri näkökulmalla. Kuvassa näkyy riskien arviointiin liittyvä 
epävarmuus. Ellipsit edustavat riskejä, joiden koko ja suunta kuvastaa hajontaa. Riskin eri arvioihin ja perusteisiin voidaan pureutua tarkemmin 
klikkaamalla riskiä. Kuva: Inclus Oy.

Inhimillisten ja kulttuuristen tekijöiden 
huomioiminen lisää osallisuutta ja 
arvioinnin luotettavuutta

Yrityksen johdon tulee voida luottaa siihen, että riskit 
on arvioitu parhaalla mahdollisella asiantuntemuk-
sella ja tiedolla. Heille tulee myös avata tärkeimmät 
epävarmuudet ja oletukset riskiarvioiden takana. 
Olennaista on myös esittää, millä menetelmällä ja 
prosessilla riskiarvioihin on päästy.

Riskienhallintaprosessin ja sen tilannekuvien tulee 
olla dokumentoituja ja raportoituja. Raportointia ei kui-
tenkaan tehdä vain sen itsensä takia. Raportoinnilla 
ensinnäkin kommunikoidaan, että riskit ovat hallittu 
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Mikaeli Langinvainio (YTM) on Inclus riskienhallin-
taohjelmistoyritys Inclus Oy:n (www.inclus.com) 
toinen perustaja ja toimitusjohtaja. Mikaelilla on 
20 vuoden kokemus turvallisuuskysymysten, ris-
kien ja toimintaympäristöjen analysoinnista mm. 
Puolutusvoimissa vanhempana tutkijana, sisämi-
nisteriössä siviilikriisinhallinnan tutkimuksen ja 
koulutuksen kansallisena koordinaattorina, Crisis 
Management Initiativessä menetelmä- ja analyysiyk-
sikön päällikkönä ja kymmenissä yrityksissä konsulttina. 
Mikaeli myös opettaa strukturoituja tiedusteluanalyysimenetelmiä Jyväskylän 
yliopiston Turvallisuuden ja strategisen analyysin opintokokonaisuudessa.

ISO31000:2018 riskienhallintastandardin kahdeksan periaatetta

▶	Riskienhallinnan	tulee	perustua	parhaaseen	saatavilla	olevaan	tietoon	eli	olemassa	olevaan	dataan	ja	ihmisten	
parhaaseen osaamiseen.

▶	Riskien	arvioinnin	tulee	olla	osallistavaa	ammentaen	sidosryhmien	tiedosta	ja	näkemyksistä.
▶	Riskienhallinnan	tulee	ottaa	inhimilliset	ja	kulttuuriset	tekijät	huomioon.
▶	Riskienhallinta	tulee	integroida	konkreettisesti	johtamisen	ja	päätöksenteon	prosesseihin.
▶	Riskienhallinnan	tulee	olla	strukturoitua	ja	kokonaisvaltaista,	joka	tarkoittaa	yhdenmukaisia	ja	vertailukelpoisia	

tuloksia läpi organisaation.
▶	Riskienhallintaprosessin	tulee	olla	kustomoitu	organisaation	kontekstiin.
▶	Riskienhallinnan	tulee	kyetä	dynaamisesti	ennakoimaan	ja	vastaamaan	muuttuviin	tilanteisiin	ajankohtaisesti.
▶	Riskienhallinnan	tulee	perustua	jatkuvaan	kehittämiseen.

läpi organisaation. Toiseksi riskienhallinta informoi 
yrityksen päätöksentekijöitä investointien ja johtami-
sen tueksi. Kolmanneksi autetaan riskeistä vastuussa 
olevia tekemään toimenpiteitään ajallaan ja neljänneksi 
raportoimalla kehitetään riskienhallinnan praktiikkaa. 

Riskejä arvioidaan usein niiden vakavuuden ja 
todennäköisyyden mukaan. Ihmisten arvioihin vaikut-
taa heidän tietotasonsa ja roolinsa lisäksi myös heidän 
tapansa ajatella asioita. Monitahoisten riskien arvioin-
nin luotettavuus lisääntyy, jos usean eri osaamisalueen 
ihmisiä osallistetaan arviointiin. Ainakin riskeihin 
liittyvä epävarmuus saadaan paremmin selville. Eri 
ihmisten arvioihin vaikuttavat erilaiset kognitiiviset 
ajatusharhat.3 Näin ollen on hyvä kerätä myös toisis-
taan poikkeavia arvioita. Hyvän riskienhallinnan tulee 
sisältää myös dialogia ja palautetta sidosryhmille siitä, 
miten riskienhallintaa tulisi kehittää. Tarkoitus on aut-
taa sidosryhmiä ymmärtämään riskit eri näkökulmista 
ja joukkoistaa ymmärrystä toimenpiteistä, joilla niitä 
voidaan hallita. Kommunikaatio ja konsultaatio sidos-
ryhmien kanssa tulee jatkua jokaisen riskienhallinnan 
vaiheen läpi, riskien tunnistamisesta ja arvioinnista 
analysointiin, hallintaan ja seurantaan. 

Riskienhallintakulttuurille on olennaista ylim-
män johdon suhtautuminen riskeihin. Johdon tulisi 
osoittaa osallistumista ja sitoutumista avoimeen 
keskusteluun riskeistä. Inhimillisten ja kulttuuris-
ten tekijöiden huomioiminen2 on erityisen tärkeää 
riskienhallinnassa. Riskit vaikuttavat organisaation 
kaikkiin ihmisiin. Yhteisen vastuun ja omistajuuden 
kokemus niiden hallitsemisessa on ensiarvoisen 
tärkeää. Riskienhallinta voi parhaimmillaan energi-
soida ja voimaannuttaa henkilöstöä tekemään työtään 
tarmokkaasti epävarmuuksista huolimatta. 

Monitahoisten riskien arvioinnin 
luotettavuus lisääntyy, jos 

usean eri osaamisalueen ihmisiä 
osallistetaan arviointiin.

Riskienhallintaprosessin 
ja sen tilannekuvien tulee 
olla dokumentoituja ja 
raportoituja.
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Systeemiälyä on mahdollista harjoitella sekä verkkokyselyiden että Topaasia-kort-

tipelin avulla. Korttipelin avulla tiimi voi miettiä, mihin keskittyä oman toimintan-

sa kehittämisessä lähitulevaisuudessa.

Organisaation parantaminen ei välttämättä edellytä rakenteellista kehittämistä tai strategisia 
suunnanmuutoksia. Aalto-yliopiston systeemiälytutkimus osoittaa, että organisaation ja sen 
henkilöstön kehittäminen on mahdollista myös ruohonjuuritasolta ja ihmisistä itsestään käsin.

Tutkimuksen pohjalta on kehitetty pelillistäviä työkaluja, kuten Topaasia-yrityksen 
systeemiälykorttipakka, joka auttaa tiimejä pohtimaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan.

Systeemiäly tarkastelee ihmisiä ja organisaatioita 
kahdeksan ulottuvuuden kautta, jotka ovat 

systeeminen hahmotuskyky, sanaton yhteys, 
positiivinen asenne, kekseliäs mieli, pohtivuus, viisas 

toiminta, heittäytyvä osallistuminen ja aikaansaavuus.

Systeemiälykäs organisaatio menestyy 
rakenteista riippumatta

Systeemiäly on Aalto-yliopiston professo-
reiden Esa Saarisen ja Raimo P. Hämäläisen 
esittelemä, inhimillisen herkkyyden ja insi-
nööriajattelun yhdistävä käsite, joka huomioi 
kokonaisvaltaisen vuorovaikutuksen yksilön ja 
hänen ympäristönsä välillä. Se tarkastelee ih-
misiä ja organisaatioita kahdeksan ulottuvuuden kautta, 
jotka ovat systeeminen hahmotuskyky, sanaton yhteys, 
positiivinen asenne, kekseliäs mieli, pohtivuus, viisas toi-
minta, heittäytyvä osallistuminen ja aikaansaavuus.

Systeemiälykäs on usein huippu-
menestyvä – kuka tahansa voi  
kehittää kykyään

Tänä vuonna julkaistuissa tiedeartikkeleissamme olemme 
osoittaneet, että systeemiälytaidot ovat vahvasti linkitty-
neet sekä organisaatioiden menestykseen, että työnte-
kijöiden ja erityisesti esimiesten suorituskykyyn. Systee-
miälykäs työpaikka tai työntekijä on hyvin usein myös 
huippumenestyvä ja toisin päin. Systeemiälyn käsitteet 
kuvaavat ihmisten jokapäiväistä toimintaa arkikielisin 
käsittein, mutta ne kykenevät selittämään organisaation 
menestystä yhtä hyvin, kuin yleisesti käytössä olevat 
oppivan organisaation johtamiseen ja rakenteellisiin 
ominaisuuksiin keskittyvät mittarit. Systeemiälytyökalu-
jen avulla kuka tahansa pystyy itsenäisesti kehittämään 
omaa kykyään onnistua kokonaisuuksissa.

Työkaluja hybridi- ja etätyöarjen 
kehittämiseen

Systeemiälyn tutkimusryhmän kotisivuilta (http://sys-
teemialy.aalto.fi)	löytyvä	systeemiälykyselymme	on	
vapaasti käytettävissä omien vahvuuksien ja heikkouksi-
en arviointiin. Lisäksi tutkimuksen pohjalta on kehitetty 

pelillistäviä työkaluja, kuten Topaasia-yrityksen systee-
miälykorttipakka, joka auttaa tiimejä pohtimaan omia 
vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Lisätietoa systeemiälystä 
ja sen soveltamisesta löytyy tänä vuonna tarkastetusta 
väitöskirjastani Systems Intelligence – Measurement and 
Modelling sekä yleistajuisesta kirjasta Being Better Better.

Systeemiälytyökalut voivat olla arvokas apu organi-
saatioille, jotka totuttelevat nyt hybridi- tai etätyöpainot-

TEKSTI: JUHA TÖRMÄNEN
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UUSIA JÄSENIÄ

Minulla on parinkymme-
nen vuoden työkokemus 
tietoon ja tiedon käyttöön 
liittyvistä tehtävistä. 
Työskentelin ensin pitkään 
korkeakoulukirjastossa, 

kunnes siirryin kolmisen 
vuotta sitten valtionhallinnon 

leipiin tavoitteenani päästä 
tukemaan tietoon perustuvaa pää-

töksentekoa ja kehittämään tiedon hyö-
dyntämisen menetelmiä. Uskon, että näiden asioiden parissa riittää 
mielenkiintoista tekemistä työelämässä myös tulevina vuosina. 

Tietojohtaminen ry on ollut minulle tuttu jo vuosien ajan, luul-
tavasti sain ensikosketuksen yhdistykseen 2000-luvun alussa työ-

Sanna Saarinen
paikalle tilatun Tietoasiantuntija -lehden kautta. Yhdistys tarjoaa 
minulle uusia näkökulmia, ajatuksia ja mahdollisuuksia oppimiseen 
sekä verkostoitumiseen.

Koulutukseltani olen tradenomi ja FM, valmistuin muutamia 
vuosia sitten Tampereen yliopistosta informaatiotutkimuksen 
maisteriopinnoista. Suuntauduin opinnoissani tietokäytäntöihin ja 
opiskelun myötä heräsi kiinnostus siirtyä myös työelämässä tieto-
johtamiseen liittyviin tehtäviin.  Ammatilliset kiinnostuksenkohteeni 
löytyvätkin tietokäytännöistä. Minua kiinnostaa tiedon liikkuminen 
ja hyödyntäminen sekä ymmärryksen/tietämyksen muodostuminen 
organisaatioissa, organisaatioiden oppiminen ja organisaatiokult-
tuuri. Tänä syksynä aloitin jälleen tutkintotavoitteisen opiskelun 
työn ohessa, suoritan nyt KAMKiin tiedolla johtamisen ja kehittämi-
sen YAMK -tutkinnon. 

Kuva: M
inna Halonen

Kuva: Joona RaevuoriOlen tehnyt jatko-opintoja tietojohtamisesta LUT-yliopistossa ja 
löysin Tietojohtaminen ry:n opintojeni aikana. Tietojohtaminen 
aiheena kaipaa lisää tietoisuuden nostattamista ja yhdistys edistää 
tärkeää teemaa tietojohtamisen ymmärryksen kasvattamisessa 
suomalaisissa organisaatioissa. Tietojohtaminen linkittyy olennai-
sesti organisaation strategisiin toimintoihin kuten talous, henkilöstö, 
myynti, markkinointi, tuote- ja palveluiden kehitys. Myös tietoisuutta 
tietojohtamisen konkretiasta ja mahdollisuuksista on tärkeää lisätä. 

Oma sydämeni sykkii erityisesti HR tiedolla johtamiseen. Tällä 
alueella on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia esimerkiksi työn-
tekijäymmärryksen lisäämiseksi, jolla edistetään organisaatioiden 
kilpailukykyä ja hyvinvointia. Näen, että liiketoimintajohdon ymmär-

Hanna Mattinen
rystä tietojohtamisen sisäl-
löstä ja mahdollisuuksista 
tulee lisätä selkokielisesti 
ja todellisten esimerkkien 
kautta. 

Tietojohtaminen ry 
tekee tärkeää pioneerityötä 
niin julkiseen kuin yksityiseen 
sektoriin kohdentuen ja koen 
tärkeäksi voidessani olla yhdistyk-
sen toiminnassa jäsenenä mukana – olen 
yhdistyksen avulla jatkuvasti ajankohtaisen tiedon äärellä.

teiseen arkeen. Kokevatko työntekijät esimerkiksi, että 
he kykenevät ylläpitämään sanatonta yhteyttä toistensa 
välillä, jos eivät näe toisiaan kasvotusten? Uusia työnteon 
tapoja omaksuttaessa moni aiemmin itsestään selvänä 
pidetty taito tai ominaisuus voi jäädä vähemmälle huomi-
olle ja toivon, että systeemiälytyökalumme  
auttavat myös näiden tunnistamisessa. 

Systeemiälytyökalujen avulla kuka tahansa 
pystyy itsenäisesti kehittämään omaa 

kykyään onnistua kokonaisuuksissa.

Juha Törmänen, TkT, on Inclus Oy:n  
(www.inclus.com) teknologiajohtaja sekä 
Aalto-yliopiston Systeemiälyn tutkimus-
ryhmän jäsen. Hän väitteli syksyllä 2021 
Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitokselta 
systeemiälyn mittaamisesta ja mallintamisesta.
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Yhteiskunnan hyväksi, 
asiakkaitamme kuunnellen

TEKSTI: AMIRA ATTIA

Valtiokonttori on mukana rakentamassa uudenlaista päätöksentekokulttuuria, jossa monista eri lähteistä 
yhdistettyä tietoa käytetään analyysien lähteinä. Asiakkaiden substanssitietoihin ja julkisista lähteistä 
saataviin tietoihin voidaan yhdistää esimerkiksi valtion yhteisen toiminnan, talouden ja suunnittelun tietoja 
sekä kuntatalouden tietoja. Tietoa yhdistelemällä tuotetaan muun muassa tilannekuvia ja vertailuja.

Valtiokonttori tarjoaa valtioneuvostolle lakisääteisiä 
analysointi- ja raportointipalveluita muun muassa 
valtiokonsernin ja hallinnonalojen ohjauksen tarpeisiin. 
Valtiokonttorin asiantuntijat auttavat myös ministeriöiden 
tietojohtamisen järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä. 
Sen	lisäksi	Valtiokonttori	on	vastuussa	Tutkihallintoa.fi- 
palvelun	ylläpitämisestä.	Tutkihallintoa.fi	tarjoaa	visuali-
soitua tietoa valtiosta, kunnista ja alueista. 

Julkishallinnon tiedolla  
johtamisen edistäjä

Olennainen osa julkishallinnon tiedolla johtamiseen liit-
tyvää työtä on ollut vuonna 2017 käynnistetty Tietokiri-
hanke. Hankkeen taustalla on ajatus siitä, että julkisilla 
toimijoilla on vastuu oikean tiedon tuottajina ja hyödyn-
täjinä. On tärkeää, että julkishallinnossa ollaan tietoon 
perustuvan päätöksenteon edelläkävijöitä. Tavoitteena on 
ollut edistää valtionhallinnon yhteisten tietovarantojen 
hyödyntämistä päätöksenteossa sekä tehdä näkyväksi 
tiedolla johtamisen tuloksia ja jakaa hyväksi havaittuja 
työkaluja ja oppeja. 

”Julkishallinnon tiedolla johtamiseen keskittyvässä 
Tietokiri-hankkeessa on haluttu vakiinnuttaa erilaisia tie-
dolla johtamisen palveluja ja tiedon hallintaa. Lisäksi on 
koottu valtiokonsernin yhteisiä tietovarantoja ja tarjottu 
organisaatioille analyysipalveluja ja tiedon visualisointia. 
Tiedolla johtaminen ja datan analysointi yhdistettynä hy-
vään substanssiosaamiseen ja siihen liittyvään kokemuk-
seen tuovat parhaiten arvoa, kun tätä toteutetaan läpi 
koko toiminnan”, apulaisjohtaja Olli Ahonen Valtiokontto-
rin tietojohtamisen palveluista sanoo.

Valtiokonttorilla on pitkät perinteet

Vuonna 1876 perustettu Valtiokonttori on valtiova-
rainministeriön (VM) hallinnon alainen virasto. Koska 

viraston tehtävät ovat laaja-alaiset, 
palvelee Valtiokonttori niin valtion-
hallintoa ja kansalaisia, kuin kuntia, 
yhteisöjä ja yrityksiäkin. Tiedolla 
johtamisen lisäksi Valtiokonttorin 
vastuulla on muun muassa valtion 
lainanotto, kassavarojen sijoittami-
nen ja valtionvelan riskienhallinnas-
ta huolehtiminen. 

Näiden lisäksi Valtiokonttori hoitaa valtion työnteki-
jöiden tapaturmakorvauksia, myöntää sotilasvamma- ja 
rikosvahinkokorvauksia, hallinnoi valtion myöntämiä 
lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia, hoitaa valtion 
konsernilaskentaa sekä ohjaa taloushallintoa ja maksulii-
kettä. Korona-aikana Valtiokonttorissa on hoidettu myös 
kustannustukea yrityksille, joiden liikevaihtoon pandemia 
on vaikuttanut merkittävästi. Kiinnostavaa on se, miten 
tiedolla johtaminen voi auttaa tekemään parempia pää-
töksiä kaikilla näillä osa-alueilla.

YHTEISÖJÄSEN: Valtiokonttori

Tutustu Valtiokonttoriin tarkemmin ja lue lisää sen tehtävistä:
www.valtiokonttori.fi
www.tutkihallintoa.fi
www.valtiolla.fi/teema/tietojohtaminen
www.tietokiri.fi

Olli Ahonen
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TEKSTI: PAULA ROSSI

Konfliktit auttavat ymmärtämään 
systeemistä muutosta
Konfliktikokemusten esiin nostaminen voi muuttaa toimintaa ja päätöksentekoa systeemistä muutosta 
tukevaan suuntaan, mutta toisaalta konfliktit voivat eskaloituessaan halvaannuttaa organisaation järkevän 
toiminnan. Muuttamalla suhtautumistamme konflikteihin pystymme tasapainoilemaan niiden uutta 
ymmärrystä ja toimintaa luovan, sekä toimintaan negatiivisesti vaikuttavien mahdollisuuksien välillä.

Sekä organisaatioiden arjessa 
että	myös	konfliktitutkimuksessa	
konflikteja	on	totuttu	ajattelemaan	
jo eskaloituneina, ihmisten välisinä 
julkisina tapahtumina, jotka vaativat tulla ratkaistuiksi. 
Konflikti	piilottaa	sisäänsä	kuitenkin	laajan	skaalan	ym-
märrystä ihmisten välisestä yhteensopimattomuudesta 
ja	erilaisuudesta.	Jotta	konfliktit	voitaisiin	nähdä	systee-
misen muutoksen edellytyksinä ja aikaansaajina, tuleekin 
käsityksemme	konflikteista	laajentua.	

Erilaisuudesta eskaloituneisiin 
tapahtumiin ja kaikkea siltä väliltä

Konfliktit	voidaan	ajatella	eräänlaiselle	liukuvalle	janalle,	
jonka alkupäässä ovat systeemissä toimivien, tiettyyn 
kontekstiin sijoittuvien ihmisten erilaiset, usein ristirii-
taisetkin institutionaaliset asetelmat (arvot, uskomukset, 
tavoitteet, oletukset ja toimintatavat) ja tämän erilaisuu-
den aikaansaamat jännitteet. 

Mitä pidemmälle jännitteiden annetaan kasvaa niitä 
tarkastelematta,	liukuu	osoitin	konfliktijanalla	kohti	
loppupään	eskaloitunutta	julkista	konfliktitilannetta.	
Eskaloituneen	konfliktin	ratkaisu	on	äärimmäisen	vaikeaa,	
joskus jopa mahdotonta erilaisista tehdyistä päätöksistä 
ja kontekstin asettamista reunaehdoista johtuen. 

Konfliktit siirtävät huomion  
ihmisten kokemuksiin

Konflikti,	oli	se	sitten	erilaisten	toimintatapojen,	usko-
musten tai arvojen aikaansaama, palautuu aina ihmisten 

kokemukseen.	Mitä	pidemmälle	konfliktijanalla	edetään,	
sitä	voimakkaampia	tunteita	konflikteihin	liittyy.	Konflikti	
on siis kokemus siitä, että minä, ihmisenä ja identiteetil-
täni, olen erilainen kuin joku toinen tai etten pysty toimi-
maan arvojeni ja toimintatapojeni mukaisesti esimerkiksi 
työssä käytettävän teknologian tai rakennetun ympäris-
tön asettamien vaatimusten suhteen. 

Konfliktikokemus	herättääkin	usein	voimakkaita	ja	
negatiivisia, esimerkiksi vihan, uupumuksen, lannistu-
misen, ärsyyntymisen ja välinpitämättömyyden tuntei-
ta.	Konfliktikokemus	liittyy	myös	aina	valtaan:	jollain	
toimijalla tai toimijaryhmällä on esimerkiksi asemaan-
sa perustuen enemmän valtaa päättää siitä, kenen 
arvoilla, tavoitteilla, toimintatavoilla tai uskomuksilla on 
merkitystä ja mitkä asiat päätöksentekoa ja toimintaa 
ohjaavat.

Mitä jokaisen johtajan tulisi ymmärtää 
systeemisestä muutoksesta?

Koska erilaiset institutionaaliset asetelmat vaikuttavat 
systeemisen muutoksen suuntaan ohjaamalla toimin-
taa ja päätöksentekoa, on niiden näkyväksi tekeminen 
keskeistä systeemisen muutoksen aikaansaamiselle. 
Uuden tiedon, ajattelun ja ymmärryksen luominen, ja sitä 
kautta toimintatapojen sekä päätöksenteon kehittyminen 
tapahtuu	konfliktikokemusten	tarkastelussa,	erilaisuutta	
vuorovaikutteisissa prosesseissa yhteensovittamalla. 

Konflikti, oli se sitten erilaisten toiminta-
tapojen, uskomusten tai arvojen aikaansaama, 

palautuu aina ihmisten kokemukseen.

Konflikti on kokemus siitä, että minä, ihmisenä ja identiteetiltäni,  
olen erilainen kuin joku toinen tai etten pysty toimimaan arvojeni ja 
toimintatapojeni mukaisesti esimerkiksi työssä käytettävän teknologian 
tai rakennetun ympäristön asettamien vaatimusten suhteen.
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Tämä	laajennettu	ymmärrys	konflikteista	nostaa	esiin	
neljä elementtiä systeemisestä muutoksesta. jotka tulee 
huomioida johtamista ja organisoimista systeemisessä 
maailmassa tarkasteltaessa: 

1. Moniäänisyys: tarvitaan kykyä siirtyä siilo- ja 
organisaatiokeskeisestä johtamisesta ja organisoin-
nista kohti organisaatio- ja toimialarajat ylittävän 
systeemisyyden ymmärrystä sekä erilaisten arvojen, 
asenteiden, oletusten, tavoitteiden ja toimintatapo-
jen huomioimista.

2. Paikallisuus: tarvitaan kykyä ymmärtää kontekstin 
asettamia polkuriippuvuuksia sekä reunaehtoja sekä 
kontekstia ylipäätään, eli mikä toimii yhtäällä, ei 
toimi välttämättä toisaalla.

3. Suhteissa toimiminen: tarvitaan ymmärrystä siitä, 
että	sekä	yhteistyö	että	konfliktit	ovat	vuorovai-
kutteisia ja dynaamisia, kontekstiinsa sidottuja 
prosesseja monien toimijoiden, toimijaryhmien 
ja organisaatioiden (mukaan lukien rakennettu 
ympäristö ja teknologiset ratkaisut) välillä.

HT Paula Rossin väitöskir-
ja Understanding Systemic 
Change: Conflicts in the 
public service development 
julkaistiin keväällä 2021.

Konflikti palautuu aina ihmisten kokemuksiin (kuva Rossi 2021, s. 56, toteutus Noona Vinogradoff)
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4. Refleksiivisyys:	tarvitaan	kykyä	pysähtyä	tarkaste-
lemaan	konfliktikokemuksia	sekä	niiden	paljastamia	
yllä mainittuja elementtejä, on tärkeää tunnistaa 
arvojen, asenteiden, toimintatapojen ja uskomus-
ten vaikutus toimintaan ja päätöksentekoon. Miksi 
tehdään, mitä tehdään, mitä tavoitellaan ja  
kenen kanssa tehdään? 

 Jotta konfliktit voitaisiin nähdä systeemisen 
muutoksen edellytyksinä ja aikaansaajina, 

tuleekin käsityksemme konflikteista laajentua.

Kenen arvoilla, tavoitteilla, toimintatavoilla tai uskomuksilla on merkitystä?
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Kuva 1. Mindsetit, joiden laajentuessa kykymme ymmärtää asioita muuttuu joustavammaksi. Lähteet löytyvät metataito.fi-sivuilta.

TEKSTI: NIINA ANDERSIN, ANSSI BALK JA ELLEN LINDELL

Jotta yksilö löytää tasapainon tässä yhä kompleksisemmaksi 
muuttuneessa ympäristössä, hänen on tärkeää osata jäsentää 
tietoa ja tutkia suhdettaan systeemissä muuttuneisiin asioihin.

Totutun älykkyyskäsityksen rinnalle tarvitaan systeemiajattelua, 
kykyä suhtautua kompleksisuuteen ja jäsentää ympäröivää todellisuutta.

Ota tästä nyt sitten tolkkua!
Heikosti ennakoitavassa ja nopeasti muuttuvassa ympäristössä hierarkiset ja yksilöä 

korostavat johtamismallit, yksinkertaiset syy-seuraus-suhteet sekä hitaat ja kankeat 

toimintatavat jarruttavat kehitystä. Organisaatiot ovat hakeneet ratkaisua haasteisiin 

ketterillä toimintamalleilla, vähentämällä organisaatiotasoja ja esihenkilöiden 

määrää sekä antamalla työntekijöiden määrittää vapaammin omaa työrooliaan.

Jotta yksilö löytää tasapainon tässä yhä komplek-
sisemmaksi muuttuneessa ympäristössä, hänen on 
tärkeää osata jäsentää tietoa ja tutkia suhdettaan 
systeemissä muuttuneisiin asioihin. Perinteinen 
koulutus ja organisaatioissa vallitseva ihmiskuva eivät 
kuitenkaan anna tähän työkaluja. Metataito Klinikka 
on kehittänyt tätä kehityspsykologiaan perustuvaa 
vertikaalista kehitystä tukemaan työkalun ja coa-
ching-menetelmän, jotka tekevät tolkun ottamisesta 
sekä itseemme, toisiimme ja työssä kohtaamiimme 
haasteisiin suhtautumisesta helpompaa.

Uusia näkökulmia oppimiseen ja kehittymiseen

Oppimista tapahtuu läpi elämän. Totutun älykkyys-
käsityksen rinnalle tarvitaan systeemiajattelua, kykyä 
suhtautua kompleksisuuteen ja jäsentää ympäröivää 

todellisuutta. Tämän suuntaista kehitystä voidaan 
tarkastella yksilön kykynä saavuttaa tasapaino 
työtehtävien, haasteiden ja mindsettiensä (kuva 1) 
välillä. Yksilöllistä kehitystä voi tapahtua myös suh-
tautumisessa ympäristöön ja tämän lisäksi on tärkeää 
tunnistaa, miten eri mindsetit kuuluvat työyhteisön 
dialogissa ja kulttuurissa (kuva 1).

Metataito Klinikan tieteelliseen tutkimustietoon 
(metataito.fi) ja virkkeentäydennykseen perustuvassa 
analyysityökalussa kuvataan sisäkkäin olevia, eksper-
tistä, saavuttajan ja katalysoijan kautta synergistiksi 
laajenevia mindsettejä. Näitä mindsettejä, joiden 
laajentuessa kykymme ymmärtää asioita muuttuu 

joustavammaksi, voidaan luonnehtia 
seuraavasti:

Ekspertti kulkee omia polkujaan 
erottuen vahvoilla mielipiteillään, 



TIETOASIANTUNTIJA 5 / 2021 19 

Kuva 2. Metataito Klinikan virkkeentäydennysanalyysissä arvioitavat metataidot.

LISÄTIETOJA
Jos kiinnostuit mindsettisi laajentamisesta ja meta-

taitojesi kehittämisestä, ota yhteyttä Metataito.fi!
Anssi Balk, analyysityökalu ja sertifiointivalmennukset
Niina Andersin, Avidia, coaching ja valmennukset
Ellen Lindell, Avidia,  coaching ja valmennukset

LÄHTEITÄ JA LISÄLUKEMISTA
Richard Boston & Karen Ellis: Upgrade
Peter Bluckert – Vertical development  

in the workplace
Alan Watkins: 4D Leadership

Tämän ajan työelämässä ja systeemisessä maailmassa pärjäämisessä 
erityisen tärkeitä taitoja ovat näkökulmittaminen, yhdessäohjautuvuus, 
päätöksenteko, muutoksen ohjaaminen ja konfliktinavigointi.

katsoen asioita objektiivisesti tietäen, miten asioiden 
tulee olla. Ekspertti ratkaisee mielellään yksin yksit-
täisiä operatiivisia ongelmia osallistamatta muita. 

Saavuttaja visioi, saa asioita aikaiseksi nopeal-
la tahdilla, kokee voivansa vaikuttaa asioihin ja 
tunnistaa, miten tilannetekijät vaikuttavat häneen. 
Saavuttaja tiedostaa tarvitsevansa muita, osaa 
reflektoida omaa toimintaansa ja oppia saamastaan 
palautteesta. 

Katalysoija kyseenalaistaa totuttuja asioita, tutkii 
omaa ajatteluaan ja tunteitaan sekä katsoo asioita 
uudessa merkityksessä. Katalysoija tunnistaa ihmis-
ten potentiaalin, kiinnittää huomiotaan tapaan, miten 
asioita tehdään sekä painottaa yhdessäohjautuvuutta. 

Synergisti kykenee surffaamaan tyynenä komplek-
sisessa ympäristössä ja katsomaan, millainen aalto 
tulee ja toimia viisaasti siinä hetkessä. Synergisti osaa 
integroida eri näkökulmia, toimia kaikissa systeemin 
pinnoissa sekä liikkua nopeasti kokonaiskuvan ja 
pienten yksityiskohtien välillä harkiten, miten nämä 
ovat yhteydessä toisiinsa.

Metataidot kompleksisuudessa  
toimimisen perustana 

Mindsetit ilmenevät mm. metataitoina, jotka mielle-
tään älykkyyden asemasta systeemiajattelutaitoina. 
Ne luovat perustan toimia kompleksisessa ympäristös-
sä. Organisaatiot liittävät usein metataidot esihen-
kilö-, projektipäällikkö-, agileohjaaja- ja asiantuntija-
roolien taitovaatimuksiin. Tämän ajan työelämässä 
ja systeemisessä maailmassa pärjäämisessä erityisen 
tärkeitä taitoja ovat näkökulmittaminen, yhdessäoh-

jautuvuus, päätöksenteko, muutoksen oh-
jaaminen ja konfliktinavigointi (kuva 2).

Yksilölliset lähtökohdat 
kehittymiseen

Metataitoanalyysityökalun avulla metataitoja tarkas-
tellaan edellä mainitut mindsetit huomioiden, jolloin 
yksilöcoachingissa lähdetään liikkeelle henkilön sen 
hetkisestä mindsetistä. Metataidoiksi voidaan valita 
organisaatiossa tärkeinä pidettävät taidot tai ne taidot, 
joita olisi hyödyllistä käsitellä henkilön tilanteessa. 
Oppimista syventävät oppimisalustan videot ja tehtä-
vät sekä coachattavan omassa ympäristössä tapahtuva 
soveltaminen ja kokemusten reflektointi coachin kans-
sa. Tässä oppimisprosessissa henkilön kyvyt käsitellä 
kompleksisia, systeemisiä ja nopeasti muuttuvia 
haasteita kehittyvät perinteisiä koulutusmenetelmiä 
nopeammin. Kun henkilö tulee tietoiseksi jostakin, 
hänen suhtautumisensa ja käyttäytymisensä muuttu-
vat ilman mekanistista harjoittelua ja toistoja. 

Oppimista syventävät oppimisalustan videot ja tehtävät 
sekä coachattavan omassa ympäristössä tapahtuva 
soveltaminen ja kokemusten reflektointi coachin kanssa.

Kirjoittajat Niina Andersin ja Ellen Lindell, Avidia, ovat pitkän kokemuksen 
omaavia valmentajia ja coacheja, jotka ovat sertifioituja metataitoanalyysi-
työkalun käyttäjiä. Anssi Balk on organisaatiopsykologi, joka on kehittänyt 
metataitoanalyysityökalun ja sen käyttöön pohjautuvan valmennusmenetelmän. 
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Salminen korostaa,  
että itseohjautuvuus  

on matka, ei määränpää.

Jokainen ehdotuksia 
tekevä ja yhtä lailla 

niitä vastustava 
joutuu perustelemaan 

näkemyksensä.

NAPAlla on panostettu 
coachaukseen,  
jota tarjotaan  

kaikille halukkaille.

Johtajuus on ansaittava 
omilla kyvyillään,  

ei tittelillä.

ITSEOHJAUTUVUUS 
ohjelmistotalon kilpailuvalttina

Yksi tärkeistä syistä asiantuntijoiden työpaikan vaihtohalukkuuteen on huono johtajuus.  
Mitä jos tämä johtajuus olisikin omissa käsissäsi ja voisitkin itse luoda oman unelmatyöpaikkasi?

Itseohjautuvassa organisaatiossa kaikilla 
on täydet mahdollisuudet vaikuttaa työn-
sä sisältöön omien kykyjensä ja taitojen-
sa mukaan, kertoo ohjelmistotalo NAPAn 
Juhana Salminen. Raamit työskentelylle 
tulevat organisaation tavoitteista, arvoista 
ja työtavoista, joiden sisäistämiseen panos-
tetaan henkilöiden rekrytoinnissa ja pereh-
dytyksessä.

Työyhteisössä vallitseva psykologinen 
turvallisuus on tärkeää itseohjautuvuuden 
onnistumisessa. NAPAlla on panostettu 
myös coachaukseen, jota tarjotaan kaikille halukkaille. Itseohjautu-
vuuden edellytyksenä olevan johtajuusroolin ottaminen on tärkeää ja 
johtajuuden ottamiseen vaikuttaa myös henkilön luonne. Johtajuus 
on ansaittava omilla kyvyillään, ei tittelillä.

Neljä vuotta itseohjautuvuutta

NAPA on suomalainen, Wärtsilän Meriteollisuuden Helsingin Tela-
kalta alkunsa saanut yritys, jolla on nykypäivänä japanilaisomistus 
ja konttoreita ympäri maailmaa. Se toteuttaa valtamerilaivojen 
suunnittelu-	ja	operointisoftia.	

Ohjelmistojen toimivuudella on suuri merkitys tehokkaassa ja 
turvallisessa merenkulussa. Jokaisen osan 
ja prosessin on sovittava edellisiin, tai 
kymmenien miljoonien investoinnit ovat 
vaarassa. Yrityksessä työskentelee kaksi-
sataa ”napalaista”, NAPArians.

NAPAn matka itseohjautuvaksi orga-
nisaatioksi alkoi keväällä 2017. Salminen 
korostaa, että itseohjautuvuus on matka, ei 
määränpää. Toimintatapojen jatkuva paran-
taminen on ensiarvoisen tärkeää. NAPAssa 
on onnistuttu kehittämään lukuisia asioita 
itseohjautuvuudessa niiden reilun neljän 

TEKSTI: KATJA HILSKA-KEINÄNEN

vuoden aikana, jolloin self-management on 
ollut organisaation toimintamalli.

Itseohjautuvuus edellyttää 
tiedon läpinäkyvyyttä

Kun asiantuntijoilta edellytetään vastuun-
ottoa päätöksistä, myös osaamisen ja pe-
rusteluihin tarvittavien faktojen on oltava 
kunnossa. Jokainen ehdotuksia tekevä ja 
yhtä lailla niitä vastustava joutuu peruste-
lemaan näkemyksensä. Huutelut, heitot ja 

hermostunut tuhina ei auta, vaan pöytään on pystyttävä tuomaan 
perusteltuja näkemyksiä. Vastuunotto päätöksenteosta ja suunnitel-
man toteutuksesta ovat tällaisessa työskentelyssä todella vahvoja.

NAPAssa päätösten valmistelu on läpinäkyvää ja kaikki haluk-
kaat pääsevät antamaan oman panoksensa. Tiedon läpinäkyvyys 
on ehdoton edellytys itseohjautuvuuden toimivuudelle: kaikilla on ol-
tava pääsy mahdollisimman laajasti tietoihin. Salminen kertoo, että 
NAPAlla jaetaan tietoa enää hyvin vähän sähköpostitse. Jo meilin 
vastaanottajia valitessa tehdään päätös siitä, keille tieto kuuluu.

Lisälukemista NAPAn itseohjautuvuudesta löydät Juhana Salmisen 
blogista The Napa Way:

▶	www.napa.fi/the-napa-way-new-self-
managed-route-to-success
▶	www.napa.fi/the-napa-way-transparency
▶	www.napa.fi/the-napa-way-decision-
making

Kirjoittaja Katja Hilska-Keinänen on yhdis-
tyksen hallituksen sekä lehden toimituskun-
nan jäsen. Hän työskentelee tietopalvelun 
ryhmäpäällikkönä Suomen Ympäristökes-
kuksessa SYKEssä.
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Toiset vain 
yksinkertaisesti näkevät 
kuvaannollisesti siltoja 

siellä, missä toiset 
näkevät vain aukkoja.

Uuden ja  
odottamattoman tiedon 

kohtaamista, joka johtaa joko 
nopeasti tai pitkän hautomis-
jakson jälkeen arvokkaaseen, 

ennustamattomaan  
lopputulokseen, voidaan  
nimittää serendipiseksi.

Serendipinen tiedonhaku voi tuottaa 
arvokkaan lopputuloksen

Tiedonhaku on yleensä suhteellisen helppoa silloin, kun tarkasti tiedämme etukäteen, 

mihin hakumme kohdistuu, kuten esimerkiksi faktat tai tarkasti ja yksiselitteisesti 

määritellyt kohteet. Kun emme tarkasti tiedä, mitä olemme hakemassa, voi haku 

muodostua hankalaksi ja hallitsemattomaksi. Voidaan puhua myös aktiivisesta 

tai passiivisesta tiedonhausta, jolloin jälkimmäinen ei ole intentionaalista, vaan 

pikemminkin etsiskelyä tai yritysten ja erehdysten pohjalla etenevää.

Passiivinen tiedonhaku johtaa joskus sattu-
manvaraisen ja ennustamattoman tiedon 
kohtaamiseen, joka voi herättää joissakin 
ihmisissä mielenkiintoa, kun taas toiset 
ohittavat sen mitäänsanomattomana. Toi-
set vain yksinkertaisesti näkevät kuvaannol-
lisesti siltoja siellä, missä toiset näkevät vain 
aukkoja. Tätä voidaan kutsua serendipiseksi 
mielenlaaduksi, jolloin mieli on positiivisesti yllä-
tyksiin valmistautunut, utelias, tarkkaavainen ja tiedon-
haluinen. Tällaisen mielenlaadun esteeksi tai rajoitteeksi muodos-
tuu usein se ajattelutapa, että halumme tietää mukautuu siihen, 
minkä jo etukäteen ajattelemme olevan relevanttia ja tärkeää.

Monet tieteelliset keksinnöt osoittavat kuitenkin, että 
etukäteen merkityksettömältä tuntunut onkin osoittautunut 
ratkaisevan tärkeäksi ja johtanut hyvin arvokkaaseen lopputu-
lokseen. Tällaista uuden ja odottamattoman tiedon kohtaamis-
ta, joka johtaa joko nopeasti tai pitkän hautomisjakson jälkeen 
arvokkaaseen, ennustamattomaan lopputulokseen, voidaan 
nimittää serendipiseksi. 

Serendipiteettiä ilmiönä sekä serendipistä tiedonhakua on 
alettu tutkia yhä enemmän eri maiden yliopistoissa. Tiedon-
haun itsenäisenä mallina serendipiteetti on vähitellen vakiin-
nuttanut asemansa.

Serendipiseen tapahtumaan liittyy tutkimusten perusteella 
kuusi vaihetta:

❶	 Ennakoimaton, poikkeuksellinen havainto joko fyysises-
sä tai digitaalisessa ympäristössä.

❷	 Valmistautunut mieli, joka intuition ja aikaisem-
man tiedon perusteella kykenee johtamaan 
tapauksesta poikkeuksellisia johtopäätöksiä.

❸	 Erikoinen mielentila, joka tulkitsee ja 
näkee uuden kokemuksen merkityksen.

❹	 Uuden tapahtuman luova haudontavaihe 
mielessä. 

❺	 ”Heureka-vaihe”, lopullisen ratkaisun 
löytyminen.

❻	 Arvokas, iloa ja tyydytystä tuottava 
lopputulos vahvistaa tulevia tiedon 
kohtaamisia.

TEKSTI: MIKA HOLOPAINEN JA RAINE WILÉN
Serendipisyyden tutkimus on siirtynyt 

fyysisestä digitaaliseen ympäristöön, joka 
on rikkaampi ja tuottaa monipuolisemmin 
erilaisia vihjeitä tiedonhaussa. Tutkimus 
yrittää ratkaista tiedon ylikuormitukseen 
liittyvää haastetta tarjoamalla perinteisen 
rajatun tiedonhaun rinnalle serendipis-

tä tiedonhakua, joka tarjoaisi enemmän 
mielivaltaista ja satunnaista tietoa. Samalla 

tutkitaan, mitkä systeemitekijät ja persoonalli-
set tekijät voivat edesauttaa ja tukea serendipisen 

kokemuksen syntymistä. Serendipisyyttä ei voida 
suoraan luoda, mutta on mahdollista rakentaa hedelmällinen 
ympäristö, jossa se voisi kukoistaa. Tietojärjestelmä voi tuottaa 
vihjeitä, jotka voivat johtaa serendipiseen kokemukseen. Toisaal-
ta ennakkokäsitykset ja aikarajoitteet voivat muodostua esteeksi 
serendipiselle tiedonhaulle.

Tiedon eri sirpaleiden yhteen liittäminen ja assosiaatioiden 
tuottaminen ovat ratkaisevia tekijöitä serendipisen kokemuk-
sen aikaansaamisessa. Tietojärjestelmä voi auttaa tässä, mutta 
lopullinen päätös ja valinta on aina käyttäjällä. Järjestelmän 
rakentajilla on haasteena luoda käyttöliittymä, joka samanai-
kaisesti mahdollistaa perinteisen tiedonhaun funktionaalisuu-
den ja serendipisen kokemuksen. Tämä on vaikea tehtävä, jonka 
ratkaisemisessa riittää suuria haasteita. 

KIRJALLISUUTTA SERENDIPISEN TIEDON HAUN 
KÄSITTEISTÄ JA MALLEISTA

● McCay-Peet, L. & Toms, E. (2018). 
Researching serendipity in digital 

information environments.  
Morgan & Claypool Publishers.
● Wilén, R. & Holopainen, M. (2017). 
”Älä jätä käyttämättä sattuman 
tarjoamia mahdollisuuksia” – 
Serendipisyys tiedonhaun ilmiönä. 
Informaatiotutkimus, 2(36), 42–70.

Mika Holopainen toimii tietoasiantuntijana Helsingin yliopiston 
kirjastossa. Raine Wilén on entinen kansalliskirjaston työntekijä.



22 TIETOASIANTUNTIJA 5 / 2021 

Tätä tematiikkaa ruodittiin Itlan 
alueellisen oppimisverkoston virtuaa-
lisessa johtamiskoulutuksessa kevään 
2021 aikana.

Systeemisen muutoksen muotoilu 
on johtamisen orientaationa uutta. 
Se vaatii katseen nostamista yhden 
organisaation tavoitteiden toteutumisesta lapseen, ai-
toihin tarpeisiin ja yhteisen kyvykkyyden rakentami-
seen palveluiden järjestämisessä. Tällainen toiminta 
onnistuu ainoastaan vastavuoroisuuteen perustuvassa 
yhteistyössä yli organisaatiorajojen.

Johtamisen painopisteen se vie 
1. yhteisen tavoitteen tietoiseen rakentamiseen,
2. erilaisten toimijoiden osaamisen 

samanaikaiseen hyödyntämiseen,
3. vastuullisen itseohjautuvuuden tukemiseen 

sekä
4. loppukäyttäjän palautteen ja organisaation 

oppimisen vahvasta kytkennästä 
huolehtimiseen.

Johtamisosaamisina tämä tarkoittaa erityisesti 
strategisen muotoilun ja yhdessä oppimisen kulttuu-
rin rakentamisen osaamista niin organisaatioiden 
sisälle kuin verkostotoimijoiden välille. Niinpä Itlan 
johtamiskoulutuksessa korostuivat sellaiset teemat 
kuin merkityksellistäminen muutoksen edellytykse-
nä, näkökulmien vuorovaikutus, verkostojohtamisen 

Tukea lasten ja nuorten  
pärjäävyyteen yhteisövaikuttavasti – 

Mikä muuttuu johtamisessa?
Alueellinen oppimisverkosto tukee lasten ja nuorten sujuvan arjen rakentamista paikallisesti, 

eri tahojen päämäärätietoisena yhteistyönä. Yhteentoimivien ja pärjäävyyslähtöisten toiminta-

tapojen verkostomainen rakentaminen on merkittävä muutos palveluajattelussa. Se tarvitsee 

tuekseen samoihin päämääriin luotsaavaa johtamista. Mutta mikä johtamisessa varsinaisesti 

muuttuu, kun palvelutarpeisiin vastataan yhteisövaikuttavuuden kautta? 

prosessi ja luottamuksen rakentaminen. Lisäksi kou-
lutuksessa rakennettiin merkityksellisiä mittareita 
onnistumisen seurantaan, ja osallistujilta nousseena 
toiveteemana käsiteltiin vahvuuksien ja sisäisen moti-
vaation kautta johtamista.

Suhdeperustaisuus kulttuurin  
muutoksen avaimena

Koulutukseen sisältyi myös kaksi webinaaria esimer-
killistä brittiläisistä muutosprosesseista. Children Eng-
land kertoi mahdollisuuksista tuoda nuorten syvällistä 
osallisuutta politiikkasuunnitteluun, jopa korona-ai-
kana ja virtuaalisesti. Ja Leedsin lasten palvelut kertoi, 
kuinka koko kaupungista tehtiin lapsiystävällinen siir-
tymällä suhdeperusteiseen johtamiseen niin kaupungin 
organisaation sisällä kuin suhteessa lapsiasiakkaisiin.

Tällaisten muutosten johtaminen on erittäin ajan-
kohtaista ja tarpeellista myös joka puolella Suomea. 
Alueellisen oppimisverkoston johtamiskoulutukseen 
osallistui 50 työrooleiltaan hyvin erilaista lasten 
ja nuorten palvelujen vaikuttajaa. Syyskuun alussa 
pidetyssä seurantatapaamisessa summatiin millaista 
kehittymistä osallistujat olivat huomanneet omissa 
systeemisen muutoksen johtamisen taidoissaan ja 
lapsilähtöisen toiminnan etenemisessä.

Osallistujat mm. kertoivat, että ” olen hoksannut 
mikä on hyödyllinen roolini tässä muutoksessa”.

TEKSTI: MARIKA TAMMEAID

Tällainen toiminta onnistuu ainoastaan 
vastavuoroisuuteen perustuvassa 
yhteistyössä yli organisaatiorajojen.

Itlan johtamiskoulutuksessa korostuivat 
sellaiset teemat kuin merkityksellistäminen 

muutoksen edellytyksenä, näkökulmien 
vuorovaikutus, verkostojohtamisen prosessi 

ja luottamuksen rakentaminen.
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Johtajan oman toiminnan merkittäviksi kehitysaske-
liksi kirjattiin esim. uskallus kysyä, olla ei-tietämisen 
tilassa ja käynnistää arvailun sijasta dialogeja, joissa 
asioiden eri puolet pääsevät näkyviin. Myös aktiivisessa 
luottamuksen osoittamisessa ja itsensä likoon laittami-
sessa oli tapahtunut merkittävää myönteistä muutosta.

Alueelliseen oppimisverkostoon kuuluviin orga-
nisaatioihin johtamistavan muutokset olivat vaikut-
taneet niin, että suoraan puhumisen kulttuuri oli 
vahvistunut. Samoin se, että kokeillaan uutta yhdessä 
oppimisen hengessä, ”ei jämähdetä suunnittelemaan”. 
Tällaisen toimeen tarttumisen aikaansaamisessa tär-
keäksi nähtiin mindsetin muutos pois oikean ratkai-
sun olemassaolon oletuksesta.

Toiminnan onnistumista tarkasteltaessa paino-
piste oli siirtynyt enemmän lasten elämänlaadussa 
näkyvän yhteisvaikutuksen näkökulmaan sekä tilan 
raivaamiseen ammattilaisten mahdollisuuksille toi-
mia lasten ja nuorten etua edistävällä tavalla.

Asiakas yhdistää

Tulevaisuuden huolina johtamiskoulutuksen osallis-
tujat nostivat esiin kiireen vaikutuksen läsnäoloon 
ja tilanteen pysäyttämisen kykyyn, kun huomataan, 
että jossain asiassa ollaan etenemässä muuhun kuin 
sovittuun suuntaan. Monilla paikkakunnilla on 
saavutettu onnistumisia lasten ja nuorten palveluissa 
julkisen, yksityisen ja järjestösektorin pitkäjänteisen 
kumppanuuden kautta. Tätä yhteistyötä olisi kyettävä 
jatkamaan, vaikka julkisella puolella tapahtuu mer-

Kirjoittaja työskentelee Itsenäisyyden juhlavuoden 
lastensäätiössä (www.itla.fi) kehitysjohtajana. 
Hän on ratkaisukeskeinen valmentaja ja oppi-
mismuotoilija, jolla on pitkä kokemus julkisen 
sektorin organisaatioiden johtamisesta ja kehit-
tämisestä. Hän toimii johtamiskouluttajana, sekä 
coachien ja työnohjaajien pitkäkestoisten koulu-
tusten vetäjänä useissa yliopistollisissa täydennys-
koulutuslaitoksissa. Keväällä 2020 häneltä ilmestyi yh-
dessä Petri Virtasen kanssa kirjoitettu kirja Developing Public Sector Leadership: 
New Rationale, Best Practices and Tools (Springer, 2020). 

Tulevaisuuden huolina johtamiskoulutuksen 
osallistujat nostivat esiin kiireen vaikutuksen 

läsnäoloon ja tilanteen pysäyttämisen kykyyn.

kittävä rakenteellinen muutos hyvinvointialueiden 
muodostamisen myötä.

Yhteisövaikuttavuus tuo uutta imua monitoimi-
jaiseen yhteistyöhön. Työ on sekä vaikuttavampaa 
että mukavampaa, kun sitä tehdään yhdessä, totesivat 
johtamiskoulutuksen osallistujat. Huonolla johtami-
sella lupaavasti alkaneen muutoksen voi pysäyttää, ja 
hyvällä sitä vauhditetaan. Johtajien metataitoja muu-
toksen edistämisessä on tärkeä kehittää käytännön 
toimintatapamuutosten aikaansaamiseksi. 

Kuva: ITLA



YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat kietoutuneet toisiinsa aiheuttaen moninaisia prioriteetteja ja ristiriitai-
suuksia keskenään. Piirros: Azote Images for Stockholm Resilience Centre, Stockholm University.
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Systeemiset kyvykkyydet  
kestävän kehityksen edellytyksenä
Ihmiskunnan voimat ovat kasvaneet teknologisen ja taloudellisen kehityksen 

myötä. Odotettavissa on, että ne jatkavat kasvuaan myös tulevaisuudessa. 

Positiivisten vaikutusten ohella toimintamme on kautta historian aiheuttanut 

tahattomia haittavaikutuksia niin sivullisille kuin itsellemmekin. 

TEKSTI: TERO HOKKANEN

Kasvavat voimamme tuottavat yhä suurempia seu-
rauksia ja näitä voimia on myös osattava hallita yhä 
viisaammin. Kuinka systeemiset kyvykkyydet voisivat 
auttaa ihmiskuntaa kehittymään kestävällä tavalla?

Kestämätön toiminta tulee muuttumaan

Toimimme aina osana jotakin systeemiä. Jos emme 
ymmärrä kyseessä olevan systeemin toimintaperiaat-
teita riittävästi voi systeemi ajautua kriisitilanteisiin. 
Planeettamme ekologisesta kriisistä ja kestämättö-
myydestä olemme saaneet jo runsaasti viitteitä ja 

tämän hetken toimintamme esimerkiksi ilmaston-
muutoksen osalta ovat valitettavasti riittämättömiä1.

Näyttääkin siltä, että olemme ihmiskuntana 
eräänlaisessa vangin dilemma2 -pattitilanteessa. Sen 
perusajatus on, että palkinnot ovat asettuneet siten, 
että yksilöiden optimoidessa omaa hyvinvointiaan 
päädytään kollektiivin kannalta huonoimpaan loppu-
tulokseen.

Sanan ’kestämätön’ synonyymejä ovat tilapäinen ja 
väliaikainen3. Kestämätön toiminta siis tulee muuttu-
maan – tavalla tai toisella. Tästä yli ajan tapahtuvasta 
muutoksesta on oltava perillä, jotta muutos voisi 
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Sanan ’kestämätön’ synonyymejä ovat 
tilapäinen ja väliaikainen. Kestämätön toiminta 

siis tulee muuttumaan – tavalla tai toisella.

Kahdeksasta eriluonteisesta kyvystä 
koostuvan systeemiälyn ominaispiirre on, 

että se tukee laaja-alaista ajattelua ja siten 
kokonaisuuksissa onnistumista.

Systeemiäly tavoitteleekin koko systeemin 
kukoistusta. Siinä yksilön, yhteisön ja 
kollektiivin toiminta on linjassa keskenään: 
yksilön tai yhteisön palkitseminen ei 
ainakaan heikennä kollektiivin hyvinvointia.

LÄHTEET

1. United Nations Framework Convention on Climate Change, 2021. Full NDC Synthesis Report: Some Progress, but Still a Big Concern. UN Climate /  
YK:n ilmasto lehdistötiedote 17.9.2021.Viitattu 19.9.2021. https://unfccc.int/news/full-ndc-synthesis-report-some-progress-but-still-a-big-concern 

2. Wikipedia, 2020. Vangin dilemma. Viitattu 18.9.2021. https://fi.wikipedia.org/wiki/Vangin_dilemma 

3. Suomisanakirja.fi, 2021. Synonyymit sanalle kestämätön. Viitattu 17.9.2021. https://www.suomisanakirja.fi/kestämätön 

4. Hämäläinen, R., Jones, R. & Saarinen, E., 2014. Being Better Better - Living with Systems Intelligence. Aalto University Publications.  
Viitattu 16.9.2021. https://sal.aalto.fi/publications/pdf-files/being_better_better_living_with_systems_intelligence.pdf 

5. Wilenius, M., 2015. Tulevaisuuskirja – Metodi seuraavan aikakauden ymmärtämiseen. Otava.

6. Hämäläinen, R. & Saarinen, E., 2006. Systems Intelligence: A Key Competence for Organizational Life. Reflections – The SoL Journal for Knowledge, 
Learning, and Change: Volume 7, number 4. Julkaisija: The Society for Organizational Learning. Viitattu 16.9.2021.  
http://systemsintelligence.aalto.fi//systems-intelligence_reflections.pdf 

7. Yhdistyneet kansakunnat, 2015. Kestävän kehityksen tavoitteet. https://sdgs.un.org/goals 

8. Stockholm Resilience Centre, 2016. Piirros: Azote Images for Stockholm Resilience Centre, Stockholm University.

tapahtua hallitusti. Jos päädytään pattitilan-
teisiin, kasvaa riski, että muutos tapahtuu 
kriisien kautta hallitsemattomasti.

Systeemiäly: kokonaisuuksissa 
onnistuminen

Ratkaisua näihin haasteisiin voidaan hakea Esa Saa-
risen ja Raimo Hämäläisen kehittämän systeemiälyn 
käsitteen avulla. Kahdeksasta eriluonteisesta kyvystä4 
koostuvan systeemiälyn ominaispiirre on, että se 
tukee laaja-alaista ajattelua ja siten kokonaisuuksissa 
onnistumista. Myös tulevaisuustutkija Markku Wile-
nius peräänkuuluttaa5 kehitystä, jossa ”ihmisillä olisi 
kyky ymmärtää eri ilmiöiden välisiä yhteyksiä ja he 
hahmottaisivat maailmaa kokonaisvaltaisesti, systee-
misesti” (s. 167–168). Tällä vältettäisiin ”informaatio-
kuplia, joiden sisältä ei nähdä ulos” (s. 168).

Kuplautumisen seurauksena ajaudutaan pattitilan-
teisiin, ns. systeemin loukkuihin ja näitä loukkuja voi-
daan välttää systeemiälyn avulla. Systeemiäly tavoit-
teleekin koko systeemin kukoistusta6. Siinä yksilön, 
yhteisön ja kollektiivin toiminta on linjassa keskenään: 
yksilön tai yhteisön palkitseminen ei ainakaan heiken-
nä kollektiivin hyvinvointia. Näin toimintamme saa 
mahdollisuuden olla kestävää.

Kestävästä kehityksestä ja ristiriitaisuuksien 
korjaamisesta elämäntehtävä

YK:n Kestävän kehityksen7 tavoitteita tarkasteltaessa 
on otettava huomioon yhtäaikaisesti kolme eri tasoa: 
sosiaalinen ja taloudellinen taso toimivat ekologisten 
perusteiden päällä8. Olemme siis yhteiskuntana täysin 
riippuvaisia ekologisesta hyvinvoinnista.

MMM Tero Hokkanen työs-
kentelee Laurea-ammattikor-
keakoulussa projektiasiantun-
tijana ja hän on Systems Change 
Finland - Systeeminen muutos Suomi ry:n hallituksen jäsen. 
Elämäntehtävänään hänellä on auttaa kestävän ja sivisty-
neen ihmiskunnan rakentamisessa.

Näiden tasojen yhteensovittaminen on pirullinen 
tehtävä sen kompleksisuuden vuoksi. Systeemiälyn 
avulla on mahdollista tunnistaa ristiriitoja ja ristirii-
taisia kannustimia systeemin eri tasojen välillä. Vasta 
kun erilaiset ristiriitaisuudet saadaan poistettua ja 
toiminta harmonisoitua, saa kukoistus mahdollisuu-
den tapahtua.

Meidän tuleekin esittää itsellemme painokkaampia 
kysymyksiä: Mihin käytämme voimiamme? Olemmeko 
voima, joka purkaa vai syventää pattitilanteita? Voim-
meko itse kukoistaa jos ympärillä kärsitään? Omien 
kupliemme laajentamisessa ja ristiriitaisuuksien kor-
jaamisessa onkin meille elämäntehtävää kerrakseen! 



26 TIETOASIANTUNTIJA 5 / 2021 

Sarjassa tarkastellaan mielenkiintoista tietojohtamisen tutkimusta maailmalta. 
Valintakriteereinä ovat tutkimuksen tuoreus, kiinnostavuus ja käytännönläheisyys.

Tietojohtamisen tutkimusta maailmalta OSA 2

Psykologinen turvallisuus etätyössä
Etätyöahdistuksen käsittelyyn tarvitaan organisaation tukea

Helena Leen artikkeli, jonka aineistona on yli sadan singa-
porelaisen työntekijän kirjoittamat kertomukset etätyös-
tä, on saavuttanut yli 5000 latausta sitten ilmestymisen-
sä keväällä 2021.

Etätyön ongelmat ovat globaalisti 
samankaltaisia

Tämä käytännönläheinen artikkeli avaa silmämme sille, 
miten aivan samantyyppiset etätyön ja pandemian 
aikaiset johtamisen ongelmat tulevat esiin myös toisella 
puolella maapalloa. Kaikki, jotka tuntevat Singaporea, 
tätä noin 700 neliökilometrin (eli suunnilleen Ahvenan-
maan) kokoista saarivaltiota päiväntasaajalla, pystynevät 
eläytymään myös siihen yhteiskunnan kulttuuriin, joka 
tässä tarkasti ohjeistetussa valtiossa on vallalla. Siitä 
huolimatta kertomuksista ja kokemuksista on luettavissa 
monia samankaltaisuuksia omien kokemustemme kanssa.

Leen artikkeli on sisällöltään erityisen kiinnostava 
niille, joiden organisaatioissa on sekä pysyvän työpaikan 
ja korkean asiantuntemuksen työntekijöitä, että osa-
aikaisia ja suorittavan tason henkilöstöä. Tutkimusartik-
kelin metodi on kiinnostava kaikille laadullisesta tutki-
muksesta kiinnostuneille, sillä käytetty kyselylomakkeen 
ja aineistoanalyysin yhdistelmä on selkeästi kuvattu. 

Erilaiset työntekijäryhmät kokevat 
etätyön eri tavoin

Luonnollisesti kokemukset etätyöstä ja sen menestyksel-
liseen hoitamiseen tarvittavasta johtamisesta vaihtelevat 

TEKSTI: KATJA HILSKA-KEINÄNEN

ammattikunnittain. Leen tutkimuksen vastaajat olivat 
sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta, ammattikuvien 
vaihdellessa	meikkitaiteilijasta	graafiseen	suunnittelijaan,	
arkkitehtiin ja pappiin. Mukana oli sekä vuokratyönteki-
jöitä, harjoittelijoita että pysyvässä työtehtävässä olevia 
henkilöitä.

Esimerkiksi kokemus epäoikeudenmukaisesta kohte-
lusta liittyi siihen, että kuului työntekijäryhmään, jonka 
oli mentävä työpaikalle muiden pysyessä etätöissä. Tämä 
aiheutti alemmuuden tunnetta, kokemusta siitä, että oli 
kotona työskenteleviä kollegoja huonommassa asemas-
sa. Samoin vuokratyösuhteessa oleva päällikkö koki, että 
häntä arvostettiin ja tuettiin vähemmän kuin vakituisessa 
työsuhteessa olevia päälliköitä.

Työntekijöiden autonomia 
on erittäin tärkeä elementti 
tietotyössä.

Lee, H. (2021), "Changes in workplace practices during the COVID-19 pandemic: 

the roles of emotion, psychological safety and organisation support", Journal of 
Organizational Effectiveness: People and Performance, Vol. 8 No. 1, pp. 97-128. 

https://doi.org/10.1108/JOEPP-06-2020-0104

Etätyö kaipaa pehmeää ja oikeudenmukaista johtamista. Organisaation erilaiset työntekijäryhmät 
saattavat kokea etätyöskentelyn ja pandemian tuomat rajoitukset hyvin eri tavoin, jolloin 
johtamisen tehtävänä olisi tukea jokaista työntekijäryhmää tarkoituksenmukaisella tavalla.
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Itselleni artikkelin tärkein viesti 
olikin muistutus tunneilmapiirin 
johtamisesta: on annettava tilaa 
tunteiden tuulettamiselle ja 
yhteishengen muodostumiselle.

Tutkimuksen keskeinen havainto oli, että organisaatioissa 
työntekijöiden kokemus hyvästä tai huonosta etätyön johtamisesta 
syntyy vertailussa muihin työntekijäryhmiin.

Sen sijaan esimerkiksi asiakashaastattelujen tekijä ja 
meikkitaiteilija olivat tyytyväisiä saamaansa tukeen, sillä 
huolimatta töiden loppumisesta heille maksettiin osa pal-
kasta ja heidän kouluttautumistaan tuettiin Singaporen 
sulkemisen aikana, jota siellä kutsuttiin Circuit Breakeriksi 
eli katkaisijaksi. 

Johtajan on tuettava etätyötä myös 
tunnetasolla

Vastaajien kertomukset etätyössä ärsyttäneistä sei-
koista ovat hyvin kouriintuntuvia: eräänkin asiantuntijan 
esihenkilö oli ottanut tavakseen tarkistaa työntekijöiden-
sä hereillä olon aamulla lähettämällä tekstiviestin ja 
seuraamalla, miten nopeasti he tähän vastasivat. Monet 
kertoivat työmäärän lisääntyneen huomattavasti. Pelkä-
sivätkö esihenkilöt, etteivät asiantuntijat tee riittävästi 
töitä etänä?

Kirjoittaja Katja Hilska-Keinänen on yhdistyksen 
hallituksen sekä lehden toimituskunnan jäsen. Hän 
työskentelee tietopalvelun ryhmäpäällikkönä Suomen 
Ympäristökeskuksessa SYKEssä.

 Lee katsookin näiden johtamistapojen liittyvän työnte-
kijöiden autonomiaan, joka on erittäin tärkeä elementti 
tietotyössä. Vaikuttaa siltä, että monet singaporelaiset 
johtajat olivat todella huolissaan työntekijöidensä aikaan-
saannosten vähentymisestä etätyössä, sillä useat vas-
taajat raportoivat töiden kasautuvan entistä enemmän.

Autonomian tarpeesta huolimatta ja mikromanagee-
raamista kaihtaen, ovat selkeät ohjeet ja tavoitteiden 
asettaminen tärkeitä. Sekä työntekijät, että esihenkilöt 
korostavat kommunikaation ja riittävän tiedonsaannin 
merkitystä. Asiantuntija ei kuitenkaan halua olla ”kädes-
tä-pitäen-ohjattava” – mikä toki liittyy myös vastaajan 
senioriteettiin ammattialallaan.

Etätyön tukeminen vaatii tunnetaitoja

Onnistuminen etätyön johtamisessa ja sen puitteiden 
järjestämisessä ei välttämättä tarkoita suuria taloudelli-
sia uhrauksia. Pienet eleet, kuunteleminen ja tunneilma-
piirin ohjaaminen ovat merkittäviä tekoja esihenkilöiden 
taholta. Vastaajat mainitsevat huolenpitona esimerkiksi 
työpaikalta saadun ”selviytymispakkauksen”, joka sisälsi 
kasvomaskeja	ja	desinfiointipyyhkeitä.	Eräs	esihenkilö	
kuvasi, miten hänen on tärkeää asettaa työskentelylle 
oikeanlainen positiivinen vire ja saada siten aikaan tiimin 
keskinäistä tukea. Tunneilmapiirin johtaminen nousee siis 
tärkeäksi kyvyksi.

Tutkimuksen keskeinen havainto oli, että organisaa-
tioissa työntekijöiden kokemus hyvästä tai huonosta 
etätyön johtamisesta syntyy vertailussa muihin työnteki-
järyhmiin. Tähän tulisi kiinnittää huomiota etenkin niissä 
organisaatioissa, joissa on monenlaisia työsuhteita ja 
työnkuvia. Tämä on mielenkiintoinen ilmiö myös yhteis-
kunnallisesti ja onkin puhuttanut myös Suomessa.  

Itselleni artikkelin tärkein viesti olikin muistutus tun-
neilmapiirin johtamisesta: on annettava tilaa tunteiden 
tuulettamiselle ja yhteishengen muodostumiselle. Mikäli 
jotkin työtehtävät edellyttävät työpaikalla oloa, sen 
merkitys on viestittävä selkeästi ja varmistettava, että 
työntekijöitä kohdellaan mahdollisimman tasapuolisesti 
tässäkin asiassa. 

Ote vastaajien vastauksista Helena Leen tutkimuksessa.
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”Löytämispainoitteinen 
oppiminen” oleellista. 
Ei vain tutkita dataa 
ja skaalata sitä, vaan 

yhdistetään sitä ja 
synnytetään uutta!

Tietojohtamisen teemapäivässä 
ravisteltiin tietojohtamisen trendejä

TEKSTI: VIRPI EINOLA-PEKKINEN

Tietojohtamisen teemapäivässä 19.11. kuultiin taas monta hyvää ja ravistelevaa 
puheenvuoroa, jotka sisälsivät sekä teoriaa että käytäntöä. Alla lyhyet koosteet 
kaikista ja hieman yksityiskohtaisemmat kahdesta ensimmäisestä. 

Nora Kärkkäinen M-Brainiltä totesi, että siinä missä tiedolla 
johtamisen aikakausi nosti esille datan hyödyntämisen tärkeyden, 
korostuu informaatioaikakaudella ymmärrys uusista kehityksen 
paradokseista. Tämä myös muokkaa tapaamme saada kilpailuetua. 
Noran esittelemät paradoksit ovat:

1. Luova tuho: Mitä enemmän luomme, sitä enemmän tuhoam-
me. Yrityksillä on yhä lyhyempi elinkaari.

2. Eksponentiaalisesti kasvavan datan maailmassa: Mitä enem-
män tiedämme, sitä vähemmän ymmärrämme. Vaarana on, 
että luovutetaan, koska ei löydetä keinoja tarttua tietoon 
järkevästi.

3. Kaikki linkittyy toisiinsa: On vaikea ennakoida asioita, koska 
mukana olevia muuttujia on niin paljon. Toimintaympäristöstä 
tulee jatkuvasti uusia, yllätyksellisiä käänteitä, ns. mustia 
joutsenia.

4. Valtava tiedon määrä tarkoittaa, että huolimatta siitä, että 
haluaisimme ajatella mahdollisimman rationaalisesti, on pak-
ko myös uskoa ja luottaa. Tämä ei tarkoita sitä, että data si-
vuutettaisiin, vaan pikemminkin sitä, että on löydettävä oikea 
balanssi datan ja luovuuden välillä (emotionaalinen 
ja rationaalinen data). Perinteinen malli, jossa 
tutkitaan pitkään dataa ja sitten lähdetään 
toteuttamaan, ei enää toimi. Parempi on 
kerätä pieni määrä dataa, testata ja 
tehdä sen jälkeen analyysiä.

Monet tiedolla johtamisen metodit ovat 
peräisin vanhalta ajalta ja pitäisi päivittää, 
totesi Nora. Meneillään on ns. ”Age of dis-
ruption”. Dataa tarvitaan edelleen, mutta 
juttu on erityisesti se, miten osataan yhdis-
tää erilaista data uusien innovaatioiden syn-
nyttämiseksi. ”Löytämispainoitteinen oppiminen” 
oleellista. Ei vain tutkita dataa ja skaalata sitä, vaan 
yhdistetään sitä ja synnytetään uutta!

Jokaisen tietojohtajan muistilista ja keskeiset kysymykset ovat 
Ninan mielestä seuraavat: 

 ✓ Hanki kilpailuetua tuovaa näkemystä. Pitää pohtia, onko 
meillä dataa, jota kilpailijoilla ei ole, keskitytäänkö datan 
murskaamiseen ja numeroilla johtamiseen. Tämä edellyttää 
ns. abduktiivista logiikkaa ja analyysiä eli luovaa asioiden yh-
distelyä. Keskeinen kysymys on ”Missä bisneksessä olemme”? 

 ✓ Tee tiedolla johtamisesta ketterä tapa. Tiedolla johta-
minen ei saa olla hankala prosessi, vaan kaikkien hyödyn-
nettävissä. Keskeisiä kysymyksiä ovat: Onko teillä rohkeutta 
kyseenalaistaa ja haastaa olemassa olevaa? Mitä tietoa 
tarvitsette ja miten tarjoiltuna? Mitä mitataan? Sitäkö, mikä 
vaikutus tiedon hyödyntämisellä on vaiko tiedon keräämisen 
määrää? Oman organisaation byrokraattisuuden tason voi 
mittauttaa vaikkapa ”Hack my Org” –testillä. Strateginen en-
nakointi on monen organisaation hyödyntämätön voimavara.

 ✓ Katso eteenpäin ja reunoille. Vaarallisimpia ovat ns. 
sokeat pisteet. Tätä tarkoittaa, kun organisaatiossa ei 
tiedetä tai ymmärretä sitä, että ei tiedetä. Kompleksiset 
mysteerit eivät ole järjestettävissä palapeleiksi. Pitää pystyä 
luovimaan ja tekemään päätöksiä siten, että luottaa omiin 
tuntemuksiin. 

 ✓ Tee tilaa. Hyvä tiedolla johtaminen jättää tilaa ja mahdol-
listaa tiedosta löytyvät löytöretket. Serendipiteetti on tärkeä 
”mindset”. Keskeistä on kysyä: Pysähdytkö datan äärelle ja 
teet löytöjä? Milloin viimeksi olet nostanut jalat pöydälle? 

Jaana Tapanainen-Thiess valtioneuvoston 
kansliasta kertoi tulevaisuusselonteon valmis-

telusta. 
Selonteko on hallituksen ja eduskunnan 

välistä vuoropuhelua ja keskustelunavaus 
seuraaville vuosille. Sen ensimmäinen osa 
on valmis, mutta sitä ei ole vielä annettu 
eduskunnalle. Ministeriöiden välisenä 
yhteistyönä on luotu neljä skenaariota, 

joissa kaikissa on pohdittu tulevaisuuden 
mahdollisuuksia ja riskejä. Selonteossa 

tullaan myöhemmin esittämään myös toimia 
tulevaisuusvalmiuksien lisäämiseksi. Ennakointi-

työ on tuotettu nyt ensimmäistä kertaa virkatyönä. 
Aikaisemmin analyysiä on tilattu ulkopuolelta. Prosessi 

on kasvattanut valtioneuvoston ennakointiosaamista, mutta myös 
sitonut resursseja aikaisempaa enemmän. Menettelyllä on edistet-
ty systeemistä etenemistapaa.

Selonteko annetaan kahdessa osassa. Selonteon valmistelu 
kiinnitetään ministeriöiden jatkuvaan toiminnan ennakointiin. Pro-
sessi on osoittanut jo nyt, että ennakointiin tulee panostaa entistä 
enemmän, myös resursseja. Tähän kannustaa myös käynnissä 
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Tosi iso merkitys 
käsityksestämme 

maailmasta on sillä, 
millä käsitteillä haemme 

asioita netistä, miten 
operationalisoimme 
käsitteen, keneltä 
kysymme ja mitä.

Tulevaisuusselonteossa 
yhdistetään skenaariot ja 
dialogit, joilla on haettu 
eräänlaista virkatyönä 

tehdyn valmistellun 
realiteettitarkastusta.

oleva OECD:n Anticipatory Governance -hanke  
(https://oecd-opsi.org/projects/anticipatory). 

Tulevaisuusselonteossa yhdistetään ske-
naariot ja dialogit, joilla on haettu erään-
laista virkatyönä tehdyn valmistellun rea-
liteettitarkastusta. Skenaarioiden pohjalta 
on lähdetty luomaan ns. tulevaisuustauluk-
koa ja yhdistelemään eri asioita toisiinsa. 
Lisäksi on luotu erilaisia vaiheistuksia vuo-
teen 2040 saakka. On tunnistettu myös toi-
mia, joita on tehtävä, oli tulevaisuus millainen 
hyvänsä (ns. skenaariovapaat toimenpiteet). Ensin 
on luotu kansainvälisen tason skenaariot ja sen poh-
jalta on tunnistettu, millainen Suomi olisi, jos maailma olisi 
tämänkaltainen. Tulevaisuusdialogityöt on tehty yhdessä Erätauko-
säätiön kanssa: Suomen tulevaisuudesta on järjestetty 50 dialogia. 
Prosessissa on huomattu, että kokemukset yhdistyvät ja yhdistävät 
eri puolilla Suomea asuvia ihmisiä. 

Toisen osan valmistelu on aloitettu ja VNTEAS-haku, joka 
tukee valmistelua on avattu. Tällä haetaan vastauksia 1) tulevien 
sukupolvien huomioimiseen lainvalmistelussa ja 2) miten enna-
kointia voidaan hyödyntää nykyistä paremmin sääntelyssä ja 
miten ennakointi voidaan kytkeä osaksi lainvalmistelua. Jatkuvan 
seurannan toimintamalli on kehitteillä. Eduskuntakäsittelyyn 
selonteko tulee joko vielä tämän vuoden puolella tai sitten helmi-
kuussa 2022. 

Harri Laihonen Itä-Suomen yliopistosta ravisteli kuulijoita 
pohtimalla, onko toimintamme pelkkää ”hästäg sitä ja hästäg tätä” 
vai olemmeko aidosti kiinnostuneita trendeistä?

Tosi iso merkitys käsityksestämme maailmasta on sillä, millä 
käsitteillä haemme asioita netistä, miten operationalisoimme 
käsitteen, keneltä kysymme ja mitä. On tärkeää ymmärtää, että 
esim. Googlesta tulee esille erilaisia trendejä, jotka nostavat esille 
erilaisia asioita. Myös se, puhummeko strategisesta arvonluonnista, 
johtamisen tavoista vai konkreettisista työkaluista, vaikuttaa tul-
kintoihin. Organisaatioissa usein yksi puhuu aidasta, toinen aidan 
seipäistä jne.

Kaikki edellä mainittu tekee tiedolla johtamisen tutkimisesta 
haasteellista. Käsite on niin laaja-alainen, että tutkijan on syytä 
palata aina kysymykseen: Miten googlasit eli miten määrittelit 
tietojohtamisen?

Some-viestinnässä ja asioi-
den tulkinnassa vaarana on, 
että	 synnytetään	 ”selfie-
tyyppisesti” tilannekuvia 
tilannekuvista. Edelleen 
iso kysymys on, miten tie-
tojohtamisella päästään 
muuttamaan maailmaa? 
Kuka ottaa tilannekuvan, 
mitä hän on myymässä, 
mistä arvolähtökohdista 
hän on liikkeellä jne. Tärkeää 
on ymmärtää, että kontekstilla 
ja puhujalla on väliä! 

Sonja Martikainen VTT:ltä puhui otsikolla 
”Uudistuskykyinen tietoasiantuntija organi-

saation kasvun ja kehityksen edistäjänä”. 
VTT:n strategiana on luoda eksponentiaa-
lista toivoa systeemisten ja teknologisten 
läpimurtojen avulla, jotka voivat muuttaa 
maailmaa perustavanlaatuisesti. Business 
Intelligence -toiminnolla on vahva rooli 

strategian toimeenpanossa ja tietoasian-
tuntijat ovat mukana tunnistamassa uusia 

ratkaisuja mm. uuden ruoantuotannon ja 
puhtaan energian alueilla. 
Odotuksina tulevaisuuden tietoasiantuntijalle 

Sonja listasi seuraavaa:
 • Analyyttiset taidot ja erilaisten työkalujen osaaminen
 • Kognitiiviset taidot, kuten luovuus, ongelmanratkaisukyky, 

monimutkaisen tiedon prosessointi ja tulkinta sekä 
konseptointikyky

 • Sosio-emotionaaliset taidot: aloitteellisuus, itseilmaisu ja 
toisten huomioon ottaminen, keskustelurohkeus

 • Oman työn johtamisen taidot: sopeutuminen, joustavuus ja 
nopeus

 • Epävarmuuden sietokyky
 • Tilanneälykkyyden taito
 • Itsestä huolehtimisen taito, rauhoittuminen ja keskittyminen 

Sonjan ja Krista Kovasen aihetta syventävä kirjoitus löytyy tästä 
lehdestä sivulta 8.

Timo Hakala HUSista pohti puheenvuorossaan, ovatko tilan-
nehuoneet tulleet jäädäkseen ja vastasi heti alkuun ”kyllä”. On 
vaikeaa kuvitella, miksi näin ei olisi. 

Tarpeet nousevat vähintäänkin kahdelta suunnalta. 1) Tietoa 
on valtavasti ja tilannehuone on yksi keino rajoittaa tiedon tulvaa 
koherentiksi kokonaisuudeksi. 2) On myös paljon asioita, joita esi-
merkiksi HUSissa täytyy seurata jatkuvasti ja kaikesta huolimatta. 
HUSin tilannehuone sisältää digitaalisen ns. lennonjohtotorni –nä-
kymän, joka sisältää kaikki toiminnan kannalta strategisesti mer-
kittävät seurattavat asiat sekä myös fyysisen tilan Meilahdessa.

 
Tunnetutkija Mika Jakovaaran puheenvuoron otsikkona oli ”Pää-
töksenteko ja tunteet”. Toimivat tunneprosessit ovat järkevän pää-
töksenteon edellytys, totesi Mika. Yrityksissä on pitkä perinne sille, 

että tunteet ja järki on pidetty päätöksenteossa hyvinkin erillään. 
Jos tunteet on tuotu esiin, ne on esitetty lähinnä rationaalista 

päätöksentekoa haittaavina. Tunnetutkimus oli pitkään pait-
siossa. Viimeaikaiset tutkimukset antavat kuitenkin vahvaa 
tukea väitteelle, että tunteilla on ratkaiseva rooli päätöksen-
teossa ja ne ovat aina mukana, myönsimme sitä tai emme. 

Mikan väitöskirjaansa tekemän tutkimuksen ehkä suurin 
yllätys oli se, miten avoimesti yritysjohtajat uskaltautuivat 
puhumaan tunteistaan päätöksenteon pohjana. Tunnepro-

sessit tuottavat tunneinformaatiota. Mikan mukaan tunteet 
ovat päätöksenteossa kuskin paikalla. Tämä on usein tiedos-

tamatonta. Tunteet vaikuttavat myös siihen, miten me opimme 
uusia asioita. 

Kirjoittaja on lehden toimituskunnan jäsen.
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Kirjoittaja Emilia Erkama on tutkinut information governance -käsit-
teen merkityssisältöä pro gradu -tutkielmassaan:

Erkama, E. (2021). Information governance -käsitteen merkitys: syste-
maattinen kirjallisuuskatsaus ja käsite analyysi. Tampereen yliopisto. 
Pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202012158880

Information governance on 
monitieteellinen sateen varjokäsite,  

joka kokoaa yhteen eri alojen 
näkemyksiä ja parhaita käytäntöjä 
tiedonhallintaan organisaatiossa.

Sen periaatteiden toteutumista 
edistää organisaatiokulttuurin 

lisäksi vahva tietoturvakulttuuri, 
luottamuksen ilmapiiri sekä tieto-
varantojen arvon ymmärtäminen.

Information governance 
pyrkii organisaation 

toiminnan kehittämiseen 
ihmisten käyttäytymistä 

muuttamalla.

Tiedonhallinnan 
suunnittelua pitkällä 

aikavälillä ja  
informaation hallintaa 

sen koko elinkaaren ajan.

Information governance laajentaa 
tiedonhallinnan suunnittelun näkökulmaa

Organisaation tiedonhallintaa kuvaava information governance -käsite on melko uusi, 
vasta 2000-luvulla yleistymään alkanut käsite. Se tuo uutta näkemystä tiedonhallintaan 
laajentamalla aikaisempien lähestymistapojen kapeampaa näkökulmaa kaikkeen tietoon 
organisaatiossa. Sen ainutlaatuisuutta kuitenkin vähentää se, että monet sen keskeisistä 

periaatteista pohjautuvat asiakirjahallintaan ja muihin sen lähikäsitteisiin.

Information governance on monitieteellinen sateenvarjokäsite, 
joka kokoaa yhteen eri alojen näkemyksiä ja parhaita käytäntöjä 
tiedonhallintaan organisaatiossa. Se on kokonaisvaltainen, yhtenäi-
nen ja koordinoitu lähestymistapa tiedonhallintaan. Siihen kuuluu 
olennaisesti yhteistyö niin organisaation eri osastojen välillä kuin 
mahdollisten muiden sidosryhmien kanssa.

Kokonaisvaltaista tiedonhallinnan suunnittelua

Information governancessa lähestytään organisaation tiedonhallin-
taa strategisesta näkökulmasta. Se on tiedonhallinnan suunnittelua 
pitkällä aikavälillä ja informaation hallintaa sen koko elinkaaren ajan. 
Se kattaa kaikki tiedonhallinnan prosessit sekä niiden ohjaamisen ja 
valvonnan. Information governance pyrkii myös vähentämään infor-
maatioon liittyviä riskejä organisaatiossa. Siihen kuuluu erityisesti 
tietoturvaan, tietosuojaan, henkilötietojen suojaamiseen, julkisuu-
teen sekä lakien ja sääntöjen noudattamiseen liittyviä kysymyksiä.

Organisaation toiminnan kehittämistä

Information governance kuvataan usein ohjeina ja periaatteina siitä, 
miten hyvä tiedonhallinta tulisi järjestää organisaatiossa. Tiedon-
hallinnan käytäntöjen ja prosessien suunnittelu ja yhdenmukaista-

minen ovatkin sen keski-
össä. Information gover-
nance pyrkii organisaation 
toiminnan kehittämiseen 
ihmisten käyttäytymistä 
muuttamalla. Sen periaat-
teiden toteutumista edis-
tää organisaatiokulttuurin 
lisäksi vahva tietoturva-

TEKSTI: EMILIA ERKAMA

kulttuuri, luottamuksen 
ilmapiiri sekä tietovaranto-
jen arvon ymmärtäminen. 
Information governance on 
kykyä hyödyntää organi-
saation informaatioresurs-
seja tehokkaasti. Se pyrkii 
myös informaation arvon 
maksimointiin.

Yhteistyötä tiedonhallinnan  
kokonaisuuden hyväksi

Information governance on laaja joukko periaatteita ja käytäntöjä, 
joiden tarkoituksena on organisaation tiedonhallinnan kehittä-
minen ja sitä kautta organisaation suorituksen parantaminen. 
Information governance tuo yhteen eri toimijoiden vahvuudet ja 
osaamisen ja mahdollistaa niiden laajemman hyödyntämisen koko 
organisaation tasolla. Tämä avaa asiakirjahallinnolle mahdolli-
suuden päästä vaikuttamaan laajemmin organisaation tiedon-
hallintaan yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa. Yhteistyön 
korostaminen onkin lähestymistavan hyötyjä kokonaisvaltaisen 
tarkastelunäkökulman ohella. 
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PAKINA: KIMMO HAUTALA

Kirjoittajan suosikki oli padon 
rakentaminen, hyvinkin 

puutteellisella projektiorganisaatiolla. 
Pirstaleiksihan se meni Hai-

saappaan terävästä potkusta.

Tehot irti hiekkalaatikolla
Muistatko kun lapsena valittiin joukkueet? Ilman valmista 
organisaatiomallia lapset itseohjautuivat omiin ryhmiin. 
Peleissä kapteenit vuorotellen valitsivat oman joukkueen 
pelaajat - ensin ne parhaat, sen jälkeen runkopelaajat ja 
lopuksi ne vähemmän liikunnalliset. Lapset rakensivat 
lennosta tasoja vailla olevan organisaation, joka heidän 
mielestään oli paras mahdollinen saatavilla olevista 
resursseista. Kuinka väärässä he olivatkaan!

Lapsilla ei ole vielä ymmärrystä aikuisten työelä-
män luomista malleista, joita on hiottu viimeisen sadan 
vuoden aikana vastaamaan kilpailuun, luomaan meis-
tä tehokkaampia ja tuomaan menestystä. Mitäpä, jos 
toisimme nämä organisoitumismallit lasten maailmaan; 
peleistä ja leikeistä saisi tehoja irti ihan uudella tavalla.

Leikkialueelle tarvitaan ensinnäkin pääkapteeni, 
joka tekee pitkän tähtäimen suunnitelman eli päättää 
syksyn leikki- ja pelivalikoiman. Toki hänen vastuullisesta 
asemasta johtuen hän saa myös kassillisen karkkeja, 
ehkäpä kymmenkertaisesti enemmän kuin muut lapset. 
Tuo osuus on varsin asiallinen ja hyvän tavan mukainen 
määrä. Mutta jos pääkapteeni ei hoida hommiaan ja 
ole pihahallitukselle mieleen, potkut odottavat nurkan 
takana. Eropalkkiona voidaan sopia vuoden maksuttomat 
popparit. “Tulos tai ulos” -periaate toimii kaiken ikäisillä.

Pääkapteeni kokoaa omalle hiekkalaatikolleen itsel-
leen johtoryhmän vastaamaan omista bisnes-alueista. 
Apulaiskapteenit siis organisoivat pihan leikit, kuten 
keinut, kiipeilytelineen, kirkonrotan jne. 
Kukin apulaiskapteeni valitsee oman tii-
minsä, joka päättää tavoitteet ja tehostaa 
toimintaansa oman vastuualueen leikeissä. 
Esimerkiksi keinuryhmä voisi tavoitella 
entistä parempia vauhteja vähemmällä 
energiankulutuksella. Tämä olisi myös kes-
tävän kehityksen mukaista toimintaa.

Leikkiaika on tärkeää ja sen täytty-
misestä on huolehdittava. Tämä on yksi pihahallituksen 
kärkihankkeista. Johtoryhmän on varmistettava riittävät 
ulkoleikit ennen ruutuaikaa. Etätyöt eivät ole sallittuja. 
Mutta joskus “syömään” huuto pakottaa lapsen sisälle 
ja apulaiskapteeni on pulassa, kun resurssivaje yllättää. 

Tästä syystä pihalla on myös henki-
löstövastaava, jolla on lupa rekrytoi-
da myös oman pihapiirin ulkopuolisia 
leikkijöitä.

Tekemisen on oltava laadukasta 
ja tehokasta; miten muuten tavoit-
teisiin päästäisiin? Helpointa on 
määritellä yksinkertaiset ja helposti 
laskettavat tavoitteet, kuten hyp-
pynaruhyppyjen tai rakennettujen 
hiekkalinnojen lukumäärä. Taukoja 
pidetään sopimuksen mukaisesti, 
kaksi 10 minuutin pillimehutaukoa on 
monella pihalla hyväksi todettu käytäntö.

Periaatteessa leikistä toiseen ei siirrytä, muuten on 
vaara menettää kyseisen leikin huippuosaajat. Edistyk-
sellisillä leikkipihoilla tämäkin voi olla mahdollista, mutta 
kannattaa käyttää harkintaa, sillä työnkierto tietää lisä-
töitä henkilöstövastaavalle. Ehkä olisi parempi että kukin 
pysyttelee omalla hiekkalaatikollaan.

Työelämän organisoitumisen uusimmat trendit, kuten 
esimerkiksi itseohjautuvuus tai muodikas etätyö kannat-
taa suosiolla jättää väliin ja keskittyä malleihin, joista 
meillä on tutkittua tietoa ja pitkän ajan kokemusta. Kun 
ensi kerralla lapsesi suuntaa pihalle leikkimään, organi-
soidaan pihaleikit kerrankin aikuisten oikein! 

Lapsilla ei ole vielä ymmärrystä aikuisten 
työelämän luomista malleista, joita on 
hiottu viimeisen sadan vuoden aikana 
vastaamaan kilpailuun.

Toki hänen vastuullisesta 
asemasta johtuen hän saa 
myös kassillisen karkkeja, 

ehkäpä kymmenkertaisesti 
enemmän kuin muut lapset.



YHDISTYKSEN KUULUMISIA

Jäsenten ääni kuuluu jäsenkokouksessa
Tätä kirjoittaessani Tietojohtaminen ry:n sääntömääräinen jäsen-
kokous 16.11.2021 on juuri päättynyt. Jäsenkokous on oivallinen 
tapa tutustua yhdistyksen toimintaan, hallintoon ja talouteen. Ja 
yllättävän iso koneisto pienessäkin yhdistyksessä pyörii. On hyvä 
huomioida, että yhdistyksen päättävä elin on jäsenkokous. Hallituk-
sen tehtävänä on viedä käytäntöön jäsenkokouksen päätökset.  En-
si vuoden keskeinen teemamme on Tietojohtaminen ry 75 vuotta. 
Kunniakas ikä yhdistyksellemme. Tuomme juhlavuonna yhdistyksen 
toimintaa entistä kattavammin esille niin lehden, tapahtumien kuin 
juhlankin kautta.

Yhdistyksemme uusiutuu myös. Uudet hallituksen jäsenemme 
ovat: strategisti Vera Valanto, OP Osuuskunta, ja MBA-opiskelija 
(knowledge management) Eemil Stigman. Hallituksen varajäseneksi 

nousee senior specialist Riitta Metsäkoivu, VTT. Onnittelut valituille 
ja tervetuloa hallitustyöskentelyyn mukaan.

Otamme mielellämme ehdotuksia ja ideoita jäseniltämme toimin-
tamme kehittämiseksi. Haluamme tuoda myös teitä ja organisaa-
tioitanne esille tietojohtamisen kentässä. Yksi parhaista tavoista 
on oppia toinen toisiltamme. Laitathan 
palautetta ja ehdotuksia osoitteeseen 
info@tietojohtaminen.com.
 

Reija Helenius
Tietojohtaminen ry:n hallituksen  
puheenjohtaja 2020–2021

Tietojohtaminen ry kiit tää kuluneesta vuodesta  
ja toivot taa rauhaisaa ja hyvää joulua!


