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TEKSTI: HANNA IKÄHEIMO, TILASTOKESKUS

FM Ville Vertanen siirtyi 3.2.2020 kump-
pani- ja ekosysteemisuhteista vastaavak-
si ylijohtajaksi Tilastokeskuksen talous- ja 
ympäristötilastot -yksikön johtajan tehtä-
vistä. @VilleVertanen

Kuva: Eeva Anundi

Urapolku-palstalla alan ihmiset kertovat työstään.

Palo toteuttaa yhteisiä tavoitteita 

Juuri yhteistyön mahdollisuudet ja vuorovaikutus ihmisten 
kanssa saivat Vertasen hakeutumaan Tilastokeskuksen 
kumppani- ja ekosysteemisuhteista vastaavan ylijohtajan 
tehtävään. Hän näkee, että yhteiskunnalliset muutokset, 
kuten väestörakenne ja julkisen talouden tilanne, edellyt-
tävät viranomaisilta toimintamallien muutoksia.

Uusia mahdollisuuksia löytyy Vertasen mielestä 
paitsi valtionhallinnon sisältä myös julkisen ja yksityisen 
sektorin väliltä.

”Yksin tekemisen ja osin päällekkäistenkin työtehtävi-
en sijaan voisimme löytää yhteisiä tavoitteita ja toteuttaa 
esimerkiksi aidosti yhteisiä palveluita yhteisin resurssein”, 
Vertanen kuvaa ja jatkaa: ”Eri toimijoilla on erilaisia vah-
vuuksia. Hyödyntämällä niitä yhteistyö voisi olla tehokas-
ta ja auttaa meitä kaikkia pärjäämään paremmin.”

Ville Vertanen haluaa ajatella yhdessä tekemistä 
laajasti. Jaettu päämäärä voi olla myös vaikkapa yhdessä 
oppiminen. Hän mainitsee, että monet organisaatiot 
kokeilevat parhaillaan koneoppimisen mahdollisuuksia 
tai kartuttavat data-analytiikkaosaamista. Jakamalla 
ajatuksia ja tekemällä yhdessä voidaan parantaa kaikkien 
osapuolten kykyä toimia uusien asioiden parissa.

Lähtökohtana luottamus

Tieto ja data ovat olleet pinnalla yhteiskunnallisessa 
keskustelussa viime vuosina. Sosiaalisen median kasvu ja 
sen välityksellä levitetty valheellinen tieto ovat nostaneet 
luotettavan tiedon kysyntää.

Datan määrä lisääntyy vuosittain huimaa vauhtia 
teknologisen kehityksen ja digitalisaation myötä, ja mo-
net tutkivat parhaillaan kasvun tuomia mahdollisuuksia. 
Myös Suomessa viime vuonna vahvistetussa tietopolitii-
kassa puhutaan tiedon käytön tehostamisesta erityisesti 
eettisyys ja turvallisuusnäkökulmat huomioiden.

Tilastokeskuksessa käsitellään suurta osaa yhteiskun-
nan tietovarannoista. Luottamus ja tietosuoja ovat olleet 
tilastoviranomaisen toiminnan lähtökohtia jo pitkään, ja 
niiden avulla on varmistettu tilastojen raaka-aineen eli 
luotettavien perustietojen saaminen sekä tiedonantajien 
luottamus.

Alan ihmisiä – URAP    LKU

Tiedon käsittelyyn liittyvän 
osaamisen ja nykyisen 
tehtävien kautta Tilasto-
keskuksella olisi mahdol-
lisuus palvella suoma-
laista yhteiskuntaa ny-
kyistä paremmin ja uusin 
keinoin. Vertasen mukaan 
onnistuminen edellyttää 
aktiivista vuoropuhelua.

”Meneillään on 
mielenkiintoinen ja 
tärkeä vaihe. Emme 
vielä pysty hyödyntä-
mään yhteiskunnassa 
syntyvää tietoa parhain 
tavoin. Ymmärrys mah-
dollisuuksista kasvaa 
kuitenkin koko ajan ja 
uskon, että sen myötä 
kasvavat myös vaatimukset tiedon kanssa toimivien 
organisaatioiden suuntaan”, Vertanen kuvaa.

Luovaa ajattelua ja halu löytää ratkaisuja

Tietopolitiikassa mainittujen tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää myös uutta ajattelua ja halua pyristellä eroon 
vanhoista toimintamalleista. Muutoksia tarvitaan monilla 
tasoilla.

”Uusia kumppaneita voi löytyä yllättäviltä tahoilta. 
Olen toiminut uusissa tehtävissä vasta vähän aikaa, mut-
ta olemme jo nyt tunnistaneet muiden organisaatioiden 
kanssa uudenlaisia mahdollisuuksia”, Vertanen kertoo.

Yhteisen tekemisten suunnittelu on helppoa, mutta 
käytännön toteutusta voisi helpottaa muuttamalla nykyi-
siä toimintatapoja ja ohjauksen malleja.

”Yhdessä tekeminen pitäisi huomioida virastojen 
ohjauksessa sekä resursseja että rahaa jaettaessa. Myös 
hallinnonalojen välisessä yhteistyössä olisi paljon mah-
dollisuuksia, ja sille kannattaa luoda paikkoja onnistua”, 
Vertanen pohtii. 

Yhteistyö on sana, joka toistuu Tilastokeskuksen ylijohtajana helmikuun alussa aloittaneen 
Ville Vertasen puheessa tiheään. Hänen mielestään nykyistä tiiviimpää ja tavoitteellisempaa 
yhdessä työskentelyä tarvitaan sekä organisaatioiden sisällä että niiden välille.


