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pääkir joitus

Meitä kansalaisia on totuttu tituleeraamaan kuluttajina. Kertoo jotain 
teollisaikakauden tuotosten ja ihmisten välisestä suhteesta.

Nyt kun olemme siirtyneet aineettoman pääoman digiaikakauteen, 
meistä jokainen voi olla ”teollisuuspohatta” luomalla startupin, joka 
saadaan miljoonilla myydyksi tai luomalla itsestään henkilöbrändin, 
jolla myydään oman yksityiselämän rinnalla kosmetiikkaa tai vaikkapa 
kiinteistöjä. Vain mielikuvitus on rajana.

Mielikuvituksen avulla luodaan mielikuvia ja mielikuvilla myydään 
meille kuvaa maailmasta, jossa elämme. Mihin sinä uskot? Kenen kuvia 
katselet, mukanakuvittelet? Oletko silakka vai fasisti vai jotain siltä väliltä?

Vihapuhe ja uhkakuvien maalailu, pelottelu ja vallanhalu ovat oireita 
eletystä ja koetusta elämästä.Monet amerikkalaiset uskovat edelleenkin 
sosialismin olevan kommunismia, vaikka pohjoismainen hyvinvointi-
valtiomalli luo paremmat edellytykset ”amerikkalaiselle unelmalle” kuin 
heidän presidenttinsä nykyinen ehdottomuuksia ja muureja viljelevä 
retoriikka.

Milloin viimeksi sait apua, kun olit toivoton, surullinen, hädissäsi? 
Milloin olet viimeksi unelmoinut paremmasta maailmasta uskoen, että 
teemme sen yhdessä? Osaatko tuntea myötätuntoa vihaajia ja riistäjiä 
kohtaan? Vai ryntäätkö samaan leiriin ryhtymällä vastakkainasetteluun 
ja joutuen mukaan ympärillemme taitavasti rakennettuun infosotaan 
ja sen mukanaan tuomaan lynkkausmentaliteettiin: toivottomuuteen ja 
näköalattomuuteen?

Ilmastoahdistus, nuorisotyöttömyys, riippuvuusongelmien kasvu ja 
planeetan palaminen ovat oireita elämästä, jota olemme eläneet ja johon 
olemme kasvaneet. Voimme kuitenkin oppia uusia tapoja, valintoja, 
asenteita. Voimme oppia nuorilta, jotka jo toimivat ja ajattelevat toisin. 
Olemme kaikki täällä yhdessä. Alamme vihdoin ymmärtää, että viheliäät 
ongelmat johtuvat systeemisestä kompleksisuudesta, jossa kaikki vaikut-
taa kaikkeen. Siksi paras lääke juuri tähän hetkeen on toivo ja luottamus. 
Sinun, minun, meidän toivomme. Toivo, joka antaa uskoa luottaa siihen, 

OLEMME KAIKKI 
VAIKUTTAJIA

PIA ADIBE

TIETOASIANTUNTIJA-LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA JA 

TIETOJOHTAMINEN RY:N HALLITUKSEN ASIANTUNTIJAJÄSEN

että ajatuksillamme, sanoillamme, kuvituksillam-
me ja teoillamme on merkitystä ja vaikutusta.

Yhteistyössä on voimaa, tavataan sanoa. Tässä 
lehdessä on useita upeita esimerkkejä siitä, kuinka 
laajoihin yhteiskunnallisiin ongelmiin voidaan 
vaikuttaa. Me suomalaiset voimme toimia Gretan 
tavoin esimerkkinä. Etelä-Karjalan alueellises-
sa Greenreality-verkostossa kaupungit, kunnat, 
oppilaitokset, yritykset ja kansalaiset rakentavat 
yhteistyötä yli henkisten, virtuaalisten ja fyysisten 
rajojen ympäristömme ja ilmastomme paremman 
tulevaisuuden puolesta. Suhteemme luontoon 
tulee konkreettiseksi Lappeenrannan rantaraitilla 
Saimaan rannalla, jossa tuntee kiitollisuutta siitä 
puhtaudesta ja kauneudesta, jota saamme vielä 
kokea. Kansainvälisten Suomessa opiskelleiden ja 
kulttuuriimme oppineiden huippuosaajien työllis-
tyminen Suomeen lisäisi toivoa uudesta menestys-
aallosta, tällä kertaa ilmaston puolesta. Connecting 
people, for climate?

Edesmenneen Aki Sirkesalon sanoin: ”Vieläkö 
sun omenapuusi kasvaa, vieläkö se kantaa hedel-
mää?” 

Milloin olet viimeksi unelmoinut 
paremmasta maailmasta uskoen, 

että teemme sen yhdessä?

Etelä-Karjalan alueellisessa Greenreality-verkostossa kaupungit, 
kunnat, oppilaitokset, yritykset ja kansalaiset rakentavat 
yhteistyötä yli henkisten, virtuaalisten ja fyysisten rajojen 
ympäristömme ja ilmastomme paremman tulevaisuuden puolesta.
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Kuva: Antti Mentula

kolumni

Moni meistä osaa otsikon loruttelun loppuun asti. Muistiim-
me on piirtynyt erilaisia loruja, jotka voimme toistaa vaikka 
keskellä yötä herätessä. Lirularulorut ovat aarteita, joita ei 
pidä väheksyä. Monimuotoinen kielivarasto auttaa selviyty-
mään arjessa, kun vastassamme on valtavat määrät tietoa, 
jota yritämme tulkita. Sano lamppu, sano lamppu, sinä olet 
paksu pamppu.

Lapsi minussa ei loukkaantunut lörpötyksen sisällöstä. 
Siinähän käsitellään sitä, miten moni turha poru ratkiriidaksi 
muuttuu. Aikuinen minussa pohtii, kun toista nimitellään 
paksuksi ja toista laudaksi, äkkiä on riita pystyssä. Sano 
rauta, sano rauta, sinä laiha kuni lauta. 

Harjoittelemme jo Joroisissa tulevan kesäteatterin esitystä. 
Repliikeissä on pariinkin otteeseen sana kuni. Porukassa on 
mukana tyyppejä, jotka eivät niin kuin ymmärtäneet sanaa. 
Se on ihan höpö, joka leikistä suuttuu. 

Nykyisin aika moni suuttuu. Joku suuttuu tästä lörpötykses-
tä, jossa nimitellään ja vähätellään. Sano laulu, sano laulu, 
sulla tuhma naamataulu! Toisille on jopa ihan kunniatehtävä-
nä olla kovanokka. 

Saatamme olettaa, että ihmisillä on pitkälle kehittynyt 
sosiaalinen kielitaito. Mutta jos aikoo olla sarkastinen tai 
ironinen, on varauduttava siihen, että saa kunnolla turpiinsa. 
Sammakoita suustaan päästävät tai someen visertelevät 
saattavat jopa päätyä työttömiksi. Löpö löpö löpö. 

Tietojohtajana sinun pitäisi saada viestisi perille. Entä, jos 
edessäsi onkin porukka, jonka mielestä suustasi kuuluu vain 
höpölöpöä? Alatko kovanokaksi vai kyseenalaistatko tapasi 
viestiä?

Tietohuolto, tietorakenne, käsitemalli, soveltamisprofiili, 
siirtoformaatti, louhinta, jalostaminen, puhdistaminen. Siis 
anteeksi mitä? Tietokoosteet, tietovirrat, avoin data, raakada-
ta, metadata, ydindata, massadata… Höpö höpö höpö!

Sari Järn
kirjailija ja kirjastonhoitaja

Löpö löpö löpö

Ei sanat sanoihin puutu (Kanteletar)

Kyll’ on maata kyntäjällä, ahoja ajelijalla, kangasta kävelijällä, 
vettä viljoin soutajalla, viel’ on virttä laulajalla, runoja rupeajalla. 

Ei sanat sanoihin puutu, virret veisaten vähene; ennen metsä 
puita puuttui, metsä puita, maa kiviä, ennen kuin runo sanoja, 
runon lapsi laululoita.

Sanasta sana tulevi, kypenestä maa kytevi, laulu päästä 
laajenevi, virsi veisaten venyvi. 

Sitä suu pakaelevi, mitä mieli tietelevi, sinne laulaja menevi, 
kunne virsi viittoavi. 

Tuhma lauluhun latovi, vierittävi virtehensä, mitä sylki suuhun 
tuopi, vesi kielelle vetävi.

Tuosta tunnen tuhman virren, pitkä virsi tuhman virsi, kaksi 
kaunista sanoa, tahi ei täyttä kahtakana.

Viisas virren veisoavi, oppinut osaelevi, sanat saapi paikallehen, 
luottehet lomia myöten; suu se syytävi sanoja, kieli luopi 
luottehia, niinkuin ratsu jalkojansa, ori konsti koipiansa.

Viisas virren veisoavi, ajallaan lopettelevi; hyvä on laulu 
loppuvasta, lyhyestä virsi kaunis. 

Mieli on jäämähän parempi, kun on kesken katkemahan. 

Eipä koski kielaskana, laske vettänsä loputen, eikä laulaja 
hyväinen, laula tyyni taitoansa.
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Verkostotyö muodostaa eko systeemien 
perustan, mutta innovaatioekosysteemeillä 

on usein käytettävissään esimerkiksi 
rahoitusta, TKI-infrastruktuureja, alustoja, 

foorumeja sekä ympäristöjä.

Esimerkkejä suomalaisista innovaatio eko-
systeemeistä ovat kiertotalouden parissa toimiva 
CLIC Innovation, digitaalisuutta ja materiaaleja 
yhdistävä DIMECC ja Helsingin seudun systeemisiä 
ilmasto ratkaisuja ruokkiva Smart & Clean -säätiö.
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Innovaatioekosysteemeillä globaalien 
haasteiden kimppuun 
Ilmastonmuutoksen kaltaiset globaalit kestävyyshaasteet ovat syntyneet pitkän ajan saatossa 

ja muilla kuin ekologisilla arvoilla ohjatun inhimillisen tekemisen sivutuotteena. Näitä ei voi 

ratkaista keskitetysti, vaan niiden taklaaminen kysyy hajautettua, yhteiskunnallista muutosta. 

Tämän edistämiseksi muun muassa YK:n kehitysohjelma UNDP ja EU:n johtava ilmastoaloite 

Climate-KIC pyrkivät hyödyntämään innovaatioekosysteemejä. 

TEKSTI: MIKAEL SEPPÄLÄ

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ovat 
vakiintuneita yhteistyön muotoja, 
joissa yhteisiä pyrkimyksiä jakavat 
toimijat ja instituutiot ovat tiiviissä 
vuorovaikutuksessa, pyrkivät edis-
tämään keskinäisriippuvuuttaan 
sekä muuntautumaan jatkuvasti 
suhteessa käsillä olevaan haasteeseen. Tiiviin yhteis-
työn myötä toimijat kykenevät kokoamaan yhteisiä 
resurssejaan, kehittämään jaettuja, toisiaan täydentä-
viä kyvykkyyksiä sekä vaikuttamaan toimintaympä-
ristön uudistamiseen. Yksittäisillä organisaatioilla on 
harvemmin vipuvartta esimerkiksi rahoitusmallien 
tai lainsäädännön uudistamiseen, joten monista 
toimijoista koostuvat innovaatioekosysteemit voivat 
auttaa myös näiden uudenlaisen tekemisen yhteiskun-
nallisten puitteiden uudistamisessa. 

Luottamuspohjaisista verkostoista jatkuvan 
yhteistoiminnan ekosysteemeihin

Verkostot ja ekosysteemit ovat toisilleen läheisiä 
käsitteitä. Siinä missä Timo Järvensivu (2019) 
määrittelee verkostotyön luottamuspohjaiseksi ja 
vastavuoroiseksi yhteistyöksi vapaiden toimijoiden 
välillä, ekosysteemit ovat verkostoja laajempia tai 
vakiintuneempia. Innovaatioekosysteemien voidaan-
kin ajatella olevan organisoitumisen muotoja, joissa 

jaettua arvoa tai innovaatioita synnytetään jatkuvan 
yhteistoiminnan (collaboration) myötä (Ketonen-Oksi 
& Valkokari 2019). Verkostotyö muodostaa ekosystee-
mien perustan, mutta innovaatioekosysteemeillä on 
usein käytettävissään esimerkiksi rahoitusta, TKI-inf-
rastruktuureja, alustoja, foorumeja sekä ympäristöjä 
(Laasonen et al. 2019). Nämä edesauttavat ekosystee-
min toimijoiden yhteistä oppimista, tietotuotantoa, 
kokeilujen, pilottien ja demostraatioiden tekemistä, 
organisaatioiden muuntautumista sekä toimintaym-
päristöön vaikuttamista (ibid). 

Innovaatioekosysteemejä on hyödynnetty Suo-
messa yleensä uusien liiketoimintamahdollisuuksien 
kehittämiseen. Tämä perustuu siihen, että tutkimus-, 
kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on mahdollis-
ta, kun eri alueilla syntyy uusia keksintöjä tai tekno-
logioita, joita yhdistämällä voidaan synnyttää uusia 
tuotteita, palveluita tai toimintamalleja. Yksittäisillä 
organisaatioilla on harvoin riittävästi resursseja 
ottaa haltuun näiden muodostamia kokonaisvaltaisia 
arvoketjuja, joten niiden kehittämisessä kaivataan 

yhteistyötä. Esimerkkejä suomalai-
sista innovaatioekosysteemeistä ovat 
kiertotalouden parissa toimiva CLIC 
Innovation, digitaalisuutta ja materi-
aaleja yhdistävä DIMECC ja Helsingin 
seudun systeemisiä ilmastoratkaisuja 
ruokkiva Smart & Clean -säätiö. Val-
tioiden, kuntien ja yksityisen sektorin 
yhteistyön edistäminen on näiden 
kaikkien ytimessä. 



Ihmisten käyttäytymisen muuttumista ilmasto-
ystävällisempään suuntaan, koulutusta ja 

taitojen kehittämistä, politiikkatoimiin ja lain-
säädäntöön vaikuttamista sekä edistämään 

laajaa kansalaisten osallisuutta tekemisessä.

Nämä organisaatiot eivät lähtökohtaisesti pyri kehittämään 
innovaatioita itse, vaan pikemminkin luomaan oppimisen 
paikkoja, joissa aiheeseen liittyvät olennaiset sidosryhmät 
ja kumppanit voivat hahmottaa käsillä olevia haasteita 
yhdessä sekä muuntaa toimintaansa opitun perusteella.

Mitä monimutkaisemmiksi käsillä 
olevat ongelmat muodostuvat, sitä 

enemmän kaivataan kansalliset, 
sektori-, osaamis- ja organisaatiorajat 

ylittäviä yhteistyön muotoja.
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Yhdessä oppimisen paikkoja

Siinä missä uusien liiketoimintamahdollisuuk-
sien kehittäminen on tärkeää ilmastonmuutok-
sen kaltaisten globaalien haasteiden taklaami-
sessa, emme voi ulkoistaa niiden kaipaamaa 
hajautetun, yhteiskunnallisen muutoksen 
edistämistä vain yrityselämälle, uusille tuot-
teille ja sovelluksille. Pitkällä ekosysteemityös-
sään oleva Climate-KIC on ottanut roolikseen 
laajentaa toimintaansa liiketoimintaekosysteemejä 
pitemmälle orkestroimalla tietotuotannon ja kokeilujen 
rinnalla myös ihmisten käyttäytymisen muuttumista 
ilmastoystävällisempään suuntaan, koulutusta ja tai-
tojen kehittämistä, politiikkatoimiin ja lainsäädäntöön 
vaikuttamista sekä edistämään laajaa kansalaisten 
osallisuutta tekemisessä (Seppälä 2020; Mitchell 2020).

Climate-KICin ja UNDP:n edustajat vierailivat 
taannoin Sitra Labin tammikuussa 2020 järjestämässä 
kansainvälisessä Innovation Portfolio Sensemaking 
and Management -työpajassa, jossa he kuvasivat 
toimintatapojaan, joilla he tekevät innovaatioekosys-
teemityötään. Keskeisessä roolissa työssä on se, että 
nämä organisaatiot eivät lähtökohtaisesti pyri kehittä-
mään innovaatioita itse, vaan pikemminkin luomaan 
oppimisen paikkoja, joissa aiheeseen liittyvät olen-
naiset sidosryhmät ja kumppanit voivat hahmottaa 
käsillä olevia haasteita yhdessä sekä muuntaa toimin-
taansa opitun perusteella. Ekosysteemin orkestrointi 
suhteessa sen tavoitteisiin ja resursointiin sekä inhi-
millisten prosessien fasilitointi ovat Climate-KICin ja 
UNDP:n toimintamallien ytimessä. (Seppälä 2020.)

Kohti parempaa tulevaisuutta

Perinteistä projektityötä kuvataan toisinaan ivallisesti 
hankehumpaksi, jota tehdään ylevien tavoitteiden saa-
vuttamiseksi, mutta vähäisellä vaikuttavuudella työn 

kohteeseen. Tämä johtuu siitä, että projektit tai ohjel-
mat saatetaan nähdä hopealuoteina, jotka voivat yksin 
ratkaista käsillä olevat ongelmat. Mitä monimut-
kaisemmiksi käsillä olevat ongelmat muodostuvat, 
sitä enemmän kaivataan kansalliset, sektori-, osaa-
mis- ja organisaatiorajat ylittäviä yhteistyön muotoja. 
Innovaatioekosysteemit, jotka pyrkivät edistämään 
vaikuttavuutta globaaleihin haasteisiin, voivat auttaa 
yhteiskuntia ja globaaleja instituutioita muuntautu-
maan kohti parempaa tulevaisuutta. Yhteistyö näiden 
puitteissa ei synny itsestään, vaan tarvitaan lisää näi-
tä uuden tyyppisiä, Climate-KICin ja UNDP:n kaltaisia 
organisaatioita, joiden tehtävänä on orkestroida ja 
fasilitoida haasteiden parissa toimivaa kenttää. 
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Saatavissa: https://www.sitra.fi/blogit/lab-loki-12-innovaatioportfolioiden-ja-portfolio-oppimisen-kansainvaliset-tuulet/

LUE MYÖS kirjoittajan Mikael Seppälän artikkeli Kestävän kehityksen 
raportoinnista kohti sosiaalista ja ekologista kukoistusta, s. 20–24. 
Kirjoittajan esittely sivulla 24.
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TEKSTI: VIRPI EINOLA-PEKKINEN

Verkostomaiset toimintatavat tuovat pysy-
viin rakenteisiin joustavuutta ja ketteryyttä

Rakenteita on monenlaisia. Ne ovat organisaatiokaa-
vioita, työjärjestyksiä, toimenkuvia ja johtamisjär-
jestelmiä. Rakenteet voivat myös olla joko estäviä tai 
mahdollistavia, pysyviä tai muuntuvia. Yhteistyötä 
estäviä tai hidastavia rakenteita ovat esimerkiksi 
sellaiset pysyvät organisaatiorakenteet, jotka stabi-
loivat tekemistä asetelmaan, joka ei kannusta rajat 
ylittävään yhteistyöhön. Mahdollistavat rakenteet sen 
sijaan joustavat toimintaympäristön muuttuessa ja 
kannustavat ylittämään hallinnollisia rajoja, loppu-
käyttäjien ja asiakkaiden parhaaksi.

Myös johtamisjärjestelmä voi toimia yhteistyön 
esteenä tai sen mahdollistajana. Nykyinen tulos-
ohjausjärjestelmämme ylläpitää vielä valitettavasti 
organisoitumisen mallia, joka korostaa ”oman tontin” 
hoitamista mahdollisimman tehokkaasti. Yhteistyö 
nähdään tällaisissa rakenteissa helposti jonkinlaisena 
oikean tekemisen päälle tulevana ylimääräisenä, usein 
vähän epämääräisenä tai jopa epäilyttävänä toimin-
tana, jossa päähuomion vie oman taustaorganisaation 
näkemysten esille tuominen ja tai edunvalvonta. 
Oman lokeron sisällä olevat ovat ”hyviksiä” ja sen ul-
kopuolella olevat ”pahiksia”, kuten TEM-kollega Antti 

Joensuu on osuvasti 
kuvannut. Yhteistyötä 
pitää myös johtaa. Yk-
sinkertaistettuna: Jos 
johdetaan A:ta, ei saada 
aikaan B:tä.

Rakenteet vanhenevat nopeasti

Rakenteet eivät pysy kehityksen mukana. Tämän 
vuoksi monessa organisaatiossa kärvistellään jatkuvi-
en organisaatiomuutosten kourissa. Nopeasti muut-
tuvissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä tarvitaan 
joustavuutta ja ketteryyttä. Monimutkaisessa tai 
voimakkaasti kilpaillussa toimintaympäristössä pär-
jäävät ne, jotka oppivat nopeimmin. Monissa organi-

saatioissa onkin valjastettu tietty työntekijäryhmä 
etsimään uusia innovaatioita juuri esim. lab-tyyppisen 
toimintamallin tai sisäisen startup -rakenteen avulla. 
Nämä organisaatiot ovat ymmärtäneet, että uusiin in-
novaatioihin panostaminen edellyttää paitsi vapautta 
ja itseohjautuvuutta myös resursointia: aikaa, tilaa ja 
työpanosta. Myös Työ 2.0 Lab pyrkii tähän. Tarkoitus 
on, että labissä työskentelyä ei nähdä oikean valmis-
telun päälle tulevaksi näennäiseksi ”osallistamiseksi”, 
vaan että asioiden valmistelu muuntaa vähitellen 
muotoaan lähtökohtaisesti yhteistyöhön perustuvaksi. 
Liikkeelle lähdetään asiakkaiden tarpeista, ei hallin-
nollisista rakenteista. 

Yhteistyön rakenteet edellyttävät 
toisenlaisia mittareita

Tarkkaan työnjakoon perustuvassa organisointimal-
lissa mittareita ovat usein esim. suoritteet, aika ja 
tehokkuus. Yhteistyöhön perustuvassa toimintamal-
lissa sen sijaan on keskeistä arvioida kokonaisuuksien 
vaikuttavuutta, palveluketjujen toimivuutta sekä 
lisäarvon tuottamista asiakkaille.

Nykyinen tulosohjausjärjestelmämme ylläpitää 
vielä valitettavasti organisoitumisen mallia, 

joka korostaa ”oman tontin” hoitamista 
mahdollisimman tehokkaasti.

Yhteistyötä pitää 
myös johtaa. 

Verkostot uivat rakenteisiin
Valtionhallinnossa on viimeisten 5 vuoden aikana tapahtunut huima 

kehitys kohti verkostomaista työskentelytapaa. Matkaa on vielä siihen, 

että rajat ylittävä yhteistyö olisi ensisijainen lähestymistapa asioiden 

valmisteluun, mutta hyvässä nosteessa ollaan. Tästä yksi hyvä esimerkki 

on hiljattain avattu yhteiskehittämisen ympäristö Työ 2.0 Lab.
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Verkostojen ja verkostomaisen työskentelyn parasta an-
tia on oppiminen. Parhaimmillaan itseohjautuvat tiimit 
ja verkostot uudistavat koko toimintakulttuuria ja mah-
dollistavat myös organisaatiohierarkioiden madaltami-
sen. Ihmiset ottavat aktiivisesti vastuuta myös asioista, 

joilla ei (vielä) ole 
hallinnollista koti-
pesää. Organisointi 
tapahtuu asioiden 
ympärille eikä 
päinvastoin. Kun 
työ on oman osaa-
misen jakamista 
yhteiseen käyttöön, 
tulee yhdessäohjau-

tumisesta myös yhdessäorganisoitumista. Ensisijainen 
tavoite on saada yhdessä aikaan jotain suurempaa ja 
vaikuttavampaa kuin mikä olisi mahdollista yksin. Tois-
sijaista on osaoptimointi ja oman agendan ajaminen. 

Ei ”joko–tai” vaan ”sekä–että”

Pysyviä ja verkostomaisia rakenteita ei pidä 
nähdä toistensa vihollisina. Päinvastoin. Ei ole 
kenenkään kannalta mielekästä, jos viralli-
set rakenteet ja epäviralliset verkostomaiset 
rakenteet eivät löydä toisiaan. Se ei myöskään 
ole tehokasta eikä vaikuttavaa. 

Jotta yhteistyö ei jää yksittäisiksi, asiaan vihkiyty-
neiden ja siitä innostuneiden ihmisten satunnaisiksi 
kohtaamisiksi, pitää aktiivisesti uida rakenteisiin. 
Työ 2.0Labissä tämä tapahtuu niin, että labille altis-
tetaan työn alla olevia hankkeita ja valmistelukoko-
naisuuksia. 

Hallitusohjelma tarjoaa erinomaisen alustan 
yhdessä tekemiselle ja yhdessä oppimiselle. Lupaukset 
uudenlaisesta politiikasta, kuten ”lupaus hallinnon 
jatkuvasta oppimisesta” ja ”lupaus uudenlaisesta 
vuorovaikutuksesta”, lunastetaan vain ja ainoastaan 
toimimalla niiden mukaisesti. Kaksivuotisen kokei-
lun aikana Työ 2.0Labissä työstetään mm. kestävän 
kaupungin toimintamallia, uutta lapsipolitiikkaa, 
julkisen hallinnon strategiaa sekä uudenlaista inno-
vaatiopolitiikka. Kaikki asioita, joihin tarvitaan usean 
eri toimijan osaamista ja asiantuntemusta. Huomisen 
ratkaisut kun eivät synny eilisen tiedoilla tai keinoilla. 
Sama pätee rakenteisiin! 

Yhteistyöhön perustuvassa toimintamallissa sen sijaan on 
keskeistä arvioida kokonaisuuksien vaikuttavuutta, palveluketjujen 
toimivuutta sekä lisäarvon tuottamista asiakkaille.

Kaksivuotisen kokeilun aikana Työ 2.0Labissä 
työstetään mm. kestävän kaupungin toimintamallia, 

uutta lapsipolitiikkaa, julkisen hallinnon strategiaa 
sekä uudenlaista innovaatiopolitiikka. 

Verkostojen ja 
verkostomaisen 
työskentelyn parasta 
antia on oppiminen. 

Uusi! Muutosjohtaminen tietoalalla ja digitaalisessa  
toimintaympäristössä -työryhmä
Tietojohtaminen ry:n uusi työryhmä aloittaa toimintansa loppukeväästä 2020.  
Työryhmää vetää Tarja Eloranta KM Futurelta. Jos olet kiinnostunut, ilmoittaudu mukaan 
työryhmään sähköpostilla info@tietojohtaminen.com

Julkishallinnon tietojohtamisen työryhmä
on aloittanut toimintansa tammikuussa Timo Hakalan johdolla. Jos haluat mukaan,  
otathan yhteyttä timo.hakala@hel.fi. Huomaathan koulutustilaisuuden 3.4.2020!

Tietojohtamisen verkostojen yhteistapaaminen 11.5. Työ 2.0 Labissa, tervetuloa mukaan! 
Lisäinfoa lähempänä ajankohtaa yhdistyksen sivuilla www.tietojohtaminen.com
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Joku piti myöhemmin alustuksen aiheesta tietojohtami-
sen sietämätön keveys. Alustuksen otsikko sopii hyvin ko-
ko verkoston ilmeeseen. Sietämättömän innostunutta on 
ollut osallistujien toiminta ja verkostoitumista on Jannen 
johdolla jatkettu lähes poikkeuksetta pitkälle varsinaisen 
virallisen ohjelman jälkeen. Niin teimme myös tammikuun 
tapaamisessamme. Olin lähes varma, että osallistuja-
määrä sen kuin vain kasvaa vuosien varrella. No ei aivan. 
Huippu osui puolivälin krouviin 8 tapaamisen sarjassa. 

Tapaamisten aiheiden sisältöanalyysi 
paljastaa käsitteistön ajankuvan

Alla on lista tapaamispaikoista ja osallistujamääristä. 
Olen itsekin kohtalainen konkari tässä verkostossa. Kuo-
pion päiviä lukuun ottamatta olen ollut mukana. Naanta-
lissa oli pyydetty alustamaan aiheesta ”Tietojohtaminen 
ennen, eilen, nyt, tulevaisuudessa.” 

Lahti 22.5.2016, osallistujia 36
Kuopio 6.–7.10.2016, osallistujia 57
Naantali 9.–10.2.2017, osallistujia 98
Helsinki 22.5.2017, osallistujia 221
Pyhätunturi 9.–10.11.2017, osallistujia 155
Jyväskylä 21.5.2018, osallistujia 132
Tampere 17.–18.1.2019, osallistujia 158
Helsinki 16.–17.1.2020, osallistujia 166.

Tutkailin läpi eri päivien otsikot. Tein niistä lyhyen sisältö-
analyysin. Soteuudistus on ollut kestoaihe melkein kaikilla 
päivillä (7/8 otsikkoa). Vahvana kakkosena otsikoissa on 
ollut analytiikka (6/8). Pronssimitalin ottaa käsitepari 
vaikuttavuus ja kustannustieto (4/8). No jokaisella ver-
kostopäivillä on itse instituutio ollut tarkastelun alla, niin 
virallisesti kuin virallisen ohjelman ulkopuolella. Aluksi 
Lapin sairaanhoitopiirillä oli päävastuu, mutta myöhem-
min muodostettiin oma yhdistys, joka sitten pyörittää 
koko hommaa. 

Sietämätöntä kestävyyttä

Sietämätöntä kestävyyttä on tietysti osoittanut käsite 
tietojohtaminen. Alussa se oli uutta, mutta nyt se on osa 
sotemaailmaa – tosin käsitteellä on runsaasti variaatioi-

Tietojohtamisen verkoston sietämätöntä keveyttä

Ajauduin Tietojohtamisen verkoston ensimmäiseen tapaamiseen Lahteen 2016. Meitä oli 
koolla koululuokallinen porukkaa, mutta into oli jo kova. Hengen luojana oli tuolloin, niin 
kuin tammikuun 2020 tapaamisessakin Lapin tai oikeastaan Länsi-Pohjan oma poika 
Janne Okkonen. Nimikin tälle yhteiselle verkostolle lienee tullut Jannelta. 

TEKSTI: OLLI NYLANDER

ta. Viimeisin niitti tästä on ns. toisiolaki, joka 
tuli voimaan vuoden 2020 alussa. Pykälä 41 
täsmää sen oikein lakiin. Tässä on ensim-
mäinen kappale: 

”Sosiaali- tai terveydenhuollon palve-
lunantajalla on oikeus salassapitovelvoitteiden 
estämättä sekä tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 
2 kohdan h) alakohdan nojalla käsitellä ja yhdistellä 
tunnisteellisesti asiakastietoja, jotka ovat syntyneet 
sen omassa toiminnassa tai ovat sen omiin rekistereihin 
tallennettuja, jos se on välttämätöntä palvelunantajan 
vastuulla toteutettavan palvelutoiminnan tuottamista, 
seurantaa, arviointia, suunnittelua, kehittämistä, johta-
mista ja valvontaa varten.” (Laki sosiaali- ja terveystieto-
jen toissijaisesta käytöstä, 26.4.2019, 41§).

Yhtä sietämättömän kestävä on ollut käsite ”tieto-
allas”. Verkostossa tätä käsitettä on hivelty hienovarai-
sesti, mutta on sen ympärillä käyty muissa yhteyksissä 
oikein kädenvääntöäkin. Mikä organisaatio saa pitää 
tällaisia tietoaltaita, jonne voidaan koota yhtä sun toista 
dataa, vaikka ei aina edes tiedetä, mihin tarkoitukseen.  

Kestävistä käsitteistä raukkoihin

Raukkoja käsitteitä on ollut myös mukana – ehkä jopa 
syrjäytyneitä sellaisia. Tässä ryhmässä ehdoton ykkö-
nen on sosiaalihuolto (1/8). Aina se sosiaalihuolto jäte-
tään syrjään ja terveydenhuolto varastaa koko show:n. 
Toinen raukka on asiakas. Potilas on tässä ryhmässä 
aina ykkönen. Mutta toisekseen oudolta tuntuu se, että 
tietojohtaminen käsitetään jotenkin toiminnaksi ilman 
asiakasta. No ei tietystikään tarkoituksella. Puhutaan-
han sitä ”järjestäjän tietotarpeista” tai johtajasta / 
johdosta. Minusta tietojohtaminen on osallinen kaikki-
en ihmisten töissä. Sote-ammattilaiset johtavat myös 
omaa työtään ja tarvitsevat avukseen omalla tavallaan 
tietojohtamisen välineistöä. Jopa meidän tavallisten 
kansalaisten pitäisi johtaa myös itseämme koskevaa 
tietoa (MyData). Hilmo on myös omanlaisensa raukka. 
(1/8), vaikka sen vaikutus tietojohtamisen pohjana ole-
vien tietojen standardointiin on ollut ratkaiseva. Satun 
jopa tietämään, kuka keksi sanan hilmo. Nyt voin sen 
historiatietona kertoa. No ei se ollut Olli, mutta jotain 

Toisiolaki tuli 
voimaan vuoden 

2020 vuoden 
alussa.
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Ja
ett

u maailmankuva

tekemistä minulla oli 
käsitteen synnylle. 

Minut oli 1990-lu-
vun alkuvuosina 
pyydetty mukaan 
hoitoilmoitusjär-
jestelmän uudista-

miseen. Oivallinen 
IT-kollegani Tampe-

reelta, Anneli Keinonen 
uurasti kokeiluaineistojen 

parissa ja oli rakentamassa muu-
tenkin uutta järjestelmää. Niin Anneli sen keksi. 

Nyt on katse tulevaisuuteen. Analytiikan kehittäminen 
ja välineistön kehittyminen mahdollistaa vaikka mitä. 
Hyviä esimerkkejä tämän käsitteen ympärillä on tullut jo-
kaisessa verkostopäivässä. Kaivoin esille tuon esitykseni 
vuodelta 2017. Esitin tuolloin yhdellä kalvolla tulevaisuu-
den visioita / haasteita. Tässäpä tämä lista:
● erillisistä valtakunnallisista rekistereistä luovuttu 

– paikalliset tietovarannot ja Kanta/Kansa integroi-
tuvat toisiinsa – edelleen olen tätä mieltä, mutta 
integraatio ei ole vielä tapahtunut

● tiedon siirto reaaliaikaista ja vuorovaikutteista: siis 
BM-tiedot saadaan vuorovaikutuksessa – osittain 
edetty, mutta matkaa vielä jäljellä; jos tuo ensim-
mäinen pallukka toteutuisi, tämänkin toteutus olisi 
ratkaisevasti helpompaa

● tiedon laatu ”sisään leivottu” tiedon siirron ja hyödyn-
tämisen prosesseihin – vielä ollaan kaukana tavoit-
teesta eikä aina ajatella, että tietojohtaminen on apu 
omassa työssä, eivät järjestelmätkään tätä aina tue

● tietojohtamisen indikaattorit (mittarit) vaikuttavia: 
tarvitaan vaikutusmekanismin happotesti – yllätys, 

tämän esitin kolme vuotta sitten – se on edelleen erit-
täin ajankohtainen asia – itse asiassa koko homman 
ydin, mutta toteutuksen tasossa on rutkasti kirittävää

● tiedonhallinnan organisointi on selkeä: valtio – maa-
kunta – palvelun tuottaja – asiakas / potilas / kan-
salainen – tässä asiassa on taas ”Toivoa” olemassa 
ihan hankkeenkin muodossa. 

Tietojohtamisen sietämätön keveys

Niin, kuka ihmeessä kertoi ”tietojohtamisen sietämät-
tömästä keveydestä”. Kaivoin esille esittäjän. Sehän oli 
opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Esitys 
oli maailmankuvaa avartava. Oheinen pallo on osa esi-
tystä. Heinosen sanomassakin oli tuttuja piirteitä. Ehkäpä 
tämä tietojohtaminenkin on ”pirullinen 
ongelma”. Olli-Pekka määritteli 
sen näin. 1. Pitää rakentaa 
ymmärrys perehtymällä 
asiayhteyteen, määrittely 
muokkaa ratkaisua, 2. ei 
selkeää alkua tai lop-
pua, 3. ratkaisut eivät 
oikeita tai vääriä, vaan 
parempia tai huonom-
pia, 4. uniikkia, 5. ei 
määriteltävissä olevaa 
ratkaisujoukkoa, vaan 
kokeilemalla oppiminen.

Ha
vainnot ja huomio

An

aly
ysi ja argumentit

Johtopäätös

Phronesis
Muisti   Empatia

LISÄTIETOA 
”Tietojohtaminen ennen, eilen, nyt, tulevaisuudessa.”  

Saatavissa https://tietojohtamisen-verkosto-ry.webnode.fi/tietoa-meista/
Verkoston perusti Lapin sairaanhoitopiiri ja tietojohtamisen projektipäällikkö Janne Okkonen.

Tietojohtaminen julkishallinnossa
Aika: perjantai 3.4.2020 klo 9.00–13.00 Paikka: CGI, Karvaamokuja 2 D, Helsinki

Alustava ohjelma
9.00 Aamukahvi
9.30 Tilannekatsaus julkishallinnon tietojohtamiseen 
 Professori Harri Laihonen, Itä-Suomen yliopisto
11.00 Tauko: Hedelmiä ja kahvia
11.15 Case 1 | Helsingin kaupunki: Tietojohtaminen kunta-alalla:  
 mahdollisuuksia ja haasteita 
 Erityissuunnittelija Timo Hakala, Helsingin kaupunki
11.45 Case 2 | Ajankohtaiset SoteDigistä 
 Kehityspäällikkö Elina Välikangas, Sotedigi Oy
12.15 Case 3 | CGI: Tietojohtaminen Sotessa 
 Johtaja Katja Antikainen, CGI
12.45–13.00 Yhteenveto ja loppukeskustelu

Tilaisuuden moderaattorina toimii Timo Hakala.

Koulutuksen hinta
•	 150 euroa/henkilö Tietojohtaminen ry:n jäsenille
•	 210 euroa/henkilö muille
•	 Opiskelija/työtön 50 euroa

HUOM! Samasta organisaatiosta kolme kahden hinnalla. 
Voit osallistua myös henkilöjäsenen koulutusmaksulla  
tai yhteisöjäsenen KoKo-kortilla.

Ilmoittautuminen ilmoittautumislomakkeella viimeistään  
perjantaina 26.3.2020: tietojohtaminen.com/ilmoittautuminen

Tuntuu 
oudolta, että 

tietojohtaminen 
käsitetään jotenkin 
toiminnaksi ilman 

asiakasta.
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TYÖELÄMÄVAIKUTTAJANA ja johtamisen valmen-
tajana seuraan laaja-alaisesti työelämää ja elinkei-
noelämää onnistumisten ja menestymisten osalta. 
Tietokirjailijana, bloggaajana ja sosiaalisen median 
aktivistina nostan esille hyvää johtamista, erityisesti 
hyvää henkilöstöjohtamista. Seuraan yritysten ja or-
ganisaatioiden kehittämis- ja uudistustyötä lukuisten 
luottamustehtävieni kautta.

Uteliaisuus, kotiseuturakkaus ja optimismi  
siivittivät KAS Henry -verkoston ensiaskeleita

Niin mielelläni olisin jakanut onnistumistarinoita 
myös kotiseutuni osalta, mutta yksin en löytänyt oi-
keita kanavia enkä kontakteja. Lisähaaste kaakkoisen 
Suomen tutkimiseen syntyi ottaessani vuonna 2018 
vastaan kaksi uutta luottamustehtävää: lupauduin 
Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry:n kunniajäsene-
nä käynnistämään kaakkoisen Suomen alueverkostoa 
(osa KAS Henryä) ja tämän lisäksi olin aloittanut 
Suomen Yrittäjien osaamisen valiokunnassa edustaen 
Kymenlaaksoa, Etelä-Karjalaa ja Etelä-Savoa. 

Kesällä 2018 listasin tuntemiani ihmisiä kaak-
koisen Suomen laajalta alueelta. Yksi nimi toisensa 
jälkeen piirtyi omatekoiselle kartalle. Ensimmäiset 
yhteydenotot, ensimmäiset keskustelut. Kouvola, 
Lappeenranta, Kotka… Oli hienoa tuntea, että jaamme 
samoja huolia, murheita, mutta myös toivon kipinöitä. 
Nuo kipinät antoivat energiaa edetä eteenpäin. 

Kaikki isotkin asiat alkavat pienestä. Niin myös 
KAS Henry -verkosto. Vaikka olen ollut aktiivinen sosi-
aalisessa mediassa, erityisesti Twitterissä ja Linkedinis-
sä, oli iso kynnys perustaa ensimmäistä Facebook-ryh-
mää. Järki sanoi, että se on paras ja toimivin ratkaisu 
tavoittaa eri alojen ihmisiä ja aikaansaada verkosto. 
Pelko oli turha, verkoston voima ja vaikuttavuus alkoi 

näkyä heti – yhden ihmisen kautta löytyi toinen ja kol-
mas. Nyt meitä on suljetussa ryhmässä jo melkein 160.

Verkoston kasvu kohtaamisten avulla

Pelkkä oma Facebook-ryhmä tykkäyksineen, kom-
mentteineen ja julkaisuineen ei ole riittänyt, vaikka 
sen merkitystä ei kannata vähätellä.

Alueemme on laaja. Meillä on seitsemän “saittia” 
eli kaupunkia: Kotka, Hamina, Lappeenranta, Imatra, 
Savonlinna, Mikkeli, Kouvola ja kaikki näitä ympä-
röivät kunnat. Välimatkat ovat kartalla ja tien päällä 
koettuna pitkiä. Siksi digitaaliset kohtaamiset ovat 
tärkeitä, ne luovat perustan vaikuttamistyöllemme.

Toimintaamme ohjaa myös seitsemän kantavaa 
ajatusta (KUVA). Niissä korostuvat tietynlainen 
rajattomuus, yhteisöllisyys, kontaktoinnin helppous, 
reagoinnin nopeus ja vahva vaikuttaminen ja välittä-
minen – yhdessä oppiminen.

Tätä kirjoittaessa meillä on ollut kiinnostavia 
tapahtumia alueellamme erilaisin teemoin:

■ Mikkelissä Etelä-Savon Ammattioppilaitokses-
sa (ESEDU): seudullinen yhteistyö

■ Kouvolassa Kaakkois-Suomen ammattikorkea-
koululla (XAMK): seudullinen yhteistyö

■ Imatralla kaupungintalolla: Voimaa yrittää 
-tilaisuuden jatkot

■ Kotkassa Rakkausviikon tapahtumissa: Rakka-
us työhön, yrittäjyyteen ja oppimiseen

■ Kouvolassa HUB Viiraamossa: Ennakointi-
hanke Kymenlaaksossa (XAMK)

■ Kotkassa XLabissa: Startup-toiminta Kymen-
laaksossa

■ Mikkelissä Mikkelipuistossa: Etelä-Savon Työ-
terveys Oy – yksi Suomen Parhaista Työpaikoista

■ Kouvolassa HUB Viiraamossa: HR-asiantuntija 
-opintojen yhteiskehittämistä (XAMK)

KAS Henry -verkosto elää ja 
hengittää luottamuspääoman ja 

kohtaamisten voimalla. 

Oli hienoa tuntea, että jaamme samoja huolia, 
murheita, mutta myös toivon kipinöitä. 

KAS Henry -verkosto syntyi tahdosta löytää kaakkoisen Suomen kasvuun ja 

onnistumisiin liittyviä tapahtumia ja tarinoita, yhteisestä uskosta rakentaa 

mielekästä (työ)elämää sekä vahvasta kotiseuturakkaudesta. KAS Henry -verkosto 

elää ja hengittää luottamuspääoman ja kohtaamisten voimalla. KAS Henry on 

siilojen purkaja, siltojen rakentaja, olemassa olevan hyvän ja uuden yhdistäjä, 

tulevaisuuden verkostokumppani. 

Verkoston voima ja vaikuttavuus 

TEKSTI: RIITTA HYPPÄNEN



Kuva: Joonas Villanen

Kirjoittaja Riitta Hyppänen on intohimoinen 
uudistaja, merkityksellisen työelämän rakentaja 
paremman johtajuuden ja jatkuvan oppimisen 
kautta. www.riittahyppanen.fi
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Emme valita, 
vaan välitämme.

Innolla odotan tulevia tapah-
tumia itseohjautuvuudesta 
ja ketteryydestä OP-Kymen-
laakson tiloissa (17.2.) ja 
Etelä-Kymenlaakson kasvusta 
ja kehittymisestä Cursorin 
tiloissa (5.3.). Lappeenrantaan 
suunnitellaan tilaisuuksia, 
joissa korostuu ennakoitavuus, 
uudistuminen sekä osaamisen 
ja oppimisen johtaminen muu-
tosten keskellä.

Mitä olemme löytäneet 
tähän mennessä?

Ensiksi, olemme löytäneet 
upeita innostuneita ja kasvu-
haluisia ihmisiä, erilaisissa 
rooleissa ja elämänvaiheessa 
olevia ihmisiä. Olemme löytäneet ennen kaikkea 
välittäviä ihmisiä. Koko kaakkoinen Suomi kuuluu 
alueisiin, joissa on todella mietittävä väestön kehitty-
mistä, elinvoimaa, vetovoimaa kuin myös pitovoimaa. 
KAS Henry -verkoston väellä eli tuttavallisemmin 
”kassulaisilla” on katse tulevaisuuteen. Emme valita, 
vaan välitämme.

Toiseksi, olemme löytäneet paljon jo olemassa ole-
via yhdistyksiä, järjestöjä, verkostoja, jotka myöskin 
toimivat rakentaen kasvua ja elinvoimaa. On kauppa-
kamareita, yrittäjäjärjestöjä, kehitysyhtiöitä, maakun-
nallisia verkostoja, hankkeisiin liittyviä verkostoja 
ym. Osalla on takanaan jo pitkä historia, osa saanut 
alkunsa vasta muutama vuosi sitten. Paljon tietoa, 
kokemusta, osaamista, kontakteja, vaikutusvaltaa, 
tapahtumia ja tilaisuuksia. Mutta pääsääntöisesti 
kukin toimii itsenäisesti, kukin omalla alueellaan ja 
”tontillaan”.

Kolmanneksi, olemme löytäneet suuren määrän 
eri asteen oppilaitoksia, joissa opetustehtävien lisäksi 
korostuu työelämäyhteydet ja yrittäjyyskasvatus. 
On käynyt selväksi, miten tärkeä rooli yksittäisellä 
oppilaitoksella on koko seutukunnan kehitykseen. 
Oppilaitosyhteistyö on juuri niin hyvää kuin yhteis-
työn sujuvuus alueen yritysten ja muiden työelämätoi-
mijoiden kanssa on. Valitettavasti tätäkin yhteistyötä 
tehdään pitkälti itsekseen ja omin voimin.

Yhdessä olisimme niin paljon enemmän

Verkoston rakentaminen on matka, jossa on opittava 
nauttimaan askeleista, jotka vievät eteenpäin. Maalia 

en edes hahmota. Verkoston johtaminen, luottamuk-
sen rakentaminen ja yhteisömanagerointi vaativat 
aikaa ja kärsivällisyyttä ja samalla antavat niin paljon.

KAS Henry -verkoston matka jatkuu yhdessä. 
Tarvitsemme mukaan lisää aktiivisia ihmisiä. Fokus 
kaipaa kirkastamista. Paljon on kehitettävää. Lisäksi 
alueellamme tarvitaan siilojen purkamista ja siltojen 
rakentamista. KAS Henry -verkostolla ei ole kaupun-
ki-, kunta- eikä maakuntarajoja. KAS Henry:ssä emme 
kysy ikää, tutkintoa, ammattia emmekä jäsenkirjaa, 
vain rakkautta kehittämiseen ja kehittymiseen. Siksi 
meidän on helppo toimia yhdessä. Keskenämme ja 
myös muiden toimijoiden kanssa.

Toisen onnistuminen ei ole toiselta 
pois. Näin me haluamme uskoa. 



Tämä epävarma, helposti haavoittuva 
ilmaantumisen ja karkaavien kohteiden 
maailma, jossa syyn ja seurauksen 
suhteet ovat epäselviä, ylittää yksittäisen 
ihmisen tai organisaation kognition. 

Ulkoa tulevat virtaukset tai yllättävät 
tapahtumat vaikuttavat enemmän kuin oma 

huolella suunniteltu strategia eikä heikoista tai 
selkeämmistäkään signaaleista saa oikein otetta.
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TEKSTI: LIISA VIROLAINEN

Aika on maailman demokraattisin asia, sitä on kaikilla maailman 

ihmisillä vuorokaudessa yhtä paljon, totesi Pyhäjoen Jukka dialogimme 

aluksi. Silti nuo 24 tuntia näyttäytyvät eri ihmisille eri tavoin: siinä 

missä joku kokee minuuttien matelevan, toisen päivässä ne tuntuvat 

hujahtavan hetkessä. Eivätkä kenenkään päivät ole veljiä keskenään. 

AIKA ON LUKUJA, joiden ni-
meämisistä ja merkityksistä on 
jossain sovittu. Silti aikaankin 
voidaan suhtautua ja ladata 
arvoa kovin erin tavoin. Siinä 
missä entinen pääministeri uskoi 5 x 6 x 60s tuovan 
tuottavuutta, todisti maailmanjätti omassa konteks-
tissaan kokonaisen päivän vähentämisen viikkotyö-
ajasta lisäävän tulosta 40%. 

Datan monet kasvot

Data on pitkälti numeroita, joilla joko on väliä tai 
sitten ei – riippuu kontekstista. Viimeisen kahden 
vuoden aikana tuotettiin enemmän dataa kuin kos-
kaan aiemmin. IBM:n mukaan 2,5 kvinttimiljoonaa – 
miljardi miljardia – tavua vuorokaudessa (prof. Pekka 
Abrahamsson 12.2.2020).  Joskus juolahtaakin mie-
leen, että olemme niin ihastuneita datan keruuseen 
ja siihen liittyviin uudenlaisiin härpäkkeisiin, ettei 
lukujen käyttötarkoitusta tahi informaatioarvoa juuri 
miettiä. Tavoitteetkin esitetään usein lukuina, datana, 
jota on helppo kerätä, koska todellisen vaikuttavuu-
den osoittaminen numeroin tai tarinoin on sangen 
haastavaa sillä aikavälillä, millä tavoitteita on totuttu 
tarkastelemaan. 

Data on myös aliarvostettua ja 
alitutkittua. Varsinkin, kun kyse 
on asioiden liittymisestä toisiinsa 
systeemissä ja systeemien systee-
meissä ja asioissa, joita on vaikea 
käsittää, jotka ovat jatkuvassa 
liikkeessä ja vaikeasti hahmotet-
tavissa. Tämä epävarma, helposti 
haavoittuva ilmaantumisen ja kar-
kaavien kohteiden maailma, jossa 
syyn ja seurauksen suhteet ovat 
epäselviä – jos ollenkaan olemassa 
saati tunnistettavissa – ylittää yk-
sittäisen ihmisen tai organisaation 
kognition. Ulkoa tulevat virtaukset 
tai yllättävät tapahtumat vaikut-
tavat enemmän kuin oma huolella 
suunniteltu strategia eikä heikoista 
tai selkeämmistäkään signaaleista 
saa oikein otetta.

Datasta, merkityksistä ja silloista



Tieto on harvoin jos koskaan absoluuttista 
vaan tulkintoja, kumuloituvaa ja johonkin 
ajatus- ja arvomaailmaan pohjautuvaa. 

Verkosto, jossa toimijoiden välillä vallitsee 
arvostusta ja luottamusta, pystyy 

muotoutumaan ketterämmin ja  
eläytymään käsillä olevaan tilanteeseen. 

Osaamisia keskeisempää on halu 
olla vuorovaikutuksessa ja tutkia ja 

oppia, yhdistää oppimisia. 
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Merkityksenluonnin prosessissa 
rakennetaan luottamusta

Tarvitsemme dataa ja siitä kertyvää informaatiota, 
jotta voisimme muodostaa uutta tietoa ja tehdä tämän, 
yleensä epätäydellisen tiedon perusteella kussakin 
hetkessä jotensakin järkeenkäypiä tekoja ja päätöksiä. 
Data on arvokasta vain, jos siitä saa irti merkityksiä.  
Nämä ovat sitä arvokkaampia, mitä enemmän ne 
luovat uutta ymmärrystä ja tietoa. Tieto on harvoin jos 
koskaan absoluuttista vaan tulkintoja, kumuloituvaa ja 
johonkin ajatus- ja arvomaailmaan pohjautuvaa. Mitä 
monogeenisempi merkitystenluonnin prosessi on, sitä 
vahvemmin pilkottavat ennakko-oletukset taustalta ja 
sitä epäluotettavimpia johtopäätökset usein ovat. 

Verkosto onkin enenevässä määrin normaali kehit-
tämisentiteetti. Verkostoituminen on kevyt ja joustava 
tapa organisoitua hierarkioiden sisällä ja väleissä, oli 
sitten kyse ammattiryhmän välisestä tiedon ja koke-
musten vaihdosta tai viheliäiseen ongelmaan haetta-
vista lähestymistavoista ja ratkaisuista. Monialainen 
ja -tieteellinen yhteistyö ja verkostoissa tapahtuva 
kehittäminen ja merkitysten luominen ovat välttä-
mättömiä tässä hauraassa, epävarmassa, kytkeyty-
neessä ajassamme, jossa eritoten luonnon kantokyvyn 
rajat ja toimeentulon rakentuminen ja taloudellinen 
oikeudenmukaisuus haastavat koko demokraattista 
järjestelmäämme.

Hierarkia on raskas ja jäyhä rakenne ja sopii verrat-
tain pysyvään toimintaympäristöön. Verkosto, jossa 
toimijoiden välillä vallitsee arvostusta ja luottamusta, 
pystyy muotoutumaan ketterämmin ja eläytymään 
käsillä olevaan tilanteeseen. On suhteellisen helppo 
kutsua kulloisiinkin oloihin soveltuvaa asiantun-
temusta enemmän tai vähemmän lyhyeksi aikaa 
yhteisen haasteen äärelle. Myös virallisen hierarkian 
sisällä verkostot luovat siltoja organisaatiosta toiseen 
ja madaltavat kynnystä yhteistyöhön ja rikastavat 
laajempaa ymmärrystä. 

Ilmaantuvasta oppimista ja tutkimista  
– mitä tämä kaikki tarkoittaa?

Mitä juuri nyt tapahtuu ja tiedämme, miltä asiat vai-
kuttavat eri näkökulmista katsottuina? Mitkä kaikki 
asiat käsillä olevaan ilmiöön vaikuttavat, miten ne 
kytkeytyvät toisiinsa? Mitä tämä kaikki tarkoittaa? 
Mikä voisi olla seuraava viisas askeleemme? Miten 
sitä voisi koetella, miten kevyesti kokeilla ja synnyttää 
uutta seuraavaa käytäntöä – kunnes variaatiot kasva-
vat ja ilmaantuvalle täytyy löytyä merkityksiä ja luoda 

uusia, juuri siinä tilanteessa ja kontekstissa toimivia 
toimintatapoja ja palveluja. Osaamisia keskeisempää 
on halu olla vuorovaikutuksessa ja tutkia ja oppia, 
yhdistää oppimisia. 

Viime vuosisadan lopulla tietojohtamisessa puhut-
tiin paljon BA:sta, mahdollistavasta tilasta, joka saattoi 
olla fyysinen, virtuaalinen tai mentaalinen – tai 
kaikkia näitä. Siihen liittyi oleellisesti tunteiden, koke-
musten ja mentaalisten mallien jakaminen, raja-aitojen 
madaltaminen, dialogi, reflektoiminen ja kokeileminen 
sekä mm. virtuaaliset työtilat ja jakamisen paikat. Näi-
tä oppeja olemme pyrkineet hyödyntämään monimuo-
toisessa yhteistyössä pystytetyn Työ2.0Labin kehitte-
lyssä, niin itse toimitilassa kuin konseptissakin.

Julkisen hallinnon palveluja ja toimintatapoja ei 
kehitetä umpiossa vaan avoimessa vuorovaikutuk-
sessa eri toimijoiden ja kansalaisten kesken. Satojen 
vuosien aikana syntynyttä hallintoa ja sen osin varsin 
jäyhiäkin rakenteita ei murreta hetkessä, mutta ver-
kostot kaatavat raja-aitoja ja luovat siltoja yli erilaisten 
railojen ja rajojen. 

Kirjoittaja Liisa Virolainen harrastaa tutkivaa oppimista ja on mukana 
useissa eri verkostoissa luovista byrokraateista villitseviin villasukkiin 
– elävässä elämässä ja virtuaalimaailmassa. Hän toimii valtiohallin-
nossa sisäisenä konsulttina ja on yksi Uusikaiku.fi -verkostoitumisop-
paan kirjoittajista.

Kuva: Kim Konttinen
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Hienoa, että tiedettä popularisoidaan ja tuodaan 
kansalaisten ulottuville. Yliopistojen yksi tärkeä 
tehtävistä on yliopistolain mukaan juuri yhteiskun-
nallinen vaikuttaminen. Kuten myös kansainvälisissä 
konferensseissa, tapahtumien välillä joutui valitse-
maan. Aamulehti lähetti osan luento-osioista live-tal-
lenteina, joita lehden tilaajat pystyivät kuuntelemaan 

ja katsomaan jälkikäteen.

Monen tieteenalan näkymiä

Apulaispormestari Jaakko Stenhäll avasi 
ensimmäisen luentokokonaisuuden alussa 
myös toista kertaa järjestettävän Tampe-
reen Smart City Week -kokonaisuuden. 
Stenhäll korosti puheessaan kaupungin 
ja korkeakouluyhteisön välistä strategista 
kumppanuutta. Tampereen korkeakouluyh-
teisön painoalueita ovat terveys, tekniikka 
ja yhteiskunta, mikä näkyi hyvin myös 
luentokokonaisuuksien teemoissa. Oli 
hienoa nähdä, että myös yhteiskunnallinen 
keskustelu sai sanansijaa: mm. kansa-
laisyhteiskunnan nykytilasta historial-
lista perspektiiviä unohtamatta puhuivat 
professori Harri Melin, yliopistonlehtori 
Mikko Lahtinen ja tutkija Veera Kaleva. 

Kieli on poliisin työväline

Poliisiviestinnän lehtori Roosa Rentola ker-
toi, kuinka poliisi käyttää kieltä ja erilaisia 
tekstilajeja työssään ja kuinka äidinkielen 
taitoa korostetaan nykyisin myös poliisiksi 
pyrkivien pääsykokeissa. Kielen merkitys 
korostuu joskus myös forensisessa lingvis-

Tampere-talossa järjestettiin 25.1.2020 Tiedon valoa -tapahtuma. Ilmainen, koko perheen  

tiedetapahtuma tarjosi luentoja, keskusteluja ja tekemistä eri ikäryhmille. Myös esittely-

alue ständeineen tarjosi mielenkiintoista nähtävää. Tapahtuman järjestäjinä olivat 

Tampereen korkeakouluyhteisö, eli Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkea-

koulu, yhteistyö kumppaneineen, joita olivat Tampereen kaupunki, Aamulehti, Tampere 

Chamber Music 2020, Poliisiammattikorkeakoulu ja Pirkanmaan liitto. 

Tieto valaisi Tampereen

TEKSTI JA KUVAT: JANIKA ASPLUND tiikassa, jossa ratkaistaan rikoksia kielentutkimuksen 
keinoin. Yleisöä näytti kiinnostavan tällä tavalla 
ratkenneet tapaukset.

Terveystiedon mittaamisen hyödyt

Mari Laaksonen ja Elisa Airikkala Tampereen ammat-
tikorkeakoulusta puhuivat genomitiedosta. Tutkimus 
on laajentunut yksittäisten geenien tutkimisesta 
koko genomitietoon. Miten yksilö voi hyödyntää 
genomitietoa ja miten yksilöä voidaan motivoida 
elintapamuutoksiin? Hoitotyön ammattilaiset voivat 
kohdentaa palveluita tai ennaltaehkäiseviä ohjeita 
tietylle asiakasryhmälle. Elintapojen ja geneettisen 
riskin yhdistelmä vaikuttaa siihen, sairastummeko 
esim. diabetekseen. TAYSin kehittämispäällikkö 
Petri Pommelin kiinnitti huomiota turvallisuuteen ja 
riskienhallintaan ja kertoi lääkinnällisten laitteiden 
viranomaisvaatimuksista ja laitteen käytettävyydestä. 
Lisäksi kuultiin näkökulmia erilaisista sovelluksista ja 
mittareista, joita on kehitetty mittaamaan terveyteen 
liittyvää tietoa.

Älykäs kaupunki mahdollistaa mielekkään 
ja turvallisen asumisen 

Tulevaisuuden fiksu kaupunki -osiossa puhuttiin 
kaupunkilaislähtöisyydestä kaupunkisuunnittelussa. 
Keskustelua johti professori Liisa Häikiö. ”Fiksuus on 
ihmisissä, ei teknologiassa”, korosti ympäristöpolitii-
kan yliopistonlehtori, Ketterä kaupunki -hankkeen 
johtaja Helena Leino. Kaupungin kehitysjohtaja Teppo 
Rantanen kertoi Smart Tampereen vaiheista, kestäväs-
tä kehityksestä ja kaupunkilaisten osallistamisesta. 
Kaupunkisosiologiaan perehtynyt tutkijatohtori Antti 
Wallin kertoi Kohti ekohyvinvointivaltiota -hankkeesta. 

Kielen merkitys korostuu joskus myös 
forensisessa lingvistiikassa, jossa ratkaistaan 
rikoksia kielentutkimuksen keinoin.

Miten yksilö voi hyödyntää 
ge nomi tietoa ja miten 

yksilöä voidaan motivoida 
elintapamuutoksiin? 
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Asiantuntija-alustuksia ja tutkimustuloksia havainnol-
listi myös Jouko Myllyojan ja Sanna-Kaisa Patrikaisen 
eläväinen näytelmä: Ketterä kaupunki 2030 -skenaari-
ot. Puheenvuoroja yhdisti voimakkaasti ajatus, että kau-
punki syntyy ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta.

Keinoäly valjastetaan hyötykäyttöön: sosiaa-
lista robotiikkaa, hoivaa ja nopeaa palvelua

Professori Kaisa Väänänen luotsasi tämän osion kes-
kustelua. Pertti Huuskonen Tampereen yliopistosta loi 
katsauksen keinoälyn käsitteeseen ja kertoi ymmär-
rettävästi, mistä tässä kaikessa on kyse. Tampereen 
Tammelan koulussa käytetään Elias-robottia kielen-
opettajan apuopettajana, kertoi Nina Pirttinokka. 
Oppilaat tykkäävät robotista. Varsinainen opetus-
suunnitelmatyö on edelleen opettajan vastuulla, mut-
ta robotin avulla voidaan aktivoida kieltenopetusta, 
opettaa rutiininomaisia tehtäviä ja robotilta oppilas 
saa hauskalla tavalla palautteen.

Palvelumuotoilija Aki Lindbergin mukaan keino-
älyn käyttö palvelutilanteissa, esim. chatbot, toimii 
yksinkertaisissa tehtävissä, ja vapauttaa ihmisasiakas-
palvelijan vaativampiin asiakaspalvelutehtäviin. ”Kei-
noäly ei väsy kysymyksiin,” sanoi Lindberg. Nicholas 
Andersson puhui tekoälystä hyvinvointipalveluissa 
ja sote-alalla. Robotiikkaa voidaan hyödyntää esim. 
kuntoutuksessa ja potilaan oman itsenäisen toimin-

nan tukemisessa. Yleisökysymyksissä 
sivuttiin keinoälyn ja robotiikan kustan-
nuksia, tulevaisuutta ja sovellusalueita. 
Suurta yleisöä mietityttävät myös eettiset 
kysymykset. Tuntuma tuli, että robotiikka 
ja keinoälysovellukset ovat jo pidemmällä 
kuin suuri yleisö edes ymmärtää, eivätkä 
ne enää ole niin kovin mystisiä asioita, kun 
sovellukset ovat jo osa arkea.

Ständien avulla uutta tietoa

Ständialue oli järjestetty teemoittain: 
Digitaalisuus arjessa, kestävä ja ekologinen 
kaupunki ja korkeakouluyhteisön tutkimus 
ja tiede. Tutustuimme mm. lisätyn todelli-
suuden sovelluksiin (vinyylilevyn kannesta 
nousi Ozzy Osbournen hahmo). Saimme 
tietoa Digipore-hankkeesta ja kokokan-
sandigi-sivustosta. Huomasimme, että 
paikalle tuodun robotin luo suorastaan 
jonotettiin. ”That makes me happy”, vastasi 
robotti lapselle. Tampereen yliopiston alumneille oli 
suunniteltu haalarimerkki.  Tampereen yliopiston 
Juniversity, Tampereen yliopiston lapsille ja nuorille 
toimintaa järjestävä taho, oli esillä tiedekasvatuksen 
merkeissä. Oli Lasten akatemian luento ja konkreettis-
ta tekemistä tulevaisuuden pienoiskaupungissa. Tam-
pereen ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijat 
esittelivät mm. työhyvinvointiin liittyviä palveluita, 
joita tarjoavat yrityksille ja saavat itse niistä opinto-
pisteitä. Tapahtuma oli kokonaisuudessaan avartava ja 
mielenkiintoinen. 

LISÄTIETOA JA AIHEESEEN LIITTYVIÄ LINKKEJÄ
https://smarttampere.fi/tampere-smart-city-week/
https://www.ecowelfare.fi/
https://www.agilecities.fi/
https://www.eliasrobot.com/
https://research.tuni.fi/tauchi/
https://projects.tuni.fi/robocivics/
https://projects.tuni.fi/kite/
https://digipore.fi/
https://kokokansandigi.fi/

Kaupunki syntyy ihmisten 
välisestä vuorovaikutuksesta.

Robotin avulla voidaan aktivoida 
kielten opetusta, opettaa 
rutiininomaisia tehtäviä ja 
robotilta oppilas saa hauskalla 
tavalla palautteen.
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TEKSTI: PIA ADIBE

Organisaatioissa nähdään taas tarve osaamisten kehittämiselle ja urapolkujen rakentamiselle, kun 
tulevaisuuden työelämä -keskustelusta on siirrytty jatkuvan oppimisen maailmaan. Oppilaitokset 
voivat tuottaa perusosaamiset, mutta kussakin työtehtävässä ja työyhteisössä tarvittava osaaminen 
määrittyy ja määritellään monella tapaa. Mutta mikä on organisaatiosta jo löytyvä inhimillinen 
pääoma? Kuinka strategiset osaamiset on määritelty? Entä mikä on osaamisen taso arjessa?

Osaaminen ja sen kehittämisestä käytävä keskustelu tut-
kimuksessa, yhteiskunnallisella tasolla, koulutuspolitiikas-
sa, työpaikoilla ja ihmisten omista työtehtävistä suoriutu-
misen viitekehyksessä on laaja vyyhti eri tarpeista lähteviä 
kysymyksiä. Liike-elämän tarpeet poikkeavat julkishallin-
non tarpeista ja yksilön omat ura-ambitiot tai osaamisen 
taso eivät välttämättä kohtaa työnantajan tarpeita. 

Halusimme Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry:n Osaa-
misverkostossa oppia eri toimialojen lähestymistavoista 
strategisten osaamisten määrittelyyn. Kutsuimme panee-
liimme eri ekosysteemien toimijoita: osaamisen kehittäjiä 
ministeriöistä, liike-elämästä ja järjestömaailmasta.

Ilmastonmuutoksen torjuntaa  
oikeilla osaamisilla

Alkuun kuulimme Tiia Viitasalolta ympäristöministeriös-
sä käynnissä olleesta strategisten osaamisten määrittely 
-hankkeesta, jonka lähtökohtana toimi hallitusohjelma ja 
erityisesti sen ilmastonmuutosta koskevat toimet, joita 
tarkasteltiin prosesseina. Hanke aloitettiin HR:n vetämillä 
osastotyöpajoilla kaikille johto- ja asiantuntijatehtävissä 
toimiville strategisen osaamispohjan varmistamiseksi. 
Johdolta ja esimiehiltä tuli esiin yleisiä osaamisia, jonka 
jälkeen asiantuntijoiden kanssa etsittiin syvempiä osaa-
misia. Koko henkilöstön näkemysten mukaan saamiseksi 
lähetettiin 260 työntekijälle verkkokysely, johon vastasi 
noin puolet henkilöstöstä eli 122 henkilöä: Mikä erottaa 
ympäristöministeriön muista? Mitä osaamisia meillä tulee 
olla, jotta voimme toteuttaa strategiaamme?

Useamman kuukauden kestävän hankkeen työpajoissa 
määriteltiin siis ensin strategiset osaamiset, jotka jaettiin 
yleisiin osaamisiin ja johtamiskompetensseihin. Seuraa-
vaksi rakennettiin osaamisprofiilit. Lopuksi työpajoissa 
tarkasteltiin osaamisen kehittämisen keinoja. Useat 
antoisat keskustelut rakensivat organisaation yhteistä 
ymmärrystä, jonka kasvaessa palattiin välillä takaisin al-
kuun tarkastelemaan strategisia osaamisia uusin silmin. 
Ylimmän johdon arvostuksen ja osallistumisen ansiosta 
saatiin lopulta koko henkilöstö mukaan prosessiin. 

Paneeli paljasti erilaisten toimijoiden 
erilaiset lähtökohdat

Paneeliimme osallistuneen ALD Automotive -yrityksen 
toimitusjohtajan Pekka Kivisen mukaan heidän osaami-
sen johtamistaan määrittävät oman markkina-aseman 
vahvistaminen, omistajien odotukset sekä oman orga-
nisaation motivoiva ja merkityksellinen tekeminen. TSL 
Opintokeskuksesta hankekeskuksen päällikkö Mervi 
Ylitalo toimii yhteistyössä SAK:n kanssa mm. SITRAN 
oppimisen ekosysteemit -ohjelman parissa. Työelä-
mähankkeissaan TSL tuo työpaikoille välineitä selvitä 
työelämässä muun muassa silloin, jos oppimisvaikeudet 
hidastavat uuden oppimista, ennakoimalla osaamistar-
peita ja lisäämällä työpaikoilla horisontaalista uraohja-
usta: kuinka taidot ja kompetenssit mukautuvat yritysten 
teknologisiin vaatimuksiin. 

”Osaaminen, henkilöstö ja liiketoiminta eivät voi olla 
erillisiä. Johtaminen on tasapainoilua, jossa Business 
Partnerina toimiva HR tuottaa lisäarvoa liiketoiminnalle 
mahdollistaen tulevaisuuden strategiset kompetenssit ja 
nykykompetenssit. Tässä on avuksi ennakointikulttuurin 
vahvistaminen tulevaisuuden trendejä huomioimalla ja 
osaamispotentiaalin tunnistamisella. Johtamismallina 
toimii vuoropuhelu ja -vaikutus lähellä henkilökuntaa”, 
kertoi ALD Automotiven Pekka Kivinen.

TSL Opintokeskuksen Mervi Ylitalon mukaan harjaan-
tumattomuus uuden oppimisessa tai oppimisvaikeuksien 

Henkilöstöjohdon ryhmän HENRY ry:n Osaamisverkoston syksyllä 
2019 järjestämässä paneelissa keskustelijoina oli ALD Automotive 
Oy Pekka Kivinen, TSL Opintokeskuksen Mervi Ylitalo ja ulkominis-
teriön Katariina Haavisto sekä osaamisen kehittäjistä ja henkilös-
töalan ammattilaisista koostunut yleisö. Teemaan meidät alusti 
erityisasiantuntija Tiia Viitasalo ympäristöministeriöstä.

Toimiala vaikuttaa strategisten osaamisten 
ja osaamistarpeiden määrittelyyn  
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Kun taidot ja työkalut tekemiseen puretaan 
tiimitasolla, jolla työ tehdään, saadaan 

todellisuutta vastaava näkemys.

puheeksi ottaminen voi olla vaikeaa.  Eri työorganisaati-
oiden kanssa on yhteistyössä tutkittu, kuinka esimiehet 
taklaavat tällaista pulmaa. Viestintätavoilla ja tiedon-
kulun selkeydellä, kuten hyödyntämällä kuvaa, videoita 
ja 360-asteen kuvaa voidaan helpottaa uusien ohjeiden 
oppimista, han summaa. 

Pekka Kivinen jatkoi, että osaamisen kehittämisen ja 
tarvittavan osaamisen hankkimiseksi johtamisjärjestel-
män avoimuus on tärkeää, se ei voi olla ylhäältä alas. 
Luomalla kartta osaamisista saadaan reitti tavoitteiden 
toteuttamiseen. HR:n vuosikellon nivomisella strategian 
tavoitteisiin ja panostamalla sisäisen viestinnän tapoihin 
ja kanaviin luodaan pelisäännöt, kuinka toimia. Osallis-
tamalla mahdollistetaan tekemistä. ALD Automotivessa 
strategiassa on määritelty viiden vuoden tavoite, jota 
tarkastellaan säännöllisesti. Heille on myös palkattu 
johtoryhmään strategista osaamista, jolla varmistetaan 
HR:n ymmärrys liiketoiminnasta. Esimies varmistaa, että 
yksilötasolla tiedetään, mihin strategialla mennään. 

Keskustelijat totesivatkin osaamisen kehittämisen 
lähtökohtien olevan erilaiset: julkishallinnossa strategialla 
varmistetaan toiminnan tarkoituksen toteutuminen, kun 
taas liiketoiminnassa päämääränä on kilpailuedun luonti. 

Osaamisen kehittämisestä  
jatkuvan oppimisen kulttuuriin

”Jatkuva työssä oppiminen on nostettu osaksi amma-
tillisen koulutuksen reformia. Laadukkaat tuotteet ja 
palvelut takaavat menestyvän organisaation. Työpaik-
kaohjaajan roolin edelleen kehittäminen työssä tukijaksi 
auttaa oppimisen edistämisessä. Kun kuulee puhuttavan, 
että joku ei halua oppia uutta, on huomattava, että tässä 
on kuitenkin kysymys laajemmasta kokonaisuudesta. 
Kaikki haluavat onnistua työssään ja oppia uutta. Työn 
sujuvuuden varmistaminen on esimiehen tehtävä. Keinoi-
na voivat olla apuvälineet, hyötysovellukset ja puheeksi 
ottaminen, onnistumisten osoittaminen ja jakaminen”, 
kertoi Mervi Ylitalo. 

Mervi Ylitalo vannoo myös huolellisen perehdytyksen 
nimiin. Riittävä kesto ja toisto mm. kännykän ja vide-
on avulla varmistaa, että myös työsuojeluvaltuutetun 
tehtävä turvallisuuden varmistajana onnistuu, kun asiat 
tehdään oikein, hän lisäsi.

Mittaaminen ja suorituksen arviointi osana 
tavoitteiden toteutumista ja kehittämistä

Osaamisen kehittämisen onnistumista mitataan mm. ta-
voitekeskusteluin ja henkilöstökyselyin. Kuinka tavoitteet 
ovat lähteneet etenemään? Keskustelu ja dialogi ovat 
tärkeäitä asioiden todentamiselle, samoin vastuualueen 
vaatimusmäärittely (operational objects) ja behavior eli 
kuinka asiat tehdään. 

Helsingin kaupunginkanslian osaamisaktivisti, johtava 
henkilöstöasiantuntija Sanna Lyly totesi yleisöstä, että 
tulisi pystyä myös tarkastelemaan, onko pystytty teke-

mään sitä mitä piti. Oliko siihen työyhteisöön ja tiimiin 
soveltuvaa osaamista vai pitääkö osaamista kehittää? 
Kun taidot ja työkalut tekemiseen puretaan tiimitasolla, 
jolla työ tehdään, saadaan todellisuutta vastaava nä-
kemys, joka on laajempi kuin yhden henkilön tekemänä, 
hän jatkoi. Esimies kun harvoin edes tietää tehdyn työn 
tarkkaa sisältöä ja siinä tarvittavia osaamisia. 

Mervi Ylitalon mukaan TSL:n ja Tampereen yliopiston 
työelämän tutkimuskeskuksen yhteishankkeessa selvitet-
tiin työyhteisökyselyllä, millaisia perustaitoihin ja oppi-
miseen liittyviä pulmia työssä koetaan. Kyselyn tulosten 
avulla tunnistetaan työyhteisötasolla, miten perustaitoja 
ja oppimista voidaan paremmin tukea ja edistää.  

Osaamispotentiaalin ja organisaatio-
lähtöisten osaamistarpeiden pyhä liitto? 

Entä onko nykyajan VUCA-maailmassa lähtökohtaisesti 
edes järkeenkäypää olettaa, että organisaation jatkuvasti 
muuttuvat tarpeet voisivat ohjata ihmisten kehittymistä 
organisaatiossa tehtävää työtä varten? Entä yksilön oma 
näkemys ja potentiaalin toteutuminen? Myös ne vaikutta-
vat jatkuvaan arkiseen työssäoppimiseen. 

Etenkin nykyaikana on perusteltua sanoa, ettei 
oman osaamisen kehittäminen voi perustua pelkästään 
yrityksen tarvitsemiin osaamisiin, kun työsuhteet ovat 
enenevässä määrin osa- ja määräaikaisia ja YT-neuvotte-
luja käydään lähes vuosittain. Osaamisen kehittämistä on 
henkilöbrändiajattelun myötä myös kammettu enenevästi 
yksilön omalle vastuulle.

Lisäksi työpaikan ruohonjuuritasolla tiedetään erittäin 
hyvin, mitä osaamisia tehtävässä tarvitaan ja mihin 
suuntaan itse toivoo osaamistaan kehittää. Yhä useam-
min riittää metaosaamisten hallinta oman työn merki-
tyksellisyyden kokemisen lisäksi, kun muovataan uraa 
sekä yksilön että työyhteisön tarpeiden sovittamiseksi. 
Uralla kehittyminen on Sanna Lylyn mukaan horison-
taalista siksakkia, jossa on suotavaa ottaa huomioon 
myös eläköitymisen jälkeinen elämä. Useampi suuntau-
tumisvaihtoehto varmistaa osapuolien tyytyväisyyden ja 
työelämän joustavuuden erilaisissa usein yllättävissäkin 
elämäntilanteissa. 

Systeemisesti tarkasteltuna kaikkien osaamisten 
hyötykäyttöön saaminen on kytköksissä toisiinsa ja osa 
kansakuntamme, ellei jopa planeettamme kohtaloa. 
Toivottavasti ympäristö- ja ulkoministeriön osaamiset 
vaikuttavat osaltaan yhteiseen globaaliin pulmaamme, 
ilmastonmuutokseen, joka on meidän kaikkien kohtalon-
kysymys. Tavalla tai toisella. 



      Kestävän kehityksen 
      raportoinnista kohti 
      sosiaalista ja ekologista 
      kukoistusta 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet pyrkivät edistämään yhteistyötä 

globaalien kestävyystavoitteiden toteuttamisessa. Tavoitteiden toteuttaminen 

vaatii laaja-alaista, globaalia yhteistyötä, jossa paitsi monikansalliset 

instituutiot, valtiot ja suuryritykset ovat keskeisiä toimijoita, mutta myös 

meidän jokaisen käyttäytymiseen tarvitaan muutosta.

TEKSTI: MIKAEL SEPPÄLÄ
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Kestävän kehityksen keskeinen tavoite 
on turvata hyvän elämän mahdollisuudet 
maapallolla. Sen toteuttaminen edellyttää 
sitä, että taloudellisten ja sosiaalisten intres-
sien rinnalla edistämme myös ympäristöä koskevia 
arvoja. Kestävän kehityksen edistäminen koostuukin 
kolmesta eri osa-alueesta: ekologisesta kestävyydestä, 
taloudellisesta kestävyydestä sekä sosiaalisesta ja 
kulttuurisesta kestävyydestä. 

Kun sitä saa, mitä mittaa, kuinka kestävän kehi-
tyksen raportointi voisi tukea tavoitteiden toteutta-
mista erilaisissa organisaatioissa? 

Vastuullinen sijoittaminen edistää kestävän 
kehityksen raportointia yrityksissä

Pyrkimys vastuullisen sijoittamisen eli ESG-sijoit-
tamisen (Environmental, Social and Governance) 
edistäminen on yksi keskeinen yrityksiä koskevan 
kestävän kehityksen raportoinnin ajuri. 

EU on asettanut ei-taloudellisen tiedon raportoin-
nin direktiivin (non-financial information NFI), joka 
tuli voimaan vuonna 2016. Direktiivi koskee suuryri-
tyksiä, joilla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli ja 

pyrkii edistämään ympäristöasioiden, sosiaalisen vas-
tuun ja hyvän hallintotavan aihepiirien mukaan otta-
mista yritysten vuosiraportointiin. Vaikka direktiivi 
edellyttää yrityksiltä aihepiiriä koskevaa raportointia, 
se ei kuitenkaan määrittele viitekehystä, jonka puit-
teissa raportointia tulee tehdä, joten yhteismitallista 
tietoa on vaikea saada aikaan koko Euroopan tasolla. 

Global Reporting Initiative (GRI) on tällä hetkellä 
suosituin raportointiviitekehys, mutta se ei välttä-
mättä palvele yritysten oman toiminnan kehittämistä 
eikä välttämättä tue tiedon vertailtavuutta. YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Deve-
lopment Goals, SDG) kuvaavat mittarit, ovat toinen 
viitekehys indikaattoreineen, jota vasten osa yrityksis-
tä saattaa peilata toimintaansa. 

SASB (Sustainability Accounting Standards 
Board) on Yhdysvalloista peräisin oleva uudempi vii-
tekehys, joka pyrkii edistämään yritysten vertailemis-
ta toisiinsa, että sijoittajat voivat tehdä niitä koskevia 
päätöksiä myös kestävyysperusteisesti. TCFD (Task 

Kestävän kehityksen keskeinen  
tavoite on turvata hyvän elämän  

mahdollisuudet maapallolla. 
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Kestävyys näkökulmien lisäksi pyritään  
tuomaan esiin myös ilmaston- 

muutoksesta yritykselle aiheutuvat 
 taloudelliset riskit ja mahdollisuudet. 

Force on Climate-Related Financial Disclosures) on 
toinen sijoittajien tarpeisiin vastaava viitekehys, joka 
pyrkii tuomaan esiin kestävyysnäkökulmien lisäksi 
myös ilmastonmuutoksesta yritykselle aiheutuvat 
taloudelliset riskit ja mahdollisuudet. EU onkin 
indikoinut, että TCFD saattaa muodostua maanosan 
laajuiseksi standardiksi jossain vaiheessa. 

Kestävän kehityksen raportointi  
julkisella sektorilla 

Julkisella sektorilla vastuullisen sijoittamisen 
näkökulmat eivät ole yhtä keskeinen ajuri kestävän 
kehityksen raportoinnille kuin yrityksissä, joten 
käytössä olevat raportoinnin viitekehykset perustuvat 
muihin tekijöihin. Suomen valtiolla kestävän kehityk-
sen parissa tehtävää työtä koordinoi valtioneuvoston 
kanslian alaisuudessa toimiva kestävän kehityksen 
toimikunta, joka hyödyntää SDG-viitekehystä ja sen 
perusteella tehtyjä indikaattoreita. 

Suomen valtiolla kestävän kehityksen  
parissa tehtävää työtä koordinoi  

valtioneuvoston kanslian alaisuudessa  
toimiva kestävän kehityksen toimikunta. 



22 TIETOASIANTUNTIJA  1 / 2020 

Suomessa seurantaa ohjaa kestävän kehityksen 
yhteiskuntasitoumus, jonka keskiössä on Suomi 
2050. Yhteiskuntasitoumus on Suomen toteutus YK:n 
Agenda 2030:sta, jonka puitteissa myös SDG:t on 
määritelty. Sitoumukseen sisältyy kahdeksan tavoi-
tetta (yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin, 
vaikuttavien ihmisten yhteiskunta, työtä kestävästi, 
kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt, hiilineut-
raali yhteiskunta, resurssiviisas talous, luonnon 
kantokykyä kunnioittavat elämäntavat ja luontoa 
kunnioittava päätöksenteko), joista on johdettu 
kymmenen indikaattorikoria, joista jokaisessa on 
noin 4–5 indikaattoria. Koska indikaattorit on tehty 
Suomen tavoitteisiin ja tarpeisiin liittyen, ne eivät ole 
myöskään suoraan vertailukelpoisia minkään yleisen 
viitekehyksen avulla. Indikaattorien rinnalla Suo-
messa on käytetty myös vuoden 2018 lopulla koottua 
500 kansalaisen muodostamaa kansalaisraatia, joka 
pohti kestävän kehityksen tilaa myös osaltaan. 

Kestävää kehitystä – verrattuna mihin? 

Kun teemme organisaatioissamme dataan perustuvia 
raportteja päätöksenteon tueksi, käytämme usein 
organisaation sisäisiä datalähteitä raporttien tekemi-
sessä, koska ne ovat helpoiten saatavilla operatiivisista 
tietojärjestelmistämme. Tämänkaltainen data raportoi 
yleensä jo tapahtuneita asioita ja analytiikkaa käy-
tetään dataan perustuvien ennusteiden tekemiseen. 
Keskeinen seikka, joka erottaa kestävän kehityksen 
raportointia perinteisestä raportoinnista on vertaami-
nen organisaation ulkoiseen maailmaan. 

Yleisten kestävän kehityksen indikaattorien ke-
hittämisen parissa tapahtuu maailmalla myös paljon, 
kuten yritysten vastuullisen sijoittamisen indikaat-
torienkin kehittämisen parissa. Kehitteillä olevien 
viitekehysten toivotaan auttavan erilaisia toimijoita 
kestävän kehityksen edistämisessä. Miten tätä siis 
tehdään? 

Kestävän kehityksen parissa toimiva ekonomisti 
Kate Raworth kuvaa kestävää kehitystä donitsina, 
jonka sisäkehällä ovat sen sosiaaliset edellytykset tai 
yhteiskunnallinen perusta (esimerkiksi terveys, koulu-
tus, työ, vesi, yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, 
ym.) sekä ulkokehällä ympäristökatto (esimerkiksi 
ilmastonmuutos, biodiversiteettikato, ilmakehän 
pienhiukkaset, ym.) eli maapallon kantokyky. Rawort-
hin donitsi kuvaa sitä, että ollaksemme tasapainossa 
sekä yhteiskuntien edellytysten (donitsin sisäkehä) ja 
maapallon kantokyvyn suhteen (donitsin ulkokehä), 
meidän on voitava toimia tasapainossa näiden kahden 
raamin välillä. 

Kestävän kehityksen indikaattorien suhteen 
donitsilla elämisen edistäminen kysyy käsillä olevan 
tiedon vertaamista näihin raameihin. Ei siis riitä, että 
organisaatiot tuottavat tietoa omasta toiminnastaan 
kestävyyden edistämiseksi ja vertaavat lukujaan 
esimerkiksi edellisvuosien vastaaviin. Sen sijaan 
meillä pitäisi olla vertailukelpoisia viitekehyksiä ja 
datastandardeja, jotka auttavat meitä hahmottamaan 
organisaatioiden ja kansakuntien toimintaa suhteessa 
yhteiskuntien sosiaalisiin edellytyksiin ja maapallon 
kantokykyyn. 

Kate Raworth on vahvasti mukana kansainväli-
sessä, vahvasti uusimpaan tieteeseen perustuvassa 
r3.0-aloitteessa, joka pyrkii edistämään elämän 
edellytyksiä raportoinnin avulla. R3.0 pyrkii edis-
tämään kolmea R:ää. Ensinnäkin uuden kestävän 
talousjärjestelmän muotoilua (Redesign), toiseksi 
sosiaalisten ja ekologisten järjestelmien Resilienssiä 
sekä kolmanneksi kestävyyden rajojen ja perusteiden 

 Suomessa seurantaa ohjaa kestävän 
 kehityksen yhteiskuntasitoumus, 
 jonka keskiössä on Suomi 2050. 

 Indikaattorien rinnalla Suomessa 
 on käytetty myös vuoden 2018 
 lopulla koottua 500 kansalaisen 
 muodostamaa kansalaisraatia. 

Keskeinen seikka, joka erottaa kestävän 
 kehityksen raportointia perinteisestä 
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organisaation ulkoiseen maailmaan. 
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näkökulman laajentamista (Regeneration) kohti sosi-
aalista ja ekologista kukoistusta. R3.0 pyrkii luomaan 
yhteistä ymmärrystä muun muassa työssä tarvittavas-
ta raportoinnista, laskentatoimesta, datasta, uusista 
bisnesmalleista, tarvittavista transformaatioista, 
rahoituksesta ja monista muista alueista. 

United Nations Research Institute for Social 
Development (UNRISD) on julkaissut jonkin aikaa 
sitten r3.0-aloitteen työhön perustuvan raportin, jossa 
tarkastellaan kestävän kehityksen indikaattorien 
luonnetta. Raportti erittelee kolmentasoisia indikaat-
toreita: inkrementaaleja, kontekstuaalisia ja transfor-
matiivisia. 

Inkrementaalit indikaattorit ovat niin kutsuttuja 
ensimmäisen tason mittareita, jotka ovat numeerisia 
mittareita ilman laajempaa kontekstia, kuten esimer-
kiksi lukemat yrityksen päästöistä ja niiden vertailu 
edellisvuoden lukuihin. Yritys voi saada näiden 
avulla tietoa siitä, kuinka se pärjää suhteessa omaan 
historiaansa, mutta luvut eivät huomioi organisaation 
ulkoista toimintaa. 

Kontekstuaaliset indikaattorit ovat toisen tason 
mittareita, joissa yrityksen päästöjä kuvaavien lukemi-
en rinnalla voidaan hyödyntää esimerkiksi yritykselle 
ositettuja lukemia kansallisesta tavoitteesta suhteessa 
päästöihin mitatulla ajanjaksolla. 
Kontekstuaaliset indikaattorit 
auttavat hahmottamaan paitsi sitä, 
vähenevätkö yrityksen päästöt, 
mutta myös sitä, onko yritys 
vähentämisen suhteen edellä 
vai jäljessä kansallista päästöjen 
vähentämisen tavoitetta, joka voi 
puolestaan olla määritelty esimer-
kiksi EU:n tai YK:n tasolla. 

Kontekstuaalisia indikaattoreita ei harrasteta 
kovinkaan monessa paikassa kestävän kehityksen 
raporteissa, koska kansallinen ja kansainvälinen koor-
dinointi ei ole vielä ajan tasalla näiden raportoinnin 
suhteen. UNRISD-raportissa kerrotaan tanskalaisesta 
vuonna 2017 tehdystä tutkimuksesta, jonka mukaan 
ekologiset rajat mainittiin ylipäänsä vain 5 prosentissa 
heidän tutkimissaan noin 40 000:stä vuosien 2000 ja 

 Raworthin donitsi kuvaa sitä, että ollaksemme tasapainossa 
 sekä yhteiskuntien. edellytysten (donitsin sisäkehä) ja 
 maapallon kantokyvyn suhteen (donitsin ulkokehä), meidän 
 on voitava toimia tasapainossa näiden kahden raamin välillä. 

2013 välillä julkaistuissa yritysten kestävyysraportis-
sa. Nämä raportit tuottaneista noin 12 000 organisaa-
tiosta vain 0,3 prosenttia hyödynsi omassa rapor-
toinnissaan kontekstuaalisia indikaattoreita. Omaa 
kestävyystoimintaansa suhteessa Raworthin donitsiin 
peilaavia yrityksiä on siis vielä todella vähän. 

Transformatiiviset, kolmannen tason indikaattorit 
ovat relevantteja tulevaisuudessa ja niiden luonnetta 

Meillä pitäisi olla vertailukelpoisia viitekehyksiä  
ja datastandardeja, jotka auttavat meitä 

hahmottamaan organisaatioiden ja kansakuntien 
toimintaa suhteessa yhteiskuntien sosiaalisiin 

edellytyksiin ja maapallon kantokykyyn. 

 Yrityksen päästöjä kuvaavien lukemien rinnalla 
 voidaan hyödyntää esimerkiksi yritykselle 
 ositettuja lukemia kansallisesta tavoitteesta 
 suhteessa päästöihin mitatulla ajanjaksolla. 
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Ympäristöministeriö. https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Kestava_kehitys/Mita_on_kestava_kehitys

Yhteiskuntasitoumus 2050 tavoitteet. https://kestavakehitys.fi/sitoumus2050/tavoitteet

Kestävän kehityksen indikaattorit https://kestavakehitys.fi/kestavan-kehityksen-indikaattorit

Kestävän kehityksen tila 2019: https://kestavakehitys.fi/kestavan-kehityksen-tila

Miltton: ESG-vallankumouksen äärellä – sijoittajien ja yritysten yhteistä kieltä etsimässä. Selvitys 
sijoittajille suunnatusta vastuullisuusviestinnästä ja raportoinnista. 

https://www.miltton.fi/wp-content/uploads/2019/11/Milttonin-ESG-selvitys_121119.pdf

Kate Raworth. What on Earth is the Doughnut?... https://www.kateraworth.com/doughnut/

R3.0. https://www.r3-0.org/

Bill Baue/R3.0: Compared to What? A Three-Tiered Typology of Sustainable Development Performance 
Indicators From Incremental to Contextual to Transformational.  United Nations Research institute 
for Social Development. UNRISD. http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpPublications)/CB
E444C58139C45A8025848C00547012?OpenDocument

vasta tutkitaan. R3.0-aloitteessa ajatellaan, että ne 
kuvaavat kukoistusta ja tavoitetiloja, joita kohti halu-
amme mennä. Kyseessä ei ole vain kestävyyden rajojen 
sisällä pysyttelemisestä, vaan laajemmin ekologisen ja 
sosiaalisen kukoistuksen edistämisestä. Transforma-
tiiviset indikaattorit eivät ole enää perinteisessä mie-
lessä määrällisiä mittareita, vaan yhtä lailla laadullisia 
muutoksia, jotka kuvaavat syviä muutoksia politiikois-
sa, prosesseissa, käyntänteissä ja ajattelutavoissa. Eri 
toimijat eri tasoilla jakavat transformatiiviset indi-
kaattorit ja ovat proaktiivisia systeemisen muutoksen 
tekijöitä jaetun kukoistamisen edistämiseksi. 

Vuonna 2015 julkaistussa UNEP:n (United Na-
tions Environment Programme) -raportissa suositel-

 UNRISD-raportissa kerrotaan tanskalaisesta vuonna 2017 
 tehdystä tutkimuksesta, jonka mukaan ekologiset rajat 
 mainittiin ylipäänsä vain 5 prosentissa heidän tutkimissaan 
 noin 40 000:stä vuosien 2000 ja 2013 välillä julkaistuissa 
 yritysten kestävyysraporteissa. 

tiin kontekstuaalisen raportoinnin ja sitä tukevien 
indikaattorien kehittämistä, näiden koordinointia mo-
nikansallisen elimen toimesta sekä kontekstuaalisten 
indikaattorien lisäämistä olemassaoleviin kestävyyttä 
kuvaaviin raportointiviitekehyksiin (esim. GRI, SASD, 
SDG, ym.). Pelkästään näiden suhteen on vielä paljon 
tekemistä, jotta kestävää kehitystä voidaan edistää 
tietojohtamisen ja tietoon perustuvan päätöksente-
on avulla. R3.0-aloite tekee tätä tärkeää kestävän ja 
kukoistavan planeetan synnyttämisen tietojohtamista 
tukevaa pioneerityötä vielä vakiintuneiden instituu-
tioiden ulkopuolella, mutta aiheesta kiinnostuneiden 
kannattaa jo ottaa työ seurantaan.  

Transformatiiviset indikaattorit eivät ole enää 
perinteisessä mielessä määrällisiä mittareita, 

vaan yhtä lailla laadullisia muutoksia, jotka
 kuvaavat syviä muutoksia politiikoissa, 

prosesseissa, käyntänteissä ja ajattelutavoissa. 

YTM, KM, KTM, MBA Mi-
kael Seppälä työskente-
lee asiantuntijana Sitrassa, 
jossa hän edistää systeemistä 
muutosta koskevien valmiuksien kehittämistä. Hän on 
monialainen systeemiajattelija, joka on työskennellyt 
aikaisemmin mm. koulutuksen, tietojärjestelmien kehit-
tämisen, kokonaisarkkitehtuurityön, data-analytiikan, or-
ganisaatioiden kehittämisen ja palvelumuotoilun parissa.
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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.



Käynnistämme uudelleen 
työryhmätoimintamme. 
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Hallituksen jäsenet

Heli Eloranta
Analyytikko, Helen Oy

heli.eloranta@helen.fi
puh. 040 571 3743

 
 

Katja Hilska-Keinänen
Tietopalvelupäällikkö

Suomen ympäristökeskus
katja.hilska.keinanen@gmail.com
puh. 040 7603 201

 
Miia Kämäräinen 

Tiedolla johtamisen päällikkö
Kaunialan Sairaala Oy
miia.kamarainen@kauniala.fi
puh. 050 568 8490

Tietojohtaminen ry:n hallituksen terveiset
Tietojohtaminen ry:n vuosi on käynnistynyt vauhdikkaasti ja tar-
mokkaasti. Monta rautaa on nyt tulessa. Se kertonee sitoutuneesta 
ja innostuneesta yhdistystoiminnasta. Hallituksessa olemme jaka-
neet tehtäväalueet yhdistyksen keskeisten tavoitteiden läpiviemi-
seksi. Hallitustiimimme, kuten jäsenistömmekin, koostuu tietojohta-
misen ja -alan huippuosaajista. On ilo työskennellä kanssanne. 

Hallituksen on myös aika vastata jäsenten toiveisiin ja palaut-
teisiin, jotka saimme viime vuoden lopulla tehdyn jäsenkyselyn 
myötä. Käynnistämme uudelleen työryhmätoimintamme. Julkis-

hallinnon tietojohtamisen 
työryhmä aloitti tammi-
kuussa, ryhmää vetää 
erityissuunnittelija Timo 

 TIETOJOHTAMINEN RY:N HALLITUS 2020

Hallituksen puheenjohtaja

YTM, PD Reija Helenius
Kehittämispäällikkö, ISLP Director 

(International Statistical Literacy 
project), Tilastokeskus
reija.helenius@kolumbus.fi
puh. 0400 239 062   

Anna-Maija Moilanen
Konsultti, CGI

anna-maija.moilanen@cgi.com
puh. 0400 698 586
 

KTM Olli Ilmarinen
Kehitysasiantuntija

Patentti- ja rekisterihallitus 
olli.ilmarinen@prh.fi
puh. 040 770 4547

”Meistä jokainen on tietojohtaja!

” Tehdään tiedolla taitoa. ” Tieto rakentuu vuorovaiku-
tuksessa ja tietojohtamisen 
vahvuus on verkostoissa.

” Tiedosta tulosta.

Hakala Helsingin kaupungilta.  Muutosjohtaminen tietoalalla ja di-
gitaalisessa toimintaympäristössä -työryhmä käynnistyy keväällä. 
Tätä ryhmää vetää toimitusjohtaja Tarja Eloranta KM Futuresta. Jos 
olet kiinnostunut osallistumaan työryhmiimme, laita viestiä info@
tietojohtaminen.com. Voit esittää toiveita myös muista työryhmis-
tä ja jos olet halukas perustamaan uuden työryhmän, ole siinäkin 
tapauksessa yhteydessä.

Laajennamme tapahtumatarjontaamme tänä vuonna myös niin 
ilmaisten tilaisuuksien, verkostoitumistapahtumien kuin koulutus-
tilaisuuksienkin muodossa. Saat selvää lisäarvoa olemalla jäse-
nemme. Seuraa jäsenkirjeitämme ja sivustoamme www.tietojoh-
taminen.com ja innosta myös kollegasi ja organisaatiosi mukaan 
toimintamme. Jo nyt kannattaa laittaa kalenteriin tietojohtamisen 

Hallituksen varapuheenjohtajat 

YHDISTYKSEN KUULUMISIA



Jo nyt kannattaa laittaa kalenteriin 
tietojohtamisen verkostojen tapaaminen 
11.5.2020 Työ 2.0 Labissa. 

Kevät huipentuu teemaseminaariimme: 
Tietojohtaminen nyt 6.5.2020! 
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Susanna Tenhunen
Johtava tietoasiantuntija
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susanna.tenhunen@op.fi

 
HTM Piia Vuori

Analyytikko valtionhallinnossa
Tietojohtamisen opiskelija
piia.vuori@gmail.com
puh. 040 779 3953

 
KTM Elina Wainio

Liiketalouden lehtori, International 
Mobility Coordinator, Laurea
elina.wainio@laurea.fi
puh. 046 856 7923

Varajäsenet

Pirjo Kainu
pirjo.kainu@gmail.com

puh. 050 572 2779
  
 

MMM Aila Vapaaoksa
Senior Consultant

Pöyry Management Consultant
aila.vapaaoksa@poyry.com
puh. 040 526 0858

KTM Pia Adibe
Tietoasiantuntija-lehden  

päätoimittaja
pia.adibe@gmail.com
puh. 040 760 4920

”Sekin, että ei tiedä, on tieto.

” Tulevaisuutta tehdään  
tiedolla ja tunteella.

” Ei väkisin, mutta  
väsyttämällä.

” Tieto jakaa maailman,  
viisaus tekee siitä kokonaisen.

verkostojen tapaaminen 11.5.2020 Työ 2.0 Labissa. Pienessä 
maassamme on jo monta tietojohtamisen verkostoa, mikä kertonee 
asian tärkeydestä ja ajankohtaisuudesta. Nyt yhdessä eri verkosto-
jen eri toimijoiden kanssa olemme päättäneet kääriä hihat ylös ja 
miettiä, miten voimme lisätä vaikuttavuutta ja saada sanomamme 
kuulumaan yhteistyön kautta.

Koulutustarjonnassamme on tietojohtamisen perusteita, sosi-
aalisen median vaikuttamista, avoimen datan hyödyntämistä ja 
julkisen hallinnon tietojohtamisen tilannekuvaa. Kevät huipentuu 
teemaseminaariimme: Tietojohtaminen nyt 6.5.2020! Osallistu ja 
ole ajan hermolla.

Toisiltamme oppiminen ja tiedon sekä osaamisen jakaminen on 
toimintamme kulmakiviä. Muistathan, että kanavamme ovat sinua 

Asiantuntijajäsen

varten. Voit kirjoittaa lehteemme, blogiimme, some-kanaviimme, toi-
mia alustajana tai kouluttajana, järjestää verkostoitumistapaamisia. 

Yhdessä olemme enemmän.  
Tehdään Suomesta tietojohtamisen kärkimaa!

Reija Helenius
Tietojohtaminen ry:n hallituksen  

puheenjohtaja 2019–2020

” Tiedosta päätös.
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YHTEISÖJÄSEN: Laurea-ammattikorkeakoulu

Suomen tavoitelluimmat opiskelija-
paikat ja valmistuneiden loistava 
työllistymisaste ovat tuoneet Laurea-
ammattikorkeakoululle maineen 
vaikuttavana osaamisen tuottajana. 
Laurea-yhteisöön kuuluu noin 6500 
AMK-opiskelijaa, noin 890 ylemmän 
AMK-tutkinnon opiskelijaa, 550 
henkilökunnan jäsentä ja yli 26 400 
Laurean alumnia. Laurean kuudella 
Uudellamaalla sijaitsevalla kam-
puksella tehdään käytännönläheis-
tä tutkimus- ja kehitystyötä, joka 
perustuu tulevaisuuden tarpeisiin 
palveluliiketoiminnassa, sosiaali- ja 
terveysalalla ja turvallisuudessa.

Laureasta valmistuu 
kestävän kehityksen, sivistyksen ja 
empaattisuuden sisäistäneitä osaajia

Työelämän osaamistarpeiden muutoksessa koros-
tuvat vahvan substanssiosaamisen rinnalla myös yleiset työelä-
mävalmiudet, joita ammatillisen korkeakoulutuksen suorittaneilta 
odotetaan. Laurean yleiset, kaikille tutkinnoille yhteiset työelämä-
valmiudet koostuvat kuudesta osaamiskokonaisuudesta:

1. itsensä johtaminen ja yrittäjämäinen asenne
2. kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu
3. ennakointi ja innovaatio
4. viestintä ja vuorovaikutus
5. globalisaatio-osaaminen
6. vastuullisuus

Nämä valmiudet kehittyvät kaikissa opinnoissa, joissa keskeistä ovat 
työelämän tarpeista tulevat aidot toimeksiannot, kuten projektit.  
Laurean kehittämispohjaisessa oppimisessa opiskelijoita ohjataan 
astumaan työelämään kestävän kehityksen ja eettisyyden sisäis-
täneinä osaajina, joilla on sivistystä ja osaamista verkostoitua, 
kansainvälistyä, luoda uusia ratkaisuja, tuottaa vaikuttavuutta, sekä 
kykyä vastuullisuuteen, empaattisuuteen sekä jatkuvaan oppimiseen.

Työelämään integroidutaan digityökaluilla

Uudistuva työelämä vaatii myös aina avoimempia, monimuotoi-
sempia ja joustavampia oppimisratkaisuja ja yhteiskehittämisen 

muotoja. Laurea integroituu vahvasti työelämään hyödyn-
tämällä täysimääräisesti digitaalisia työkaluja. Laurean 
tutkimus on luonteeltaan soveltavaa ja osallistavaa. Siinä 
hyödynnetään avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteen 
mukaisesti avoimia tutkimusaineistoja.  

Uutta osaamista työelämäyhteistyössä

Opiskelijoita ohjataan astumaan työ elämään 
kestävän kehityksen ja eetti syyden sisäistäneinä 

osaajina, joilla on sivistystä ja osaamista 
verkostoitua, kansain välistyä, luoda uusia ratkaisuja, 

tuottaa vaikuttavuutta, sekä kykyä vastuullisuuteen, 
empaattisuuteen sekä jatkuvaan oppimiseen.

Kuva: Olli-Pekka Lehtinen



Keltainen on ihanan energinen väri.  Appelsiinin tai vastaleikatun nurmen tuoksu ovat tuoksuista parhaimmat.

Tärkeintä elämässä on perhe ja jatkuva uuden oppiminen. 

Pidän komedioista ja yksi lempi

komedioistani on Maverick.

Kuvitus: saragnzalez / Freepik
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Olen saanut lapseni melko nuo-
rena. Ehkä lasten hankintaa 
olisi voinut lykätä myöhem-
mäksi, jotta olisin voinut 
keskittyä täysipainoisesti 
opintoihin ja uraani. Työn, 
opiskelun ja lapsiperhear-
jen yhteensovittaminen on 
ollut haastavaa sekä henki-
sesti että taloudellisesti.
 
Aloitin puolitoista vuotta sitten 
uudessa työssä ja seuraavan parin vuoden 
aikana toivon syventäväni osaamistani laskennan 
ja eri tekniikoiden osalta.

LÖYSIN TIETOJOHTAMINEN RY:N LinkedInin kautta. Päätin liittyä 
jäseneksi, jotta saisin tietojohtamiseen liittyvää ajankohtaista tietoa.

Aloitin urapolkuni verovalmistelijana tradenomiopintojeni ohessa. 
Valmistumiseni jälkeen työskentelin vakuutusalalla hetken aikaa, 
jonka jälkeen jatkoin opintoja Itä-Suomen yliopistossa. Valmistuin 
kauppatieteiden maisteriksi pari vuotta sitten ja nyt työskentelen 
kunta-alalla laskentatehtävissä.

Urani aikana olen ollut tehtävissä, joissa digitalisoituminen on tuo-
nut paljon muutoksia. Esimerkiksi verohallinnossa suuria muutoksia 
työtehtäviin toivat mm. henkilöverotuksen muutokset veroilmoituk-
sesta veroehdotukseen ja pikkuhiljaa sähköiseen veroilmoituskäy-
täntöön.

Lukion jälkeen hain sekä tietotekniikan että liiketalouden opiske-
lijaksi. Pääsin opiskelemaan liiketaloutta. Maisteriopinnoissa 
valitsin sivuaineeksi tietojenkäsittelytieteen ja näistä opin-
noista on tullut hyvä yhdistelmä. Liiketalouden koulutus on 
tuonut minulle alaan liittyviä työtehtäviä.

En ole varsinaisesti rakentanut uraa. 
Olen määrätietoisesti opiskellut töiden 
ja lasten kasvattamisen ohella. Minulla 
on kolme lasta, joista kaksi on nyt 
aikuisia ja nuorin on 9-vuotias. Lasten 
myötä arkeen on kuulunut paljon muita 
asioita kuin työtä ja uran rakentamista.

Vapaa-aika on kulunut lasten harrastusten parissa ja 
arki on ollut melkoisen hektistä aika ajoin. Uran rakentaminen on 
ollut sivuroolissa lapsiperhearjen pyörteissä.

Korkeakoulutuksella on merkittävä rooli osaa-
miseen perustuvan yhteiskunnan tukipilarina. 
Korkeakoulut vastaavat uuden tiedon tuot-
tamisesta ja soveltamisesta, uusien osaajien 
kouluttamisesta sekä yhteistyöstä eri tahojen 
kanssa. Yhdessä yritysten, julkisorganisaatioiden 
ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Laurea 
haluaa aktiivisesti etsiä ajankohtaisia haasteita 
ratkaistavaksi monialaisena yhteistyönä. Laurean 
monialainen yhteistyö tarjoaa organisaatioille 
hyvän tilaisuuden rakentaa työnantajakuvaan-
sa ja kehittää tarvitsemaansa osaamista sekä 
vaikuttaa yhteiskunnan kehittämiseen.

Kuva: Heidi-Hanna Karhu

UUSI JÄSEN: Mervi Ahonen

Teksti: Elina Wainio, Liiketalouden lehtori, 
Academic Mobility Coordinator, Laurea-ammattikorkeakoulu

YHTEISÖJÄSEN: Laurea-ammattikorkeakoulu



• 32-vuotias helsinkiläinen

• Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kehittämispäällikkö

• Yhteiskuntatieteiden maisteri, Sairaanhoitaja (AMK)

• Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n varapuheenjohtaja

• Merellä liikkuminen, kuntosali ja raviurheilu täyttävät vapaa-aikaa
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UUSI JÄSEN: Tuomas Hujala
Kuva: Joni Silvennoinen

Tuomas Hujala

Kuinka löysit Tietojohtaminen ry:n ja päätit liittyä jäseneksi?
Oivallus Tietojohtamisen yhdistykseen liittymisestä syntyi oikeas-
taan työelämätarpeen kautta. Pidän verkostoja tietojohtamisen 
edistämisessä erittäin keskeisessä asemassa ja mikä olisi luon-
tevampi tapa hankkia niitä kuin liittymällä yhdistykseen, jonka 
tehtävänä on edistää tietojohtamisen keskeisiä ilmiöitä. Toinen 
tulokulma tietojohtamisen yhdistykseen on tietysti jäsenedut, jol-
loin koulutuksista ja lehdestä pääsee nauttimaan erittäin huokein 
hinnoin ja sitä kautta kasvattamaan osaamispääomaa.
 
Kerro vähän urapolustasi ja siitä, miten se on muotoutunut?
Miten olen päätynyt luotsaamaan kuntayhtymän sote-tietojohtami-
sen kokonaisuutta? Uskoisin, että urapolku joka kuulostaa poikkeuk-
selta on nykyään jopa yleisempi, kuin se että on aina määrätietoi-
sesti hakeutunut kohti tiettyä pistettä.

Istuin viisi vuotta sitten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin teho-osaston tiimissä substanssiasiantuntijana, sairaanhoi-
tajana. Työ oli antoisaa, mutta tietojärjestelmät ja tiedon pyörit-
täminen veivät jo silloin vahvasti omaa ajatusta siihen suuntaan, 
että olisi saatava parempi kuva koko sote-järjestelmästä. Päädyin 
pohdintojeni jälkeen samanaikaisesti töihin Apottiin kehittämään 
asiakas- ja potilastietojärjestelmää sekä opiskelemaan sosiaali- ja 
terveyshallintotiedettä Itä-Suomen yliopistoon. Innostuin sote-
tietojohtamisesta välittömästi yliopistoon pääsyn jälkeen, mutta 
samanaikaisesti myös julkiset hankinnat sekä juridiikka ohjasivat 
vahvasti omaa orientaatiota sote-ytimessä.

Opintojen lopulla, muutaman Apotti-vuoden jälkeen, vaihdoin 
sote-tulokulmaa kansalliseen näkökulmaan ja hyppäsin Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontaviraston leipiin toimeenpanemaan Juha 
Sipilän hallituksen sote-maku -uudistusta tiedonhallintapalveluiden 
osalta, tuoteomistajan roolissa. Valvira-vuodet olivat aivan mahtava 
kasvun paikka niin verkostojen, kuin oman osaamisen ja kyvykkyyden 
kypsyttelyn osalta. Olen näin jälkeenpäin erittäin kiitollinen Sosiaali- 
ja terveysministeriön, Kelan, THL:n, DVV:n sekä Valvira sote-ydintii-
mille; Sote-maku -uudistuksen epävarmuuden, kiireen ja hämmen-
nyksen keskellä tiimin tuki ja palaute oli kultaakin arvokkaampaa.

Olen aina haastanut itseäni osaamisen suhteen ja pyrkinyt 
viime vuodet työelämässä määrätietoisesti eteenpäin. Apotti- ja 

Valvira-vuosien anti oli melko 
tekninen kosketuspinta 
sote-dataan ja puuttuva 
palanen löytyi Keski-Uu-
denmaan sote-kuntayh-
tymästä, johon siirryin 
vuoden 2020 alussa. Nyt 
koen pääseväni täysimit-
taisesti hyödyntämään 
työelämän kautta opittua 
teknistä tietämystä sekä yli-
opiston kautta hankittua monialais-
ta sote-palvelujärjestelmän osaamista.

Seuraavat vuodet tulevat olemaan työelämässä aivan huikei-
ta. Meillä on Keski-Uudenmaan sotessa todella hyvä tekemisen 
meininki ja strategisen johdon ollessa erittäin sitoutunut tekemi-
seen, on myös odotukset korkealla. Henkilökohtaisesti odotan hyviä 
kohtaamisia tietojohtamisen äärellä eri foorumeilla ja yhdessä 
tekemisen tunnetta poikki organisaatio- ja (maa)kuntarajojen.
 
Mieluisin tuoksu, väri ja elokuva? Miksi?
Mieluisin tuoksu on keväinen meri-ilma. Satamassa nenäonteloon 
leijaileva tuttu koostumus viestii alkavasta purjehduskaudesta; 
ilma on keväisen aurinkoinen, vene on vielä tukevasti pukeilla ja 
meren pinta kimaltelee kutsuvasti kevyen lounaistuulen puhalta-
essa. Ehkä juuri edellä mainittu myös viestii siitä, että sininen on 
ehdottomasti lempiväri.

Liity nyt Tietojohtaminen ry:n jäseneksi!
Päivitä osaamistasi laadukkain, ajankohtaisin koulutuksin ja perehdy  
lehtemme kiiteltyjen asian tuntija-artikkeleiden avulla laajemminkin alan  
yhteiskunnalliseen ja ammatilliseen kehittymiseen. 

Tarjoamme jäsenillemme mahdollisuutta verkostoitua, vaikuttaa sekä edistää omaa  
ammatillista kehittymistä myös työryhmissä, jotka edustavat tiettyä erityisosaamista.

Voit liittyä joko yhteisöjäseneksi tai henkilöjäseneksi, lue lisää tietojohtaminen.com/liity-jaseneksi
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VALTA, MISTÄ SIINÄ OIKEIN ON KYSE? Valta kiinnostaa, 
mutta samalla se saattaa myös ärsyttää tai hämmen-
tää. Jollain voi olla liikaa valtaa, jollain taas liian vähän. 
Sanalla valta on ollut huono kaiku, sillä sen koetaan 
kertovan käskyttämisestä ja oman tahdon toteuttami-
sesta välittämättä muista. Siitäkin voi olla kyse, mutta 
vallan ytimessä on jotain ihan muuta. Vallankäytön ydin 
on pyrkimys vaikuttaa. Siinä se muistuttaa johtamista.  

Vaikuttaminen, johtaminen ja vaikutusvalta tun-
tuvatkin sanoina paljon läheisimmiltä ja arkisimmilta 
kuin valta. Haluaa saada aikaan jotain. Tahtoo toimia ja 
muuttaa maailmaa tai vahvistaa olemassa olevaa hyvää. 
Tai kenties vastustaa sitä mitä on ja muuttaa tilanne 
toiseksi. Yleensä kyse on yhteisten tavoitteiden toteut-
tamisesta, joskus oman edun ajamisesta. Kuulostaako 
jo tutummalta? Valta itsessään ei ole hyvää tai pahaa, 
mutta sitä voi käyttää molempiin.

VALTA VOIDAAN MÄÄRITELLÄ kyvyksi vaikuttaa, toden-
näköisyydeksi saada oma tahto toteutumaan mahdollises-
ta vastarinnasta huolimatta ja osaamisen ja aseman tuo-
maksi auktoriteetiksi. Muodollinen valta luo organisaation 
rakenteen ja antaa auktoriteetin toimia, mutta valta ei ole 
vain hierarkioita ja aseman suomaa toimintavaltaa. Vaikka 
moni kokee itsensä valtaa vailla olevaksi, vaikutamme 
monin tavoin sekä toisiimme että asioiden etenemiseen 
käyttämällä tehtävän, aseman, osaamisen ja sosiaalisten 
taitojen suomaa valtaa. Eikä kannata unohtaa, että ihmis-
ten välinen sosiaalinen valta on kuitenkin usein se, joka 
ratkaisee, sillä vaikuttamisen verkostoilla on suuri rooli. 

VALTA JA VAIKUTTAMINEN OVAT OSA JOKAISEN ORGA-
NISAATION ARKEA. Valta konkretisoituu päätöksissä ja 
toimenpiteissä, mutta se on myös ihmisen välistä sosiaa-
lista valtaa: ketä kuunnellaan, keneltä kysytään neuvoa, 
kenen mielipide on painavin ja ratkaisevin. Ketä kehutaan, 
kuka tuntuu olevan avainpelaaja ja kaikessa mukana? 
Vaikuttamisen verkostot ovatkin joskus tärkeämpiä kuin 
viralliset kanavat. 

Sosiaalinen valta perustuu henkilösuhteisiin, mutta se 
on myös taitoa vaikuttaa. Mistä vaikuttamisen taito sitten 
syntyy? Asiantuntemus, linjakkuus ja vastavuoroisuus ovat 
hyvä lähtökohta. Tunnet asian, olet johdonmukainen ja va-
kuuttava ja saat puolestapuhujia. Olet mukana siellä, mis-
sä pitää ja etkä vain seuraa vierestä, mitä tapahtuu. Kun 
saat apua, vastaat siihen samalla tavoin. Vaikuttavuutta 
lisää, että koetaan hyväksi tyypiksi ja muut antavat julki-
sesti hyvää palautetta. Keskeistä on, että osoittaa pysty-
vänsä ratkaisemaan tilanteita. Vaikuttamisessa tarvitaan 
siis sekä henkilökohtaisia taitoja että tukea muilta. 

ORGANISAATION VALTASUHTEET uusiutuvat aina, kun 
ihmiset vaihtuvat. Muutokset saavat aikaan epävar-
muutta ja ryhmittävät joukkoja uudelleen. Se näkyy 

Valtaa ja verkostoja 
puheenvuoro

Sari Kuusela

esimerkiksi sosiaalisen vallan 
vaihtumisena, ihmissuhteiden ja 
suhtautumisen hienovaraisina 
tai selvinä muutoksina ja omaa 
toimintaa korostavana puheena. 
Pitkäänkin yhdessä toiminut ryhmä 
hakee uudelleen keskinäisiä asemiaan 
ja tapaansa toimia, kun joku kollegoista 
tai johdosta vaihtuu. 

Henkilövaihdokset antavat mahdollisuuden rakentaa 
uudenlaiset valta-asemat ja parantaa omaa asemaansa, 
mutta liika itsekkyys ei kannata. Kestävä valta on yhteisöl-
listä, sillä vain yhdessä voi saada aikaan jotakin, jolla on 
jatkuvuutta. Jos toimii yksin, ohi muiden, menettää yhtei-
sönsä arvostuksen ja sitä kautta myös sen antaman vallan. 
Sillä valtaa ei voi käyttää, elleivät muut suostu siihen. 

VALTA ON OLENNAINEN OSA ORGANISAATIOELÄMÄÄ, 
sillä valta elää suhteissa, rakenteissa ja tavoitteissa. Ja 
joku ottaa aina vallan. Jolleivat ne, joille se tehtävänsä 
puolesta kuuluu, niin ne, jotka saavat siihen odottaman-
sa tilaisuuden. Valta pitääkin ottaa aina uudelleen. Sillä 
vain käyttämällä valtaa saa sitä lisää, käyttämättömyys 
johtaa vaikutusvallan hiipumiseen. 

Jokainen organisaatio hyötyy sekä selkeistä raken-
teista että hyvästä vuorovaikutuksesta. Molemmat vaati-
vat taitoa käyttää valtaa hyvin ja oikeudenmukaisesti. Ei 
siis toimita toisten ohi, keskitytä muiden mustamaalaa-
miseen tai tavoitella vain omia intressejä. Vain siten voi 
saada aikaan jotakin, joka kestää.  

Mutta valta-asemalla on taipumus turmella ja viedä 
mukanaan. Kannattaa siksi olla tarkkana, ettei se vie 
väärään suuntaan. 
Käytä siis valtaasi, 
mutta älä anna sen 
käyttää sinua.  

Kirjoittaja Sari Kuusela on yhteiskuntatieteiden tohtori ja tietokirjailija, joka on 
väitellyt vallasta ja vuorovaikutuksesta johtamisessa ja syventynyt kirjoissaan 
organisaatioelämän eri puoliin. Lisää vallasta voit lukea kirjasta Hyvä paha 
valta (2013, Talentum) ja blogista www.solmukohtia.fi.  
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Ihmisten välinen sosiaalinen 
valta on kuitenkin usein se, joka 
ratkaisee, sillä vaikuttamisen 
verkostoilla on suuri rooli.  

Jos toimii yksin, ohi muiden, 
menettää yhteisönsä arvostuksen ja 

sitä kautta myös sen antaman vallan
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TIEDOSTA TOIMINTAA OSA 1

Tiedosta toimintaa: vaikuta valintoihin

Tutkimuksen esittelyn jälkeen on luontevaa käydä läpi 
erilaisia menetelmiä ja käytäntöjä, joilla pyritään vah-
vistamaan jo tuotetun tiedon asemaa. Yksi tietojohtami-
sen perusongelmista on siinä, että informaation määrä 
kasvaa räjähdysmäisesti verrattuna sen hyödyntämiseen. 
Emme tiedä, että voisimme tietää jo – niinpä saatamme 
keskittyä haalimaan vielä vähän lisää informaatiota, 
raportteja ja selvityksiä. Tietäminen on ymmärtämisen 
prosessin lopputulos. Jos ylipäätään puhutaan tiedosta ja 
tietämisestä, tarkoitamme jotain, jolla on merkitystä vain 
käytössä, eli sisäistettynä, ymmärrettynä ja tullessaan 
osaksi toimintaa.

Kognitiiviset vinoumat 
huijaavat ajatteluamme

Ymmärtämiseen ei ole nopeita 
oikoteitä. Oppiminen on usein 
hidasta ja koko elämän mittaista. 
Mutta löytyisikö apukeinoja, joiden 
avulla tutkittua tietoa voidaan 
soveltaa arjessa ja päätöksente-
ossa nykyistä enemmän? Tähän 
uskomme, ja esittelemme sarjassa 
myös esimerkkejä väitteen tueksi.

Tietojohtaminen, ja varsinkin 
sen alalaji tiedolla johtaminen, on 
yksinkertaisesti mahdottomuus 
ilman ymmärrystä ihmismielestä. 
Pelkästään Wikipedian artikkeli 
kognitiivisista vinoumista esittelee 
188 erilaista ajatusharhaa. Näem-
me itsemme positiivisessa valossa 
ja uskomme olevamme esimerkiksi 
keskimääräistä parempia autoi-
lijoita (poislukien ns. huijarisynd-
roomaiset ihmiset, jotka uskovat, 
etteivät osaa mitään). Aivojamme 
on myös uskomattoman helppoa 
huijata. Erään tutkimuksen mu-
kaan ihmiset pitivät tuntematonta 

Hyvää alkanutta vuosikymmentä kaikille Tietoasiantuntijan lukijoille! Lehdessä julkaistiin 2018-
2019 kahdeksan artikkelin sarja otsikolla ”Tietojohtamisen tutkimus tänään”, joka esitteli suomalaista 
tietojohtamisen tutkimusta ja sen tuloksia. TTT-sarjasta siirrymme nyt TT-sarjaan – Tiedosta toimintaa. 
Kirjoittajina ovat lehden toimituskunnan jäsenet Miia Kosonen ja Harri Jalonen.

TEKSTI: MIIA KOSONEN JA HARRI JALONEN

keskustelukumppania miellyttävämpänä, jos heillä oli 
samaan aikaan kädessään mukillinen lämmintä juomaa 
(Williams & Bargh, 2008).

Yliluottamusharha ilmenee siinä, että kuvittelemme 
kaikkien innostuvan uusista toimenpideohjelmista yhtä 
paljon kuin niiden tekijät. Tutkijat puolestaan saattavat 
olettaa, että kaikki ymmärtävät uuden löydöksen arvon, 

Emme tiedä, että voisimme tietää jo.

Suurempi osa roskista päätyy roskikseen, 
jos roskakori on mahdollisimman lähellä 
kyseisen roskan syntypaikkaa. Isoilta 
lautasilta syödään helposti liikaa. 
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Jos ylipäätään puhutaan tiedosta ja 
tietämisestä, tarkoitamme jotain, jolla on 
merkitystä vain käytössä, eli sisäistettynä, 
ymmärrettynä ja tullessaan osaksi toimintaa.

Tuuppauksen neljä kulmakiveä: 
helppous, houkuttelevuus, 
sosiaaliset vaikuttimet ja aika.

Rakenteellisia esteitä ei 
luonnollisestikaan ylitetä tuuppaamalla.

eivätkä vaivaudu kertomaan, mistä on kysymys ja mihin 
se liittyy. Harvemmin asia on näin onnellisesti.

Tuuppaus auttaa suuntaamaan ihmisten 
käyttäytymistä 

Tuuppaaminen (nudging) sopiikin erityisen hyvin tilantei-
siin, joiden taustalla on uskomuksiin ja ihmisen käytök-
seen liittyviä toiminnan esteitä. Menetelmän juuret ovat 
käyttäytymistieteessä, käyttäytymistaloustieteessä 
ja poliittisessa filosofiassa. Tuuppaaminen tarkoittaa 
ihmisten käyttäytymisen suuntaamista haluttuun tavoit-
teeseen myönteisen vahvistamisen ja valintojen helpot-
tamisen avulla eli kehittämällä ns. valinta-arkkitehtuuria. 
Tekniikoita on useita. Halutusta tavoitteesta voidaan esi-
merkiksi tehdä tarjolla oleva oletusvaihtoehto (default), 
lisätä sen näkyvyyttä (salience), tai luottaa ihmisten 

taipumukseen ottaa 
mallia muiden käyt-
täytymisestä (social 
proof heuristics).

Tuuppauksen 
neljä kulmakiveä 
kiteytyvät EAST-

kehikossa (Easy, Attractive, Social, Timely): helppous, 
houkuttelevuus, sosiaaliset vaikuttimet ja aika. Mene-
telmää on hyödynnetty muun muassa palvelumuotoi-
lussa. Toisinaan puhutaan vielä suoremmin käyttäyty-
misen muotoilusta. Tuuppaamisen hyötyihin havah-
duttiin runsas vuosikymmen sitten, kun taloustieteen 
nobelisti Richard Thaler ja oikeustieteen professori 
Cass Sunstein julkaisivat kirjansa Nudge: Improving 
Decisions about Health, Wealth and Happiness. 

Konteksti vaikuttaa käyttäytymiseen

Tuuppaamisen ydintä on aina ja kaikkialla ihmisten 
toimintaympäristön ja kontekstin ymmärtäminen. 
Vain sen avulla päästään käsiksi juuri niihin esteisiin, 
jotka ovat suotuisien valintojen tiellä. Sama 
ihminen voi yhdessä tilanteessa luennoida 
tuleville tiedonhallinnan ammattilaisille, mut-
ta ei toisena hetkenä osaa tallentaa omia 
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Ebert, P. & Freibichler, W. 2017. Nudge management: applying behavioural science to increase knowledge worker productivity. 
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Williams, L.E. & Bargh, J.A. 2008. Experiencing Physical Warmth Promotes Interpersonal Warmth. Science, 322(5901): 606-607.
Lappalainen T. 2019. Maailmalla tuupataan nyt huolella – menetelmää hyödynnetään erityisesti julkishallinnossa. Aalto PRO 

9.9.2019. https://www.aaltopro.fi/aalto-leaders-insight/2019/maailmalla-tuupataan-nyt-huolella-menetelma-toimii-hyvin-
erityisesti-julkishallinnossa

tiedostojaan paikkaan, josta löytäisi ne myöhemmin. 
Työhyvinvoinnin asiantuntijat saattavat puhua merkityk-
sellisen ja vähemmän kuormittavan työn puolesta, mutta 
viettävät silti tuntikausia kokouksissa, jotka eivät johda 
mihinkään. Tuuppaajan ratkaisu on lyhentää kokouksen 
kesto valmiiksi puoleen ja pyytää heti alkuun kaikil-
ta kannanotto. Tietojohtamisen kannalta työyhteisön 
tiedonkulun parhaita takaajia ovat paitsi kahvihuoneet, 
myös viihtyisät sohvaryhmät välipalatarjoiluineen. (Ebert 
& Freibichler, 2017).

Esimerkeistä ei ole pulaa. Suurempi osa roskista pää-
tyy roskikseen, jos roskakori on mahdollisimman lähellä 
kyseisen roskan syntypaikkaa. Isoilta lautasilta syödään 
helposti liikaa. Xamkin kampusravintola tarjoaa par-
haita tutkijoiden koskaan näkemiä lounasruokia, mutta 
kummallista kyllä, kasvisvaihtoehto on erikseen tilattava 
keittiöstä ja muut ruoat ovat esillä linjastolla. Kasvisruo-
an valitseminen on siis tehty vaikeammaksi kuin muiden 
vaihtoehtojen. Takavuosina junamatkustaja saattoi 
mielessään ihmetellä, miksi InterCity-junan ravintolan 
heiluriovessa oli pyöreä kahva ja siinä käsi, jossa oli kuusi 
sormea. Tarinan mukaan liian moni matkustaja tönäisi 
(ehkä jopa suorastaan tuuppasi) ovea niin kovaa, että se 
hajosi. Jos he sen sijaan pysähtyivät ensin ihmettelemään 
mallikäden sormien määrää, ovi säilyi ehjänä.

Tuuppaminenkaan ei vaikuta kaikissa 
valintatilanteissa

Tuuppaamista on myös kritisoitu, eikä menetelmä 
suinkaan ole ongelmaton. Osa kriitikoista pitää ohjailu-
vaikutusta liian lyhytvaikutteisena, osa taas liian lähellä 
psykologista manipulointia. Avainkysymys on siinä, mitä 
tavoitetta kohti tuupataan ja kenen toimesta. Jokaisesta 
pienestäkin tavoitteesta saanee halutessaan ideologisen 
tai poliittisesti värittyneen – yksi inhimillisistä ajatus-
vinoumista on nähdä salaliittoja kaikkialla, vaikka kyse 
olisi vain portaiden käyttämisestä hissin sijaan (terveys-
asemille lisää rahaa, kun ihmiset lipeävät portaikossa ja 
murtavat luunsa). Toisaalta tuuppaamista on puolustettu 
nimenomaan valinnanvapauden säilymisellä.

Mikä tärkeintä, rakenteellisia esteitä ei luonnollises-
tikaan ylitetä tuuppaamalla. Kuten sosiaalipsykologi 
Tiina Likki huomauttaa (Lappalainen, 2019), terveellisten 
ruokavalintojen aitiopaikka kaupan hyllyllä ei auta, jos 
ihmisillä ei ole varaa niihin. 



Tampereen yliopistossa on tehty tietojohtamisen opetusta ja tutkimusta jo 20 vuoden ajan. 

Tätä juhlittiin 8.11.2019 Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella avoimessa tapahtu-

massa, jonne tietojohtamisen opiskelijat ja alumnit, tietojohtamisen yksikön henkilökunta 

sekä yhteistyökumppanit olivat tervetulleita. Tietojohtaminen ry osallistui päivän ohjelmaan 

järjestämällä yhdessä yliopiston kanssa tietojohtamisen tulevaisuutta hahmottavan työpajan. 
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Juhlinta Tampereella alkoi inspiroivista puheenvuo-
roista koostuvalla seminaarilla, jossa mm. yksikön 
johtaja, professori Nina Helander muisteli koulutuk-
sen kehittymistä vuodesta 1999 tähän päivään. 

Ensimmäiset tietojohtamisen opiskelijat aloittivat 
Tampereella opiskelunsa syksyllä 1999. Samana luku-
vuonna perustettiin myös opiskelijoiden ainejärjestö 
Tietojohtajakilta Man@ger. Kahdenkymmenen vuoden 
aikana tietojohtamisen opetus ja siihen kytkeytyvä 
tutkimus ovat löytäneet hyvin paikkansa myös Tam-
pereen yliopiston uudistusten keskellä, kiitos osaavan 
henkilöstön ja aktiivisen opiskelijakunnan, samoin 
kuin tiiviiden yhteistyösuhteiden. 

Työpajat hahmottivat tulevaisuutta

Seminaarin jälkeen kokousväki jakautui useampaan 
työpajaan. Tietojohtamisen tulevaisuutta koskevat 
kaksi peräkkäistä työpajaa toteutettiin yhteistyössä 
Tietojohtaminen ry:n ja yliopiston kesken. Tampereel-
ta vetäjänä toimi tutkijatohtori Vilma Vuori, yhdistys-
tämme edusti allekirjoittanut. Työpajojen tavoitteena 

oli selvittää, miten osallistujat näkevät tietojohtami-
sen nyt ja sen kehityssuunnat tulevien kymmenen 
vuoden aikana. Osallistujia oli molemmissa työpa-
joissa parisenkymmentä, opiskelijoita, alumneja sekä 
Tampereen yliopiston henkilökuntaa.

Molemmissa työpajoissa noudatettiin samaa ra-
kennetta: haettiin vastausta neljään pääkysymykseen, 
joille oli annettu oma seinätilansa ajatuksien kerää-
miseksi. Osallistujat liikkuivat vapaasti käytettävissä 
olevassa tilassa näiden neljän teeman välillä pohtien 
omia vastauksiaan ja tuoden panoksensa post-it-
lapuilla kyseiseen seinään. Käsiteltävät teemat olivat 

1. Mitä tietoja ja taitoja tietojohtajalla tulee olla  
v. 2030?

2. Miten organisaatiot hyödyntävät tietojohtami-
sen oppeja v. 2030?

3. Tietojohtamisen juurtuminen organisaatioihin
4. Miten tietojohtamista voi mitata?

Tietojohtamisen tulevaisuutta kuvailtiin mm. seuraa-
vin tavoin: 

Tietojohtajalta vaaditaan entistä enemmän ja 
syvällisempää sekä ihmiskeskeisyyttä että teknolo-
gian osaamista.  Toisaalta ymmärrys ihmisen toimin-
nasta ja tarpeista ja toisaalta prosessiosaaminen sekä 
työkalujen ja analyysimenetelmien hallinta tulevat 
korostumaan.

Tietojohtamisen oppeja uskotaan hyödynnettävän 
mm. siten, että saadaan mahdollisuudet paremman 
kokonaiskuvan luomiseen, pystytään automatisoi-
maan aikaa vieviä toimintoja, tehostetaan toimintata-
poja, pystytään paremmin perustelemaan päätöksiä ja 
viestimään niistä.

Tietojohtamisen juurtuminen organisaatioihin 
kohtaa sekä esteitä että edistäviä tekijöitä. Edellisiin 
kuuluvat mm. liiallinen IT-dominanssi, tietotur-
variskit, yleinen muutosvastaisuus, dataan pääsyn 
esteet ja järjestelmien jäykkyys, jälkimmäisiin taas 
ymmärryksen lisääntyminen tiedon merkityksestä, se 
että tiedon hyötyjä pystytään ”myymään” organisaati-
oissa, vanhojen sukupolvien eläköityminen ja se, että 

Tietojohtamisen opetusta Tampereella jo 20 vuotta  
– työpajassa kurkotettiin tulevaisuuteen

TEKSTI: MARJUKKA NYBERG
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tietotyötehtävien erilaistuminen mahdollistaa yhä 
paremman urakehityksen seuraavalle sukupolvelle.

Tietojohtamisen mittaaminen vaikutti työläim-
mältä pähkinältä. Seuraavia ehdotettiin: ihmisten 
oma kokemus tiedonkulun paranemisesta, mitattava 
ajan säästö, lisäarvo päätöksenteolle, uusien ideoiden 
määrän kasvu, automatisoitujen prosessien määrä, 
aineettoman pääoman kasvu, tiedon laadun parane-
minen, prosessien mitattava tehostuminen.

Tampereen tulevaisuus 2040

Mitä seuraavat 20 vuotta tuovat sitten tullessaan 
tamperelaiselle tietojohtamisen opetukselle, tutki-
mukselle ja opiskelijoille? Tietojohtaminen tarjoaa di-
gitalisoituvassa yhteiskunnassa yhä ajankohtaisempa-
na alana erinomaisen sillan yhteiskunnan, terveyden 
ja tekniikan välille hyödyntäen tietotekniikan laajoja 
mahdollisuuksia. Tietojohtamisessa on meneillään 
useita yhteiskunnan ajankohtaisia haasteita ratkovia 
yhteishankkeita useiden tieteenalojen kanssa, ja täl-
lainen monitieteinen tutkimusasetelma tulee entises-
tään lisääntymään tulevien 20 vuoden aikana. 

Käytännön haasteiden ratkomisessa tarvitaan 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa niin yksityisellä 
kuin julkisellakin sektorilla. Kansainvälisellä tutki-
muskentällä tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa 
on kuitenkin haasteellinen, sillä tiedekenttä on vah-
vasti fokusoitunut esimerkiksi information systems 
(IS) tai knowledge management (KM) genreihin. 
Kansainvälistä tutkimusidentiteettiä rakennetaankin 
tietojohtamisen yksikön professoreiden ja tutkijoiden 
voimin näillä eri foorumeilla vahvasti oman tutki-
musalueen näkökulmasta, ja tämä suuntaus jatkuu 
myös tulevina vuosina.  

Opetuksen näkökulmasta tulevaisuus näyttää 
myös valoisalta. Tampereen yliopiston Tietojohtami-
sen alumneja on yli 450 ja uusia opiskelijoita aloittaa 
n. 50 joka vuosi. Tietojohtamisen tutkinto tulee enti-
sestään vahvistamaan asemiaan uusien opiskelijoiden 
etsiessä omaa tulevaisuuden alaansa, sillä tietojohtaji-
en työmahdollisuudet laajenevat entisestään digitali-
saation lisääntyessä. Jo nyt osaavat tietojohtamisen 
opiskelijat ”revitään käsistä” oman 
alan töihin usein jo toisen tai kol-
mannen opiskeluvuoden aikana. 
Viimeisimpien valmistuneiden 
kyselyn mukaan Tampereelta val-
mistuvien tietojohtajien työllisty-
misprosentti on sata. 

Kirjoittaja Marjukka Nyberg on 
M-Brain Oy:n perustaja ja Tie-
tojohtaminen ry:n pitkäaikainen 
hallituksen puheenjohtaja.

Kuvat: Elina Suuronen



The ability to critically 
analyse and evaluate 

statistical information is 
an essential civic skill. 
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Mutta onko kaikki näin mustavalkoista? Vai voisiko kyse 
olla taidoistamme tulkita ja käyttää fakta- ja tilastotie-
toja oikein? Kuinka voimme auttaa päätöksentekijöitä 
ja kansalaisia tietotulvan aikana suodattamaan jyvät 
akanoista ja käyttämään luotettavia fakta- ja tilastotie-
toja järkevän päätöksenteon tueksi? Tähän tarpeeseen 
ja kysymykseen vastaavat kansalliset tilastovirastot ja 
omalta osaltaan myös International Statistical Literacy 
Project eli ISLP.

International Statistical Literacy Project  
– mistä on kyse?

International Statistical Literacy Project (ISLP) edistää 
tilastojen luku- ja käyttötaitoa (statistical literacy) maail-
manlaajuisesti. Projekti on perustettu vuonna 1994. Tällä 
hetkellä projektia johdetaan Suomesta ja Tilastokeskuk-
sesta käsin. Projekti on perustettu kansainvälisen tilas-
toinstituutin alaisuuteen (International Statistical Institute) 
ja sen tehtävänä on edistää tilastojen oikeaa käyttöä ja 
tilastojen käytön parhaita käytäntöjä kaikilla yhteiskunnan 
osa-alueilla. Projektissa toimii yli 140 maavastaavaa 77 
maassa. Kaikki maanosat ovat edustettuina projektissa. 

Projekti järjestää workshoppeja ja sessioita eri tapahtu-
mien ja konferenssien yhteydessä, julkaisee uutislehteä 
ISLP Newsletter ja sillä on oma verkkosivustonsa. Yksi 
projektin toimintamuodoista on myös nuorten tilastoju-
listekilpailujen järjestäminen ja Best Cooperative Project 
Award -tunnusten jakaminen parhaista yhteistyöprojek-
teista tilastojen käytön edistämiseksi. Projektin alaisuu-
dessa toimii myös työryhmiä ja maiden omia hankkeita. 
Keskeistä on maavastaavien toiminta kussakin maassa. 
Suomessa projektia edistää Tilastokeskuksen lisäksi Suo-
men tilastoseura ry ja MAOL ry (matemaattisten aineiden 
opettajien liitto). Kaikkia projektin toimijoita yhdistää halu 
edistää luotettavan tiedon käyttöä ja tuottamista maail-
manlaajuisen yhteistyöverkoston kautta.

Mihin tilastojen luku- ja käyttötaitoa 
tarvitaan?

Kyky analysoida ja arvioida tilastotietoja kriittisesti on 
kansalaistaito.  Nykypäivän tietopohjaisessa maailmassa 
tämä taito on välttämätön. Yhtä tärkeää on osata tuot-
taa, välittää kuin vastaanottaa tietoa oikein. Edistämällä 
tilastojen luku- ja käyttötaitoa rakennamme samalla 
tietoisempaa yhteisöä, joka on valmiimpi ajattelemaan 
itse ja tulkitsemaan kriittisesti mm. mediassa näkemiään 
uutisia. Tilastojen luku- ja käyttötaitto ei käsitä ainoas-
taan tilastollisten tunnuslukujen, esitysten ja menetelmi-
en ymmärtämistä, on myös ymmärrettävä ympäröivää 
yhteiskuntaa, sen ilmiöitä ja niitä kuvaavia käsitteitä. 

Digitaalisessa maailmassa tarvitaan uusia taitoja ja 
lähestymistapoja. Uudet mediat ja teknologiat muokkaa-
vat lukutaidon – myös tilastollisen lukutaidon - käsitettä. 
Tarvitaan yhä enemmän monilukutaitoa kuten kriittistä 

International Statistical Literacy Project 
edistää luotettavan tiedon käyttöä 
kaikkialla maailmassa 
Elämme maailmassa, joka on täynnä dataa. Tietovirrat pyörittävät meitä – halusimme sitä tai emme.  
Kohtaamme virallisia uutisia, valeuutisia, tilastoja, epävirallisia tilastoja, monenlaista tietoa. On vaikea 
suodattaa olennainen tieto epäolennaisesta. Usein sanotaan, että tilastotkin johtavat meitä harhaan. 
Kaikkihan tuntevat Benjamin Disraelin kuuluisan lausahduksen: emävale, vale, tilasto. 

TEKSTI: REIJA HELENIUS

ISLP-verkosto



Yläkoulusarjan Suomen voittaja tilastojuliste 2018–2019.
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WILL FINNS DIE OF 
EXTINCTION?

Background information
The Finnish population consists of people who permanently live in Finland 
at a certain moment. In 2017, the population was 5,513,130. The 
population density of Finland was 18 persons/km². Most of the inhabitants 
of Finland live in the southern and south-western parts of the country and 
along the coast, so the population of Finland is geographically unevenly 
distributed. Measured by province, the population density is highest in 
Uusimaa, 178 persons/km². The population density is lowest in Lapland,  
2 persons/km².
Source: Statistics Finland, UN: World Population Prospects. The 2017 Revision.

Introduction
The research examined the change in the population of 
Finland in about 100 years. Research questions:

• How have the number and age structure of Finns 
changed in about a hundred years?

• What factors have affected the change?
Research methods
We searched for information on the internet. We analyzed
the information we found and presented it in diagrams. 

Hypotheses
We assume that the population of Finland has 
doubled in a hundred years, but over the years 
there has probably been periods of time, when 
the population has decreased. We expect that 
the wars in which Finland has been involved 
have had the greatest influence on the change 
of population. 

We believe that the age structure of Finns is 
currently elderly-dominated when in the past 
there were clearly a lot more young people 
than elderly people.

Results
The population of Finland has grown by 130 % since 1890. The 
diagram shows that the population has increased almost 
continuously. Immediately after the wars, the diagram is the 
steepest, so the biggest change in the population dates back to 1945 
to 1955.

The population has decreased in the 1920s when more people died 
than were born. This was caused by four wars: the Finnish Civil War, 
the Lapland War, the Winter War and the Continuation War. The next 
drop in the diagram is visible between 1945 and 1950 caused by 
World War II.

In the 1960s and 1970s the population decline was caused by 
migration to foreign countries, especially to Sweden, for better work. 
Then emigration almost doubled compared to the previous decade. 
Altogether over one million Finns have moved abroad during the last 
hundred years.

The birth rate has been decreasing in Finland since 1950. At this 
moment the birth rate is at its lowest in a hundred years. The 
mortality rate compared to the population is, in turn, at its highest 
since the wartime. Since 2015, more people have died than been 
born annually in Finland. This can’t be seen in the graph of 
population development because immigration to Finland has been 
growing since the end of the 20th century first because of Ingrian
remigrants and then asylum-seekers. 

The age structure of Finns used to be child-dominated and there 
were less elderly people. Today older generations are bigger than 
young generations. The aging of the population observed in the age 
pyramid may be caused by the decreasing birth rate and prolonged 
life span. The baby boomers born in 1945 to the 1950s are seen in 
the diagram as a large number of people aged 60 to 75 thanks to 
developed social work and health care.

Conclusions
In the early 20th century the population of Finland was reduced by 
crop failures, migration and infectious diseases, such as pulmonary 
tuberculosis. The Great Depression in 1929 to 1934 probably reduced 
the growth of Finland's population. When families had trouble 
getting bread to the table, they gave up on the thought of having as 
many children as before. Because of the wars more people died than 
were born in 1918 and between 1939 and 1945. After the wars the 
men returned home from the battlefront. There was nearly no family 
planning, and therefore a lot of children were born. 

In the 20th century the industrial structure changed rapidly. Industry, 
trade and various services generated new jobs. People dared to have 
children again. On the other hand, migration from rural areas to 
population centers decreased childbirth. Migration in the 1960s 
1970s also decreased the population. 

The contraceptive pill was introduced in Finland in the 1960s. We 
believe that this affected the decrease of the birth rate. This 
assumption is supported by the steepening negative slope of the 
diagram of live births. The reformed abortion law in the 1970s may 
also have affected childbirth. Other reasons for the low birth rate 
include changed age structure and family concept, prolonged studies, 
delayed transition to work and desire for comfort and convenience.

Thoughts
It was interesting to conduct a statistical survey. Suitable statistics 
were hard to find at first but we became better at searching data 
when our project proceeded. 

Our hypotheses were right. We were surprised that today less Finns 
are being born than dying. A question arises whether Finns will 
eventually die of extinction if the amount of immigrants decreases 
and the birth rate remains the same. In the future, for example the 
low birth rate of Finns could be investigated.

Summary
The population of Finland has more than 
doubled in the past century. Wars, contagious 
diseases, emigration and the industrial 
development have affected the population.

There have been three clear changes in 
population development: in 1918 and 1939 to 
1945 due to wars and in 1960 to 1970 due to 
migration.

In the past, the size of the younger population 
was larger than that of the elderly population. 
Nowadays it is vice versa.
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lukutaitoa, media- ja datalukutai-
toa. Puhutaan myös data science 
-taidoista.

Tilastoalantoimijoiden kuten 
ISLP-projektinkin tarkoituksena on 
parantaa tilastollista valmiuksia 
mahdollisimman laajan yleisön kes-
kuudessa. Näitä taitoja tarvitaan eri-
laisten kyselyiden ja raporttien laati-
miseen sekä tulkintaan, tilannekuvan 
muodostamiseen, päätöksentekoon 
jne, olkoon kyse sitten julkisesta tai 
yksityisestä sektorista. Työelämätai-
tojen lisäksi tilastollinen lukutaito on 
myös jokapäiväinen taito, jotta voi ymmärtää esimerkiksi 
uutisia tai tehdä arkielämän päätöksiä. 

Nuorista kaikki alkaa

Projekti panostaa erityisesti nuoriin. Opiskelijoille tar-
koitettu kansainvälinen tilastojulistekilpailu 2020–2021 
käynnistyi helmikuussa jo seitsemättä kertaa. Kilpailun 
tavoitteena on vahvistaa nuorten yhteiskunnallisen tie-
don käyttöä sekä tilastollisen tutkimusprosessin osaa-
mista, joita he tulevat tarvitsemaan niin opiskelussa kuin 
työelämässäkin. Tehtävänä on kertoa kiinnostava tarina 
tilastollisia välineitä käyttäen ja esittää tutkimuksen 
kulku ja tulokset tilastojulisteessa. Tehtävä sopii hyvin 
moneen oppiaineeseen ja esimerkiksi ilmiö- tai projekti-
viikoille. Kilpailussa on kolme sarjaa: yläkoulu, lukio/toisen 
asteen oppilaat sekä ammattikorkeakoulut/kandivaiheen 
yliopisto-opiskelijat. Opiskelijat laativat 2–5 hengen 
ryhmissä tilastojulisteen. Vuoden 2020–2021 kilpailun 
aiheena on ympäristö ja kestävä kehitys. Kunkin maan 
parhaat työt arvioidaan ja palkitaan ensin kansallisesti ja 
sen jälkeen maan voittajat matkaa-
vat kansainväliseen finaaliin. Viime 
kilpailuun osallistui lähes 15 000 
nuorta 37 maasta. 

Julisteen teko etenee tutkimus-
kysymyksestä tutkimusmenetelmän 
valintaan, tiedon keruuseen, aineis-
ton analysointiin ja esittämiseen 
havainnollisin keinoin sekä johto-
päätösten tekoon ja tutkimuksen 
luotettavuuden arviointiin.  Oiva tapa 
oppia tilastojen käyttöä luovalla ja 
innostavalla tavalla, jossa tutkimus-
kysymykset pohjautuvat todellisiin 
ongelmanasetteluihin.

Verkostoissa on voimaa

Kun aloitin ISLP-projektin johta-
jana maavastaavien verkostoa ei 
ollut. Nyt voin ilolla todeta, että yhä 
useampi on kiinnostunut toimimaan 

fakta- ja tilastotiedon edistäjänä ja liittymään verkos-
toomme. Sana kiirii ja tieto leviää; maailmanlaajuisessa 
verkostossa on innostavaa toimia ja jakaa hyviä käy-
täntöjä eteenpäin sekä oppia muilta. Kun verkostoon 
kuuluu sekä hyvinvointivaltioita että kehittyviä maita, 
on työ entistä antoisampaa, ja myös merkityksellisem-
pää. On osattava pelkistää asioita ja miettiä ratkaisuja 
ja toimintamalleja eri näkökulmista. Mielenkiintoista on 
myös tiedemaailman ja käytännön kohtaaminen.  Tässä 
yhtälössä molemmat osapuolet saavat toisiltaan toimin-
taa eteenpäin jalostavia ajatuksia. Oman lisänsä tuovat 
verkoston erilaiset kulttuuritaustat ja yhteiskunnat. 
Parhaimmillaan asiantuntijaverkosto on myös maailman-
laajuinen ystävien verkosto. 

Kirjoittaja Reija Helenius työskentelee kehittämispäällikkönä Tilastokeskukses-
sa ja johtaa ISLP-projektia (International Statistical Literacy Project). Helenius 
on Tietojohtaminen ry:n puheenjohtaja.



Järvensivu, Timo. 2019. Verkostojen johtaminen  
– Opi ja etene yhdessä. Books on Demand.
www.verkostojenjohtaminen.fi

Verkostojen johtaminen

KIRJAT

Maailma muuttuu monimutkaisemmaksi kaiken aikaa. 
Kun tarkastellaan asiakkaiden tarpeita, huomataan, että 
yksittäinen palvelu tai organisaatio kykenee harvemmin 
palvelemaan niitä kokonaisvaltaisesti. Yhtä lailla ilmas-
tonmuutoksen kaltaisten aikamme suurimpien haasteiden 
taklaaminen vaativat tapoja organisoitua ilmiön äärelle 
eikä ainoastaan perinteisiin instituutioihimme tai organi-
saatioihimme. Enenevässä määrin vaikeampien haastei-
den luonne patistaa meitä kehittämään paitsi uudenlaisia 
ratkaisuja, mutta myös organisoitumisen ja hallinnoinnin 
tapoja. Verkostot ovat yksi tavoista, joilla voidaan alkaa 
organisoitumaan joustavilla tavoilla, jotka voivat auttaa 
meitä vastaamaan näihin vaikeisiin haasteisiin. 

Vuonna 2019 julkaistu Verkostojen johtaminen – Opi 
ja etene yhdessä -kirja avaa sitä, mitä verkostot ovat ja 
miten niissä toimitaan käytännössä. Kirjan kirjoittaja KTT 
Timo Järvensivu on tutkinut ja konsultoinut verkostojoh-
tamisen saralla yli 17 vuoden ajan. Kirja kuvaa hänen 
ajattelunsa kehittymistä tuon ajan saatossa. 

Kirja koostuu viidestä pääluvusta. Niistä ensimmäi-
sessä avataan kevyesti verkostoihin liittyviä moninaisia 
tutkimusperinteitä, joita käsitellään eri alojen näkökul-
mista. Toinen luku kuvaa Järvensivun keskeisiä oivalluksia 
verkostotyön luonteesta, joka perustuu siihen, että niiden 
keskiössä ovat ihmiset ja sisäisen motivaation ruokkiminen. 
Keskeisessä roolissa luvussa onkin tuntemisen, luottamuk-
sen ja sitoutumisen edistäminen verkostojen tukijalkoina. 

Kirjan kolmas luku käsittelee sitä, että koska ver-
kostojohtaminen perustuu sisäiseen motivaatioon sekä 
ihmissuhteisiin, niihin liittyvä johtaminen on luonteeltaan 
mahdollistavaa eikä perinteiseen tapaan käskyttävää. 
Neljännen luvun aiheena on verkoston kehittämisen eri 
vaiheet, jotka lähtevät liikkeelle oikeiden henkilöiden 
kokoamisesta, tavoitteiden sekä toimintatapojen sopimi-
sesta. Verkostojen myöhäisemmissä vaiheissa edetään ja 
opitaan yhdessä sekä arvioidaan vaikutuksia ja levitetään 
hyviä käytäntöjä. Kirjan viides pääluku tarjoaa syventäviä 
näkökulmia verkostoihin, jossa käsitellään muun muassa 
oppivien yhteisöjen, dialogisuuden ja yhteistyöhön liitty-
viä edistyneempiä kysymyksiä. 

Siinä missä kirja painottaa paljon verkostotyön käy-
täntöä, se ei avaa juurikaan case-esimerkkejä, joissa edis-
tyneemmät verkostot ovat taklanneet laajoja ja vaikeita, 
yhteistyötä kaipaavia ongelmia. Näistä löytyy maailmalta 
paljon esimerkkejä, jotka alleviivaavat Järvensivun kirjaa 
enemmän sitä, miksi verkostojen ja niitä koskevan osaa-
misen kehittäminen on keskeisessä roolissa esimerkiksi 
globaalien kestävän kehityksen haasteiden taklaamisessa. 

Verkostojen johtaminen – Opi ja etene yhdessä on kaut-
taaltaan helposti lähestyttävä kirja, jossa on lukuisia har-
joitteita, jotka auttavat soveltamaan oppeja käytännössä. 
Se sopii erinomaisesti henkilöille, jotka ovat kiinnostu-
neita saamaan johdannon siihen, mistä verkostotyössä 
on kyse käytännössä. Vaikka verkostotyötä on toki tehty 
vuosien varrella eri aloilla, sen laajamittainen soveltami-
nen on Suomessa vielä alkuvaiheissaan. Järvensivun kirja 
on tärkeä avaus suomalaisen verkostotyön popularisoin-
nissa ja edistämisessä. 

TEKSTI: MIKAEL SEPPÄLÄ

Enenevässä määrin vaikeampien haasteiden 
luonne patistaa meitä kehittämään 

paitsi uudenlaisia ratkaisuja, mutta myös 
organisoitumisen ja hallinnoinnin tapoja. 
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PAKINA: KIMMO HAUTALA

Kirjoittaja toimii Orionilla 
tietopalvelujohtajana.

Ennen omaa heimoa ei niin 
vain päässyt valitsemaan, 
vaan oli ne pakolliset 
sukulaiset ja kyläläiset. 

Voit sukeltaa omaan 
kuplaasi ja huomata miten 

vihdoinkin tulet kuulluksi  
ja ymmärretyksi. 

Kupla on vain kaasun täyttämä ontelo
Mitenkäs ne serkut, mitähän niille kuuluu? Huomasin 
tuntevani pienen pistoksen, kun en ole ollut pitkään 
aikaan yhteydessä. Onneksi joulukortin lähetin. Tai no en 
nyt ihan kaikille, mutta muutamalle serkulle kuitenkin. 
Ja menihän se pistoksen tunnekin pian ohi. Nyt ele-
tään kuitenkin 2020-lukua, omat piirit ovat vain jossain 
ihan muualla. Sukulaisethan ovat parhaimmat seinällä, 
niinhän tavataan sanoa. Ja kyllä meilläkin pari taulua on, 
ihan oikealla seinällä eikä vain naamakirjan puolella.

Vaan ennenhän kaikki oli toisin. Maailma vain oli 
pienempi. Omassa kylässä tai pikkukaupungissa tunnet-
tiin naapurit, pidettiin tarvittaessa huolta ja katsottiin 
perään. Naapurin kylähulluakin ymmärrettiin. Nyt ei enää 
ymmärretä samassa rappukäytävässä asuvaa omituista 
otusta, joka ei olekaan fennovegaani ja on pahimmillaan 
lakto-ovovegetaristi. Ennen omaa heimoa ei niin vain 
päässyt valitsemaan, vaan oli ne pakolliset sukulaiset 
ja kyläläiset. Ja näissä häissä riitti porukkaa moneen 
junaan! Kohtaamisten diversiteetti oli suorastaan moni-
puolinen, varsinkin jos tilannetta vertaa tähän päivään.

Tänä päivänä verkostot ovat niin lähellä. Kaikki tuhan-
net erilaiset heimot ovat vain klikkauk-
sen päässä. Olet sitten ”viis minä 
muista” audi-kuski, ”minä 

kerron miten” maailman pelasta-
ja, ”kaikki on hanurista” anarkisti 
tai ”kasvikset on pupun ruokaa” 
lihafanaatikko, voit sukeltaa omaan 
kuplaasi ja huomata miten vihdoin-
kin tulet kuulluksi ja ymmärretyksi. Ja 
vaikka et valitsisi omaa heimoa, sinut 
on valittu. Mitä leffaa, kirjaa, ostos-
ta, uutista, päivitystä tai postausta 
klikkailet, siihen heimoon kuulut.

Jos haikailet menneitä, niin on-
neksi meillä on tämän päivän suun-
nannäyttäjiä, jotka rohkeas-
ti rikkovat heimorajoja ja 
puhkaisevat oman kuplan-
sa. He oikeasti yrittävät 
ymmärtää toisen kaltaisia, 
erilaisia ihmisiä. Susse-
xin herttua Harry näytti 
miten kultainenkin kupla 
on rikottavissa. Vieläkin 
rohkeampaa oli huumepo-

liisin päällikön Aarnion suorastaan ennakkoluuloton 
pyristely ulos poliisille tutusta verkostosta ja 

sukeltaminen rikolliseen ajatusmaailmaan. 
Meitä kaikkia kuitenkin inspiroi ehkä 

eniten Yhdysvaltain presidentti, joka on 
näyttänyt ettei hänen tarvitse pysyä 
perinteisissä piireissä. Hän voi halu-
tessaan ystävystyä myös Venäjän 
presidentin tai vaikkapa Pohjois-
Korean diktaattorin kanssa!

Nämä ovat erinomaisia esimerk-
kejä meille kaikille – oma kupla ei 

ole sittenkään kiveen hakattu, se on 
vain kaasun täyttämä, usein pyöreähkö, 

ontelo. 
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