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Tule juhlimaan kanssamme 70-vuotiasta yhdistystä.
Tilaisuus on tarkoitettu entisille ja nykyisille jäsenille
sekä yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille avec.

Tietoyhteiskunta, tietopääoma, tiedolla johtaminen ja digitaalisuus
ovat pian arkipäivää. Valtaosa kasvavasta tiedostamme on määrällistä
tietoa (data), jota ei voi hyödyntää ilman tulkintaa. Datan kerääminen
puolestaan edellyttää ennakkoon määriteltyjä rakenteita (meta) ja niihin
liittyvien suhteiden tuntemista (tietämys). Tulkintaan vaikuttavat ideologiset, poliittiset, uskonnolliset ja uskonnottomat maailmankatsomukset
(semantiikka) sekä kulttuuri ja koulutus (pragmatiikka).

Laita päivämäärä jo nyt kalenteriin.
Lisätietoja jäsentiedotteista sekä
verkkosivuilta www.tietojohtaminen.com

Lyotardin mukaan tieto ja valta ovat syvästi kietoutuneet toisiinsa ja ovat
keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Vallankäyttäjien tulkinnat ovat toimineet tiedon portinvartijoina kautta historian. Tieteellisen ateismin romahdettua 90-luvun alussa laajentuneen tiedonsaannin vaikutuksesta,
hämmästeltiin poliittisten ja sosiologisten portinvartijoiden välinpitämättömyyttä. Julkisessa viestinnässäkin väisteltiin eettisiä ja moraalisia periaatteita. Nykyisin lehdistön keskittyminen vaikuttaa myös uutisointiin
– laaja-alainen kriittinen tieto on katoamassa. Kyberuhkat ja trollaus ovat
nykypäivän lisääntyviä tiedollisia uhkia. Sosiaalinen media on tuomassa
portinvartijoiksi myös äänekkäät ja aktiiviset kansalaiset – tiedon arvo on
pirstaloitumassa.

Tietojohtaminen ry

Varaa JO kalenteriin
FT Martin Stenberg

Roadmap markkinatiedon World Class -käytäntöihin
– 6 menestystekijää markkinatiedon hyödyntämisessä
Mitä vaaditaan, jotta markkinatieto pystytään hyödyntämään
yrityksessä maksimaalisesti

Tietojohtamisen
70 v. juhlaristeily
24.8.–26.8.2017

ti 11.4.2017 klo 9–12 Hotelli Arthur
Kouluttaja:
Joonas Kovapohja
Head of Competitive and Market Intelligence, M-Brain
Tarkempi ohjelma:
1. Johdatus markkinatiedon World Class -käytäntöihin
– 6 menestystekijää markkinatiedon hyödyntämisessä
• lopputuloksena saatavat suoritteet, prosessit, työkalut,
organisaatio, kulttuuri
• case-esimerkit ja parhaat käytännöt
2. Mikä erottaa World Class -yhtiöt muista
– Market Intelligence -tutkimuksen tulokset
3. Workshop / case-työskentelyä
4. Yhteenveto
Koulutuksen aluksi on runsas aamupalabuffet.
Ilmoitathan, jos sinulla on ruoka-allergioita tai
erityisruokavalioita.

Hinta: 145 € tai koulutusjäsenmaksulla
tai Koko-kortilla.
Joonas Kovapohja

Lisätietoja lähiaikoina:
www.tietojohtaminen.com

on toiminut koulutus-, kehittämis- ja
tutkimustehtävissä ammatillisissa
ja ammattikorkeakouluissa sekä
yliopistoissa. Hän on toiminut myös
tietojohtajana useissa yrityksissä.
Nykyisin hän toimii johtamisen
yliopettajana Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa. Hän on myös
Tietojohtaminen ry:n hallituksen jäsen.
martin.stenberg@haaga-helia.fi

Tutkimusstrategioihin sisältyy teorioita, menetelmiä ja malleja sekä erilaisia tieto- ja ihmiskäsityksiä, jotka määrittävät tiedonhankinta- ja analyysitapoja sekä rajaavat tutkimustavoitteita. Tieteenfilosofinen erottelu
tieteellisen ja arkitiedon välillä ei ole onnistunut, sillä ero onkin vain abstraktiotasossa. Tieto perustuu luotettaviin aistihavaintoihin ja moniulotteista tietoa tihkuvaan luonnon systemaattiseen havainnointiin. Taustalla
vaikuttavan naturalismin perustana ovat luonnolliset tapahtumat ja prosessit sekä selitysperusteina niiden luonnolliset syyt ja seuraukset. Tähän
perusteettomaan rajaukseen sisällytetään naturalismi parhaana ja jopa ainoana tapana tehdä tiedettä. Reduktionismi puristaa älykkään ihmisenkin
vain kasaksi materiaa, jolloin oppimisen edellyttämä luovuus ja vapaa tahto
unohtuvat. Kaikki materialismiin sisältymätön siirretään irrationaalisena
välinpitämättömästi sivuun, vaikka universumin, elämän ja tietoisuuden
sekä niiden keskiössä olevien moniulotteisen informaation ja älykkyyden
synty edellyttävät uudenlaista ja laajempaa tieto- ja ihmiskäsitystä. Näin
portinvartijaksi asettuu tieteen papisto, joka hallinnollisin ja retorisin kehäpäätelmin edistää naturalismia kritiikittömästi jo peruskoulussa.
Historian tutkijoiden mukaan tieteen vallankumouksen mahdollistajana
oli kristillinen teismi, joka johti systemaattisen universumin ja luonnonlakien löytämiseen sekä oikeusvaltion ja hyvinvointiyhteiskunnan syntyyn.
Jos pluralistinen tieto- ja ihmiskäsitys sekä kyseenalaistava, itsekriittinen
ja avoin tiedekäsitys saisi enemmän vaikutusvaltaa, pääsisivät myös koulutus, luovuus ja innovatiivisuus sekä moniulotteisen informaation hyödyntäminen hedelmälliseen kasvuun johtaen Suomen monialaiseen menestykseen.

Ilmoittaudu nyt: info@tietoasiantuntijat.fi
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ko lu m n i

Kuntalaisten olohuoneena
Sari Järn

Kun asiakas tulee viidettä kertaa saman viikon aikana kysymään,
onko tullut uusia kotimaisia elokuvia, alkaa vastauksessa olla jo pientä
kireyttä. Kun samainen ihminen raivoaa nettipäätteen luona Kelan toiminnasta, alkaa silmäkulmassa nykimään. Miksei kukaan kertonut, että
kirjastotyö onkin sosiaalialan hommia? Työ muuttuu ja työn tuleekin
muuttua, mutta yhä useamman kirjastovirkailijan on syytä käydä Miten
kohtaan hankalan asiakkaan -kurssi. Mihin muualle avohoidon potilaat
menevät kuin ilmaiseen kirjastoon. Mutta silti, tervetuloa, ja jos vaikka
vain joka toinen päivä kysyisit niitä kotimaisia?
Omassa kirjastossani Toenperällä Joroisissa on alkuvuodesta saatu
omatoimikirjasto käyttöön. Moni jääräpäinen lainausautomaatin vastustaja on suostunut vilauttamaan korttiansa lukijaan ja on ihan itse
lainannut aineistonsa. ”Haluamme säilyttää työpaikat” -perustelu on
mukavanoloinen, mutta väärä. Omatoimikirjasto on vain lisännyt työmäärää. En tiedä, mikä asiakkailla on mielessä, mutta ilmeisesti heidän
mielestään kirjat ilmaantuvat salamaniskusta uutuushyllyyn. Todellisuudessa siihen on tarvittu meiltä kolmen työntekijän työpanos ennen
kuin kirja on siinä hyllyssä. Eli oikeasti lainaa ja palauta sillä automaatilla, meillä on toistaiseksi jotain muutakin puuhaa. Voi toki olla, että
aineisto tulee jatkossa hyllytysvalmiina kirjastoon, mutta silti ne pitää
paikoilleen laittaa. Muutosta on varmasti luvassa toimitusketjuun, kun
töitä keskitetään.
Olen ollut parisen vuotta töissä yleisessä kirjastossa, ja koko se aika
on ollut yhtä muutosta. Ensin otettiin käyttöön uusi kirjastojärjestelmä.
Tämän vuoden alusta Lumme-kirjastojen yhteinen kokoelma näkynyt
Joroisissa uudenlaisena aineistovirtana. Omatoimikirjastokin polkaistiin
käyntiin. On tuntunut siltä, että joka viikko edessä on uusi ratkaistava
asia. Onneksi kaikki tämä on ollut matkaa kohti parempia kirjastopalveluja.
Kun uusi kirjastolaki oli suunnitteilla, monissa kunnissa pelättiin, että
kirjasto tulee olemaan se ensimmäinen säästökohde. Näin ei onneksi
käynyt. Kunnan tehtäväksi on kirjastolaissa säädetty yleisen kirjaston
toiminnan järjestäminen. Kirjastoja tuetaan tekemään yhteistyötä toimintojen järjestämisessä ja kehittämisessä.
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Yksi mielenkiintoisimmista asioista on kuntalaisten kuuleminen kirjastoja koskevissa asioissa. Harmi vain, että niin moni kuntalainen jättää
kirjaston palvelut käyttämättä.
Tietojohtaminen ry on eri tietoammateissa toimivien asiantuntijoiden yhdistys,
joka edistää jäsentensä ammatillista osaamista ja yhteistyötä alan järjestöjen kesken.
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TEE M A

Teksti: Maarit Virta

TEEMA

Psykologi, tutkija Katri Saarikivi:
TULEVAISUUDEN TYÖPAIKAN ON OLTAVA HYVÄ OPPIMISYMPÄRISTÖ
Tulevaisuudessa menestyvät organisaatiot, jotka onnistuvat
rakentamaan henkilöstölleen laadukkaan
oppimisympäristön.
Siinä hierarkkia ja
autoritaarisuus ovat
minimissään, työroolit
joustavat ja yksilöt ja
tiimit työskentelevät
itseohjautuvasti. Työympäristö on tehty
tukemaan ihmisten
luontaista luovuutta
ja halua uuden oppimiseen. Näin visioi
tulevaisuuden työpaikkaa psykologian
maisteri Katri Saarikivi.

“Tulevaisuudessa menestyvien työorganisaatioiden toiminta perustuu ihmisyyden ymmärtämiselle. Ne rakennetaan oppimisympäristöiksi, jotka tukevat ihmisten luontaista
luovuutta ja halua uuden oppimiseen”, Katri
Saarikivi sanoo. Hän on psykologian maisteri
ja Natural Emotions in Digital Interaction- eli
NEMO-projektin johtaja.
6 Tietoasiantuntija 1 / 2017

Työ on aina sosiaalista.

Saarikivi valmistelee väitöskirjaa
kognitiivisen neurotieteen alalta ja johtaa Helsingin yliopistossa
Natural Emotions in Digital Interaction -projektia. Hän kannustaa
työorganisaatioita paneutumaan
ihmisten ymmärtämiseen. ”Tulevaisuudessa organisaatiot menestyvät
inhimillisten, ihmiselle luontaisten
toimintojen avulla, niitä mahdollistamalla ja kannustamalla. Näistä
toiminnoista tärkeimpiä ovat oppiminen, luovuus ja empatia”.
Kiky-loikkaan pitäisi
ponnistaa ihmisten
ymmärtämisestä
Saarikiven mukaan työn perimmäinen tavoite on aina ollut sama:
ongelmien ratkaiseminen. ”Vaikka
ongelmien sisältö ja ratkaisemisen
keinot ajan mukana muuttuvat,
niistä selviämiseen tarvitaan aina
luovuutta. Ihminen haluaa kokea,
oppia ja kehittää uusia asioita, ja
siksi etsimme jatkuvasti uusia ongelmia. Tulemme tyytyväisiksi,
kun saamme ne ratkaistua. Samalla
luomme uudistuksia ja synnytämme muutosta.”
”Nyt olemme syystä tai toisesta
ajautuneet tilanteeseen, jossa valitettavan monet työorganisaatiot
ovat rakenteiltaan ja toiminnoiltaan
luutuneita”, Saarikivi toteaa. ”Ne
eivät anna ihmisille mahdollisuuksia käyttää luovia kykyjään eivätkä
enää vastaa sen paremmin henkilöstön kuin itse organisaatioidenkaan
tarpeita. Aikoinaan tavaratuotantoa
tarkoituksenmukaisesti palvelleet
hierakkiset rakenteet ja niitä ylläpitävät ajattelumallit olisi korvattava
uusilla.”
Saarikivi pitää digitalisaatiota
mahdollisuutena, joka vapauttaa
ihmisten luovaa potentiaalia. ”Tätä

mahdollisuutta ei ole varaa jättää
käyttämättä. Siksi kilpailukykyloikkaan tarvitaan työympäristöjä,
jotka kannustavat oppimiseen ja
luovuuteen. Käytännössä se tarkoittaa ei-hierarkkista organisoitumista
ja ei-autoritääristä johtamista, joka
toimii yhtenä työnteon prosessina
muiden joukossa. Kaikkein tärkeintä on laadukas, avoin vuorovaikutus.”

Sosiaalisesti ohjautuvalle ihmiselle vuorovaikutus on luontaista ja
välttämätöntä. Organisaation kannalta katsottuna Saarikivi kertoo
laadukkaan vuorovaikutuksen olevan edellytys jaetun älykkyyden kehittymiselle ja osaamisen jakamiselle. Ne puolestaan parantavat tiimien
ongelmanratkaisukykyä, oppimista,
luotettavan tiedon rakentamista ja
innovointia.

Vuorovaikutus ruokkii
luovuutta

Laadukas vuorovaikutus
edellyttää empatiaa

Saarikivi painottaa, että työ on
aina sosiaalista, silloinkin kun sitä
tehdään näennäisesti yksin. ”Toimimme työssä aina osana yhteisöä: meihin vaikuttaa se, kenelle
tai millaiselle tiimille työtä teemme
tai mitä odotuksia meille asetetaan.
Muiden reaktiot ja palaute siis ohjaavat, osin tiedostamattamme, valintojamme ja toimintaamme. Neurotieteissä on vasta viime vuosina
kiinnostuttu vuorovaikutuksesta
erityisenä neutraalina tilana. Tältä
alueelta tullee kiinnostavia tuloksia
siitä, miten vuorovaikutus tilana
määrittää esimerkiksi oppimiskykyä.”

”Laadukkaan vuorovaikutuksen lähtökohta on luottamus. Sille rakentuvat tasa-arvo, vastavuoroisuus ja
empatia. Lyhyesti kuvattuna empatia perustuu subjektiiviseen kokemusmaailmaan ja mielikuvitukseen.
Sen vuoksi ihmiset ovat siinä koneisiin verrattuna ylivertaisia”, Saarikivi sanoo.
”Empatian taustalla on kokoelma kognitiivisia taitoja, joita tukee
liuta aivomekanismeja. Empatia on
kyky havaita ja tuntea toisten tunteita ja ymmärtää toisten ajatuksia.
Sen avulla asetumme toisten asemaan, kommunikoimme sujuvasti
ja teemme yhteistyötä. Empatia-

Organisaatioiden kykenemättömyys
muuttaa toimintatapojaan
johtaa ihmisten osaamisen
tuhlaamiseen ja pahoinvointiin.
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Teksti: Harri Jalonen

TEE M A

NEMO: Natural Emotions
in Digital Interaction
Helsingin yliopiston tutkimus- ja kehitysprojekti,
joka käynnistyi vuoden 2016 alussa.
Tutkimustiimissä on 13 jäsentä: kognitiivisen ja
affektiivisen neurotieteen tutkijoita, psykologeja
sekä media-alan, signaalinkäsittelyn, koneoppimisen ja pelialan asiantuntijoita.
Tutkimuskohteita
• empatiaan ja vuorovaikutukseen

Mustia joutsenia
ei voi nähdä etukäteen,
mutta niistä voi toipua
Resilienssi näkyy yrityksen arjessa notkealiikkeisyytenä mutta sen
todellinen arvo mitataan kriisitilanteissa. Erityisesti sellaisissa
kriiseissä, jotka ovat normaalien
riskianalyysien ulottumattomissa.
Pahimmillaan kriisit ovat yrityksen olemassaoloa uhkaavia mustia
joutsenia (black swan) – yllättäviä
ja ennakoimattomia tapahtumia,
joilla on kauaskantoiset seuraukset.
Mustat joutsenet ovat epätodennäköisiä tapahtumia, joiden todelli-

Jos syitä ei pysty
eliminoimaan,
kannattaa keskittyä
seurausten
hoitamiseen.

liittyvät aivomekanismit
• tekoälyn ja ihmisälyn suhde
• tunteiden viestiminen eli mittaaminen,
välittäminen ja vastaanottaminen
tekoälyn avulla
Yksi kehitteillä olevista sovelluksista on ”tunnehiha”.
Siinä nettikamera tunnistaa viestin lähettäjän
tunnetiloja kasvojen ilmeistä. Viestin vastaanottaja,
joka ei näe ilmeitä, aistii tunnetiedon tuntoaistimuksina käsivarteen kiinnitetyn hihan välityksellä.

Kirjoittaja on Tietoasiantuntija-lehden toimituskunnan jäsen.
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Relienssi on yrityksen kykyä toipua
mahdollisimman
pienin vahingoin
erilaisista yllättävistä häiriötilanteista.
Se näkyy yrityksen
arjessa notkealiikkeisyytenä.

Vikasietoisuudella tarkoitetaan koneen rakenteellista ratkaisua, jonka avulla kone voi jatkaa
toimintaansa häiriötilanteessa, koska sen muut osat korvaavat vikaantuneet toiminnot. Vikasietotila on
hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun
tietokonetta epäillään haittaohjelman saastuttamaksi. Vikasietotila
mahdollistaa koneen käynnistämisen, mutta blokkaa useissa tapauksissa haittaohjelman.
Mekaaniseen koneeseen verrattuna yritys on monimutkainen
systeemi, johon on vaikea asentaa
vikasieto-optiota. Vikasietoisuuden
sijaan yritysten kohdalla puhutaan
resilienssistä – niiden kyvystä toipua mahdollisimman pienin vahingoin erilaisista yllättävistä häiriötilanteista. Kysymys on häiriöiden
nopeasta tunnistamisesta, niiden
seurausten minimoinnista ja ketteristä ratkaisuista häiriöistä selviytymiseksi. Resilienssiä tarvitaan,
sillä ilman sitä yrityksiltä tyrehtyvät toiminnan kannalta olennaiset materiaali-, tieto- ja rahavirrat.
Tietovirtojen pullonkaulat hidastavat tavaroiden kulkua arvoketjussa
tavalla, joka näkyy nopeasti ”viivan
alla”.

Suuri

Saarikivi on huolestunut siitä,
miten työorganisaatioiden kykenemättömyys muuttaa tavaratuo-

tannon ajalta periytyviä toimintatapojaan johtaa ihmisten osaamisen
tuhlaamiseen ja pahoinvointiin.
”Onneksi viime vuosina perustetut,
ja muutkin oppimiskyvyltään hyvät
organisaatiot, ottavat henkilöstön
tarpeet ja voimavarat huomioon, Se
näkyy sekä henkilöstötyytyväisyydessä että organisaatioiden menestyksessä.”
”Tulevaisuudessa jokaisella työntekijällä pitäisi olla lupa havainnoida ympäristöään, huomata siellä
piileviä mahdollisuuksia ja tarttua
niihin. Hyvän työnteon mahdollistaminen on loppujen lopuksi
yksinkertainen juttu: jos ihminen
saa olla työpaikallaan aito itsensä,
ajatuksineen ja tunteineen, hän kykenee luottamaan muihin, olemaan
avoimessa vuorovaikutuksessa, oppimaan ja luomaan uutta. Hän voi
hyvin ja hänen organisaationsa menestyy.”

Resilienssi lisää yrityksen vikasietoisuutta

TODENNÄKÖISYYS

Ihmistä ei pidä haaskata

Kaikkein tärkeintä on laadukas,
avoin vuorovaikutus.

Pieni

taidot ovat siis kaiken vuorovaikutuksen perusta. Esimerkiksi hyvä
asiakaspalvelu perustuu empatiaan.
Se on kykyä ymmärtää asiakkaan
tarpeita ja niiden perusteita eli sitä,
mikä asiakkaalle on tärkeää: mitä
hän haluaa ja miksi.”
Saarikivi myöntää, että toisilla
meistä on luontaisesti paremmat
empatiataidot kuin toisilla. ”Mutta kaikki pystyvät niitä oppimaan.
Ihmisten luontaiset vuorovaikutuskyvyt ja niitä tukevat työtaidot
voidaan kuitenkin vaientaa tiukoilla
työrooleilla, tarkoin määritellyillä
työtavoilla tai kulttuurisilla säännöillä. Vallan keskittäminen ja ihmisten jakaminen työroolien mukaisiin siiloihin estävät empatiaa
ja laadukasta vuorovaikutusta. Jos
organisaatiossa ei hyväksytä esimerkiksi jäsenten itsenäistä toimintaa, epäonnistuneita kokeiluja ja
virheitä, jarrutetaan tai jopa tukahdutetaan oppimista, uuden tiedon
rakentamista ja luovuutta.”

TEEMA
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Kuva 1. Musta joutsen – epätodennäköinen tapahtuma, joka ei varoita itsestään etukäteen, mutta jolla
on merkittävät seuraukset (mukaillen Taleb 2007 ja
Sheffi 2015.)
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ovat hyviä esimerkkejä poliittisista
yllätyksistä, jotka ovat pakottaneet
globaaleilla markkinoilla toimivat
yritykset pohtimaan omia valintojaan. Trumpin maahanmuuttoa
koskevat päätökset yllättivät monet
yritykset ja saivat Googlen, Twitterin, Uberin ja kymmenet muut amerikkalaiset teknologiafirmat protestoimaan Trumpin linjaa näkyvästi.
Isossa-Britanniassa Euroopan päämajojaan pitävien yritysten strategiat menevät uusiksi, jos saarivaltio
ei pääse säädyllisiin kauppasuhteisiin EU:n kanssa.

T EE M A

Syiden tunnistaminen
on tärkeää – ratkaisujen
kehittäminen tärkeämpää

Arvo mitataan
kriisitilanteissa.
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nen merkitys avautuu vasta niiden
toteuduttua. Mustille joutsenille on
tyypillistä keskinäisriippuvuus, joka
vaikeuttaa niihin liittyvien syy–seuraussuhteiden ymmärtämistä.
Mustat joutsenet voivat olla
luonteeltaan hyvin erilaisia. Usein
kysymys on luonnonkatastrofeista,
kuten maanjäristyksistä ja tulvista.
Hyvänä, joskin ikävänä esimerkkinä Japanin Sendaissa maaliskuussa 2011 tapahtunut maanjäristys,
jonka voimakkuudeksi mitattiin
9,0 Richterin asteikolla. Maanjäristys synnytti tsunamin, joka pyyhki mennessään osan Fukushiman
ydinvoimalasta, tuhansittain asuinrakennuksia, tehtaita ja kulkuvälineitä. Viisi vuotta onnettomuuden
jälkeen ongelmana on edelleen
säteilevä ydinvoimala. Onnettomuudessa kuoli liki 20 000 ihmistä.
Luku olisi voinut olla suurempikin, suoraan ydinvoimalan tuhou-

tumiseen kuoli ihmisiä odotettua
huomattavasti vähemmän. Materiaalisten kustannusten tarkkaa summaa ei osaa sanoa kukaan. Japanin
hallituksen esittämän arvion mukaan onnettomuus aiheutti noin
150 miljardin euron kustannukset.
Summassa ei kuitenkaan ole mukana esimerkiksi Intelin, BASFin
ja monien muiden suuryritysten
kustannuksia, jotka syntyivät siitä,
että niiden piti järjestellä uusiksi
tuotantokapasiteettiaan ja toimitusketjujaan. Esimerkiksi Intel joutui korvaamaan pahiten tulvan alla
jäänyttä mikroprosessoreiden tuotantoa muilla tehtaillaan, kun taas
BASFilla ei ollut muuta vaihtoehtoa
kuin järjestää Japanissa valmistamilleen tuotteille erilliset säteilymittaukset.
Joskus mustat joutsenet syntyvät ihmisten toimista. Donald
Trumpin valinta ja Brexit-äänestys

Mustat joutsenet ovat määritelmällisesti uniikkeja tapahtumia. Niitä
ei voi nähdä etukäteen, mutta resilienssiään kehittämällä yritykset
voivat niihin kuitenkin varautua.
Resilienssi ei ole absoluuttista vaan
suhteellista. Siksi sen kehittämisessä on syytä huomioida toimialakohtaiset erityispiirteet. Verkkokaupalle resilienssi tarkoittaa eri asiaa
kuin kunnan ainoalle putkifirmalle.
Verkkokaupassa asiakkaalla ei ole
pulaa tarjonnasta, mutta putkiasentajat toimivat usein markkinassa,
jossa kysyntä ylittää tarjonnan. Se,
mikä on välttämätöntä yhdessä bisneksessä, voi olla tarpeeton kuluerä
toisessa.
MIT:n professorin Yossi Sheffin
(2015) mukaan resilienssi syntyy
sopivasta yhdistelmästä resurssien
päällekkäisyyttä (redundancy) ja niiden joustavuutta (flexibility). Ilman

resurssien päällekkäisyyttä, kuten
raaka-aine-, puolivalmiste- ja valmistuotevarastoja, toimitusketjut
olisivat alttiita jo pienille häiriöille.
Harvan tuotteen arvo lisääntyy varastossa, mutta varastointi on usein
välttämätöntä, jotta kiskoilta suistunut tavarajuna, ahtaajien työnseisaus tai yritykseen ujutettu kiristyshaittaohjelmisto eivät kääntyisi
välittömästi toimitusvaikeuksiksi.
Yksistään resurssien päällekkäisyys
on pääoman näkökulmasta liian
laiska tapa rakentaa resilienssiä.
Omistajat haluavat tuottoa ja odottavat siksi yrityksiltä resurssijoustavuutta, joka ei sido tarpeettomasti
pääomia. Joustavuutta haetaan
tyypillisesti erilaisista alliansseista,
jotka mahdollistavat tarjonnan sovittamisen nousevaan tai laskevaan
kysyntään.
Päällekkäisyyden ja joustavuuden lisäksi resilientti yritys keskittyy häiriöiden syiden (cause) ohella
niiden seurauksiin (effect). Maanjäristyksen synnyttämä tsunami ja
yrityksen tietojärjestelmiin murtautuminen ovat häiriöinä erilaisia,
mutta seurausten näkökulmasta
globaaleille toimitusketjuille melko
samanarvoisia. Yritys on pulassa,
jos sen alihankkija on häiriöiden
vuoksi kyvytön toimittamaan tavaraa. Luonnonkatastrofeja ei voi
estää, eikä kyberrikollisilta keinot
lopu. Resilientti yritys ymmärtää,
että jos syitä ei pysty eliminoimaan,
kannattaa keskittyä seurausten hoitamiseen.
Vertauskuvallisesti ilmaistuna
resurssien päällekkäisyys ja joustavuus ovat yrityksille yhtä tärkeitä

TEEMA

kuin öljy ja jäähdytys auton moottorille: jommankumman puuttuessa
vaarana on, että kone leikkaa kiinni.
Vikasietoisen yrityksen tunnistaa
siitä, että häiriötilanteissakin se nilkuttaa itsensä varikolle, eikä jää tien
poskeen.

Hyödyllistä lisälukemista
Sheffi, Y. (2015). The Power of Resilience. How the Best Companies
Manage the Unexpected. The MIT
Press, Cambridge, MA.
Taleb. N. N. (2007) The Black Swan.
The Impact of the Highly Improbable. Penguin Books, London.
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Teksti: Heidi Ahokallio-Leppälä

Osaamisen johtaminen ja
työyhteisön kehittäminen
Hämeen ammattikorkeakoulussa
Hämeen ammattikorkeakoulussa siirryttiin mekanistisesta henkilöstön
kehittämisen toimintajärjestelmästä osaamisen
johtamisen ja kehittämisen toimintajärjestelmään.
Osaamisen nostaminen
johtamistyön keskiöön
edellyttää tavoitteellista
johtamiseen kuuluvien
osaamiskokonaisuuksien
oppimista.
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”Uusi korkeakoulujohtamisen prototyyppi on syntynyt”. Näillä sanoilla vastaväittäjäni kommentoi
Hämeen ammattikorkeakoulussa
käyttöön otettua osaamisen johtamisen toimintamallia tammikuussa
2016. Toimintamallin kehittäminen
perustuu kuuden vuoden mittaiseen pitkittäistutkimukseen, jonka
aikana Hämeen ammattikorkeakoulussa yhdistettiin toisiinsa sekä
strateginen johtaminen että henkilöstön kehittäminen.
Strategisen johtamisen ja
henkilöstön kehittämisen
yhdistäminen
Tutkimuksessa selvitettiin ammattikorkeakoulun henkilöstön kehittämiseen kuuluvien toimintakäytänteiden rakentumista, ongelmia
ja uudistumista 1990- luvun alusta
tähän päivään. Tuona ajanjaksona
työelämässä tapahtuneilla mur-

roksilla on ollut monenlaisia vaikutuksia ammattikorkeakoulussa
työskentelevän henkilöstön osaamisvaatimuksiin. Ammattikorkeakouluopettajuutta ei voi nähdä enää
perinteisen mallin mukaan yksilöön
sitoutuneena
asiantuntijuutena,
vaan asiantuntijuutena, joka kehittyy horisontaalisesti osana verkostoja ja kumppanuuksia. Myös
ammattikorkeakoulun johtamistoimintojen tulee tukea tätä kehitystä.
Tutkimuksessa
tapahtunutta
muutosta voidaan verrata paradigmamuutokseen – suuri periaatteellinen muutos – kun mekanistisesta
henkilöstön kehittämisen toimintajärjestelmästä laajennuttiin osaamisen johtamisen ja kehittämisen
toimintajärjestelmään. Ammattikorkeakoulun uusi paradigma, jossa
osaaminen nostettiin johtamistyön
keskiöön, edellyttää johtamis- ja esimiestyössä ennen kaikkea ihmisten
johtamiseen kuuluvien osaamiskokonaisuuksien ja entistä tavoitteellisemman johtamistoiminnan oppimista.
Tutkimuksessa hyödynnettiin
kehittävän työntutkimuksen viitekehystä sekä neuvottelevaa solmutyöskentelyä. Käytännön kehittämistyötä puolestaan mallinnettiin
ekspansiivisen
oppimissyklin
mukaan. Työssä korostui ekspansiivisen oppimisen kautta yhdessä toimijoiden kanssa toteutettu
muutos, jonka kautta luotiin uusi
ja kehittyneempi ratkaisu. Kehittämistoiminta tapahtui vuorovaikutteisesti, jolloin toimijat osallistuivat
aktiivisesti oman toimintansa analysointiin, ongelmien etsimiseen
sekä uusien toimintojen luomiseen
ja kehittämiseen.
Uudet periaatteet
osaksi organisaation
johtamiskäytänteitä
Tutkimuksessa lähtökohtana oli,
että osaamispohjaista strategiaajattelua on mahdollista oppia, jos
toiminnan uudistumisen periaatteet rakennetaan osaksi organisaation johtamis- ja toimintakäytänteitä. Käytännössä tämä edellyttää
kykyä entistä vuorovaikutteisem-

paan toimijuuteen, jossa päätökset
syntyvät yhteisen keskustelun ja
kehittelyn aikana rakentuvan uuden tiedon pohjalle. Johdon ja esimiesten tehtävänä on kiinnittää
huomiota yhteisöllisen osaamisen
rakentamiseen, ylläpitämiseen ja
kehittämiseen sekä strategioiden
että tavoitteiden suuntaisesti. Osaamisen johtaminen ja kehittäminen
edellyttävät myös vuorovaikutteista
sekä kollektiivista johtamiskäyttäytymistä.
Osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintamalli antaa paljon
mahdollisuuksia niille henkilöille,
jotka kykenevät näkemään laajoja
kokonaisuuksia sekä kehittymään
myös sivusuuntaisesti omalla työurallaan. Toimintamalli vaatii erityisen paljon johtajuudelta, koska se

toimintaa. Toimintamallin uskottavuus puolestaan syntyy siitä, että se
otetaan laajasti käyttöön koko organisaatiossa ja johtajilla on yhteinen
käsitys tavoiteltavasta toiminnasta.
Osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintamalli testaa näin ollen
myös kollektiivisen johtajuuden kyvykkyyttä.
Jo nyt voidaan todeta, että uusi
toimintamalli on tuonut muutoksia
käytännön johtamistyöhön. Johtamistyöstä on tullut tavoitteellisempaa, kun strategioita, kehittämissuunnitelmia, kehityskeskusteluita
tai osaamista ei nähdä enää erillisinä elementteinä vaan yhteen kietoutuneena systeeminä. Käytännön toiminnassa tämä tarkoittaa
jatkuvaa keskustelua organisaation
strategisista tavoitteista sekä eri toimintojen välisistä yhteyksistä.

sisäisiä
kehittämisinterventioita
sekä ennen kaikkea oppimisen ja
osaamisen johtamista.
Maailma ympärillämme muuttuu koko ajan. Johdon- ja esimiesten tehtävänä on hahmottaa tulevaisuutta yhdessä organisaatioin
toimijoiden kanssa, vahvistaa osaamisen kehittymistä tukevia olosuhteita sekä muuttaa strategiaa
jatkuviksi uusiksi osaamistarpeiksi. Kokonaisvaltainen ja yhteistoimintaan perustuva kehittämistyö
luovat myös yhteistä arvopohjaa,
jossa koko organisaation toiminta
on suunnattu tukemaan tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikaista kehittämistä. Hämeen
ammattikorkeakoulussa luodaan
uuden sukupolven ammatillisesti
profiloitunutta korkeakoulua, jossa

TEEMA

Osaaminen on hitaasti
kumuloituva pääoma

Johtamistyöstä
on tullut tavoitteellisempaa.

mahdollistaa tilanteen, jossa kukin
työntekijä voi olla huippu omassa
työssään ja omalla toiminta-alueellaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita
sitä, että jokainen voi tehdä mitä
haluaa, vaan jokainen voi tehdä
sitä, mihin pystyy ja kykenee organisaation tavoitteiden ohjatessa

Nykyisen hallitusohjelman mukaan
olemme menettämässä osaamiseen perustuvaa kilpailukykyämme.
Osaaminen hitaasti kumuloituvana
pääomana kuitenkin edellyttää, että
sen kehittymiseen kiinnitetään johtamisessa huomiota. Osaamisen kehittäminen edellyttää johtajuudelta
myös henkilöstöön liittyvien inhimillisten elementtien olemassaolon
tunnistamista. Organisaatiossa tapahtuvaa oppimista ja tätä kautta
toimintojen uudistumista ei tule
myöskään pitää itsestäänselvyytenä, vaan tähän tarvitaan monenlaisia ja monen tasoisia organisaation

Päätökset syntyvät
yhteisen keskustelun ja
kehittelyn aikana rakentuvan
uuden tiedon pohjalle.

tekee mieli oppia koko ajan uutta.
Hämeen ammattikorkeakoulu tullaan jatkossa tuntemaan koulutuksen, soveltavan tutkimuksen, osaamisen ja modernin oppimisen sekä
johtamisen korkeakouluna.

Kirjoittaja on Hämeen ammattikorkeakoulun henkilöstöja kehitysjohtaja sekä vararehtori.

Strateginen johtaminen,
ydinosaaminen, johto

Organisaatio
Osaamispohjainen strategia-ajattelu
Organisaation arvonluontiprosessien kehittyminen

Yksilö
Henkilöstön kehittäminen,
yksilön kehittyminen,
henkilöstöosasto
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Teksti: Maarit Virta

MENTOROINTI ORGANISAATION KEHITTÄJÄNÄ:
ammattiosaamisen vahvistaja ja oppimiskulttuurin tukija
Ihmisten ja työn tarpeiden
muuttumisen myötä mentorointi saa uusia muotoja,
jotka antavat organisaatioille mahdollisuuksia osaamisensa vahvistamiseen
ja uudistamiseen. Paras
hyöty saadaan tavoitteellisella mentorointiohjelmalla
ja luottamukseen perustuvalla dialogilla.
”Mentoroinnin ytimessä on
edelleen osaamisen kehittäminen
ja oman osaamisen antaminen muiden käyttöön. Muutoksessa ovat ne
tavat, joilla mentori antaa tai jakaa
osaamistaan aktorille”, Päivi Kupias
toteaa. Hänellä on yli kymmenen
vuoden kokemus mentorien koulutuksesta ja mentorointiohjelmien
toteuttamisesta. Kupias on kasvatustieteen maisteri, työnohjaaja ja
coach PCC. Hän työskentelee kouluttajana ja valmentajana Tevere
Oy:ssä.
Mentorointiohjelmalla
tuloksiin

Päivi Kupiaksella on yli kymmenen vuoden kokemus mentorien koulutuksesta ja
mentorointiohjelmien toteuttamisesta. Kupias on kasvatustieteen maisteri, työnohjaaja
ja coach PCC. Hän työskentelee kouluttajana ja valmentajana Tevere Oy:ssä.
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Kupiaksen mukaan organisaatio saa
mentoroinnista parhaan hyödyn
mentorointiohjelmalla. ”Se on kehittämisohjelma, joka kytkee mentoroinnin organisaation tarpeisiin
ja toimintaan. Ohjelman tavoite voi
olla esimerkiksi perehdyttäminen,
ammatillisen kasvun tukeminen tai
eläköityvien osaamisen jakaminen.”
Tavoitteiden ja käytännön vaatimusten perusteella ohjelmaan valitaan sopivat mentorointimuodot.
”Nyt organisaatioissa suositaan vertaismentorointia”, Kupias kertoo.

”Siinä kaikilla osallistujilla on jotakin sellaista osaamista, jota muilla ei
ole, ja mentorointi on vastavuoroista: jokainen on vuorollaan mentorina ja aktorina. Myös ryhmämentoroinnissa on useita mentoreita ja
aktoreita, mutta roolit ovat pysyviä.
Perinteisen parimentoroinnin sijaan voidaan tehdä pienryhmämentorointia, jossa yhdellä mentorilla
on 2-3 aktoria. Käänteismentoroinnissa roolit vaihtuvat ja kokemattomampi opastaa kokenutta, esimerkiksi sosiaalisen median käytössä.”
”Ohjelmaan valitut mentorointiparit tai -ryhmät asettavat
toiminnalleen omat tavoitteensa,
jotka perustuvat organisaatiotason
tavoitteisiin. Mentorointiohjelma
tukee osallistujia esimerkiksi suosittelemalla, miten monta tapaamista
mentorointiin sisältyy ja milloin.
Lopullisen päätöksen tekevät osallistujat toteutuksen edetessä. Mentoroinnille varataan siis aikaa, sillä
on selkeä alku ja loppu, ja sen etenemistä seurataan.”
Kupias pitää tärkeänä mentorien
ja varsinkin aktorien opastamista.
”Mentorointiin ei vaadita virallista
koulutusta. Siinä kuitenkin tarvitaan sosiaalisia perustaitoja, koska
se rakentuu vuorovaikutukselle ja
luottamukselle. Mentorointi on
aina vähintään kahden kauppa, ja
siksi sen onnistumiseen ei innokas
ja kyvykäs mentori yksin riitä. Liian
usein aktorin opastaminen jätetään
tekemättä, vaikka hänen kiinnostuksensa, kykynsä oppia ja ymmärtää ovat lopputuloksen kannalta
ratkaisevia.”
Osaaminen vahvistuu ja
sen jakaminen helpottuu
Mentorointiohjelmalla organisaatio
saavuttaa ammatillisen osaamisen
vahvistumisen ohella muutakin
hyvää ja hyödyllistä. ”Kun työntekijöille annetaan aikaa keskusteluun,
voi syntyä yhteisiä oivalluksia esi-

merkiksi työtapojen kehittämisestä. Kiireen keskellä pysähtyminen
antaa mahdollisuuden omien vaikuttimien huomaamiseen ja punnitsemiseen eli reflektointiin: miksi
ajattelen tai toimin tietyllä tavalla
ja olisiko jokin muu tapa parempi.
Onnistunut mentorointi kasvattaa
luottamusta ihmisten välillä ja voi
muuttaa organisaation keskustelukulttuuria entistä avoimemmaksi.
Se taas parantaa mahdollisuuksia
spontaaniin mentorointiin ja osaamisen jakamiseen”, Kupias kertoo.
Dialogi nostaa mentoroinnin uudelle tasolle

TEEMA

Mentoroinnin neljä sukupolvea
(Kupias & Salo 2014)
1. Tiedonsiirtomentorointi
Aktori on passiivinen kohde, jolle mentori siirtää
osaamistaan omien valintojensa mukaisesti.
2. Opastava mentorointi
Aktori on aktiivinen toimija, joka työstää jaettua
osaamista. Hän on kiinnostunut, pyrkii sisäistämään

Kupias kuvaa mentoroinnin nelivaiheista kehittymistä sukupolvina.
Hyvää mentorointia voidaan toteuttaa toisen, kolmannen tai neljännen
sukupolven mentorointina. ”Kolmannen sukupolven valmentavassa
mentoroinnissa piilee tosin vaara
mentoroinnin perusidean vesittymisestä. Idea on, että mentori hyödyntää ammattiosaamistaan aktorin hyväksi. Olen nähnyt tapauksia,
joissa aktori turhautuu, kun mentori ei koskaan vastaa hänen kysymyksiinsä tai kerro kokemuksiaan
ja näkemyksiään vaan esittää aina
coachin tapaan vastakysymyksiä.”
Moderni, neljännen sukupolven
mentorointi on Kupiaksen mukaan
käytössä jo monessa mentorisuhteessa. ”Se rakennetaan dialogiselle keskustelulle. Dialogi edellyttää
luottamuksellista, turvallista ilmapiiriä ja perustuu kuuntelemisen ja
puhumisen tasapainolle. Lähtökohta on utelias ja avoin asenne, jossa
ei olla valmiiksi kriittisiä muiden
näkemyksille eikä omia käsityksiä
ole tarvetta puolustella. Dialogi pyrkii ymmärryksen lisäämiseen, uusien näkemysten synnyttämiseen ja
uusien ratkaisujen löytämiseen. Se
on mentorointimuoto, joka tukee
organisaatioiden osaamisen uudistamista.”

ja ymmärtämään uusia asioita. Mentorin ja aktorin
ajatus- ja kokemusmaailmat kohtaavat vuorovaikutuksessa.
3. Valmentava mentorointi
Aktorin tavoitteet ja rooli korostuvat, mentorin
tehtävä on tukea aktorin kehittymistä. Mentori on
oppimisprosessin ohjaaja, joka ei suoraan kerro
osaamistaan vaan auttaa aktoria oivaltamaan
asioita itse.
4. Dialoginen mentorointi
Kenenkään osaaminen ei ole ylivertaista vaan
mentorointiin osallistujat keskustelevat tasavertaisesti. Dialoginen keskustelu voi synnyttää ideointia
ja johtaa uuden osaamisen rakentamiseen.

Kirjallisuutta
Päivi Kupias, Matti Salo: Mentorointi 4.0.
Talentum 2014.
Päivi Kupias, Raija Peltola, Jorma Pirinen:
Esimies osaamisen kehittäjänä. Talentum
2014.
Päivi Kupias: Toimijuus työssä. Tukena
työnohjaus, coaching, mentorointi ja
fasilitointi. HY, Koulutus- ja kehittämispalvelut 2016. E-kirja: http://taydennysk.cdn.
geniem.com/content/uploads/2016/11/paivi_kupias_toimijuus_tyossa_tukena_tyonohjaus_coaching_mentorointi_fasilitointi.
pdf

Lähtökohta on utelias ja avoin asenne.

Kirjoittaja on Tietoasiantuntija-lehden
toimituskunnan jäsen.
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T EE M A
Teksti: Sami Jantunen

Tietotyössä täytyy tehdä tolkkua!
Tolkunteko (sensemaking)
on jatkuva prosessi, jolla
luodaan organisaatioon
yhteistä ymmärrystä. Tapa,
jolla organisaation johto
ja henkilöstö osallistuvat
tolkuntekoon, vaikuttaa
organisaation kykyyn
ymmärtää toimintaympäristöään ja toimia sen
pohjalta.
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Organisaatiot ovat viime vuosina kohdanneet yhä enemmän haasteita, joiden ratkaisemiseksi kellään
ei yksin ole riittävää asiantuntijuutta, vaikutusvaltaa tai voimavaroja.
Tällaisissa tilanteissa tarvittaisiin
uusia keinoja ymmärtää, miksi ja
miten toimitaan yhdessä, jotta saavutetaan eri osapuolia mahdollisimman hyvin hyödyttävä lopputulos.
Johtajuuden edelläkävijäyritykset
ovat jo oivaltaneet, että jatkuvasti muuttuvassa työelämässä tulisi
työn suunnittelun ja kontrolloinnin
sijaan luoda työnteolle suotuisat
olosuhteet, missä työntekijät voi-

vat menestyä kun he tavoittelevat
organisaatiolle tärkeitä päämääriä.
Merkittäväksi toimintaa ohjaavaksi
tekijäksi on syntynyt yhteinen tulkinta toimintaympäristöstä ja yhteinen tahtotila.
Yhteistä tulkintaa ja
tahtotilaa luomassa
Jotta yritysten toimintaa pystyttäisiin kehittämään yhteisen ymmärryksen ja yhteisten päämäärien
avulla, meidän tulisi ymmärtää paremmin, miten yhteinen ymmärrys
muodostuu organisaatiossa. Tätä
pyrkii kuvaamaan sensemakingin,
suomeksi tolkunteon, viitekehys.
Tolkunteko on jatkuva prosessi,
jossa epävarmuuteen tai epäselvyyteen liittyvät ärsykkeet keskeyttävät organisaation arkirutiinit ja pakottavat henkilöt pohtimaan, mitä
on tapahtumassa ja miten uudessa
tilanteessa tulisi toimia. Kyse on
yhteisestä ymmärryksen luomisesta ja siitä, kuinka erilaiset tulkinnat
samasta ärsykkeestä kytkeytyvät
toisiinsa.

Tolkunteko tyypillisesti aktivoituu, kun henkilö kohtaa toimintaympäristön muutoksesta aiheutuneita yllättäviä asioita ja tilanteita,
jotka haittaavat työntekoa ja haastavat vallalla olevaa ymmärrystä tilanteesta (Kuva 1).
Tällöin henkilöt tekevät työssään toimenpiteitä (säätäminen) ja
huomioivat niistä syntyviä tapahtumia pyrkien luokittelemaan niitä ja
kytkemään niitä omiin käsitekarttoihinsa. Eri henkilöiden tulkintojen pohjalta luodaan tilanteesta
yhteinen ymmärrys (valinta), jonka
ohjaamina henkilöt toimivat jatkossa (säilyttäminen).
Tavalla, jolla organisaation johto
ja henkilöstö osallistuvat tolkuntekoon, on merkittävä vaikutus
organisaation kykyyn ymmärtää
toimintaympäristöään ja toimia sen
pohjalta (Kuva 2, s. 18).
Tolkunteko suomalaisissa
yrityksissä
Lappeenrannan teknillinen yliopisto sai hiljattain päätökseen
Tekesin rahoittaman yhteisen tutkimushankkeen Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja teknologian
tutkimuskeskus VTT:n kanssa. Tutkimushanke, Yhteistä ymmärrystä
ja työn merkityksellisyyttä edistävät
uudet, tuottavat työnteon tavat, tutki miten uudenlaisten työtapojen
kautta ja yhteistä ymmärrystä lisäämällä voidaan kasvattaa työn merkityksellisyyttä yksilölle sekä parantaa työn tuottavuutta.
Organisaatio 2.0 -nimellä tunnetun hankkeen tuloksena syntyi kirja
’Tee tästä nyt tolkkua!’. Se kuvaa käytännön esimerkein tolkunteon merkitystä suomalaisessa työelämässä.
’Kun kaikki menee pieleen’ kertoo
tarinan puhelinpalvelukeskuksesta,
jonka toiminta lakkasi tutkimuksen

aikana. Yritykselle oli muodostunut
vahvasti konemainen käsitys työn
teosta, mikä osoittautui monin tavoin huonosti käytäntöön soveltuvaksi. Vaikkakin henkilöt kohtasivat toistuvasti yllätyksiä, niitä ei
pystytty riittävällä tasolla käsittelemään ja hyödyntämään toiminnan
kehittämisessä. Tolkunteko oli minimaalista ja tämä osaltaan heikensi
organisaation selviytymismahdollisuuksia.
‘Ihmiset tekevät tolkkua joka tapauksessa’ kertoo tarinan vähittäiskaupan yksiköstä, jonka toiminnallinen
tulos on ollut verrokkejaan heikompi. Havaitsimme yksikön historiasta
vahvasti kielteiset kokemukset aiemman esimiehen johtamistavasta,
mikä on aikoinaan fokusoinut henkilöstön tolkunteon kohteeksi työssä viihtymisen. Yritykselle olisi ollut
eduksi ohjata tolkunteko yrityksen
menestyksen kannalta keskeisempiin asioihin.
’Miten tähän hommaan saisi tolkkua?’ pohtii ja kokeilee millä käytännön keinoilla tolkuntekoa voitaisiin
tukea yrityksessä.
’Kuukauden nuija’ kertoo tarinan
Vincitistä, joka on omaksunut valtavirrasta täysin poikkeavan tavan
johtaa yritystä. Vincit esimerkillään
vahvisti uskoamme siihen, miten
käsitys yhteisestä päämäärästä on
monimutkaisessa ympäristössä paljon keskeisempää kuin prosessien
noudattaminen.
’Tietotyömaa haastaa tehdasajattelun’ tarjoaa organisaatioille keinoja tunnistaa toimintaympäristön
ominaispiirteitä ja pohtia siihen
soveltuvia johtamis- ja organisointikäytäntöjä.

MUUTOS YMPÄRISTÖSSÄ
ecological change

SÄÄTÄMINEN
enactment

SÄILYTTÄMINEN
retention

VALINTA
selection

TOLKUNTEKO
sensemaking

Kuva 1. Tolkunteon prosessi (Weick, 1995)

Yhteistä ymmärrystä
ei tiedosteta
niin keskeiseksi, että
sen luomista pyrittäisiin
aktiivisesti tukemaan.
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TEEMA
’Mitä tästä kaikesta voimme oppia?’
lopulta kiteyttää hankkeen tulokset
seuraavasti:
Työelämä toimii usein itseään toteuttavasti: kohtelemalla työntekijöitä koneina saadaan heidät myös
käyttäytymään konemaisesti.
Tolkkua tehdään joka tapauksessa,
ja johtamisen pitää fokusoida se oikeaan suuntaan.
Ihmisten välinen laadukas vuorovaikutus on tärkeää.
Johtajuutta on meissä kaikissa.
Erilaisissa toimintaympäristöissä
ongelmia pitää ratkaista erilaisilla
tavoilla.
Muutosten täytyy tapahtua jokaisessa.
Johdon rooli on luoda edellytyksiä
ja antaa työntekijöiden kukoistaa.
Tutkimuksemme vahvisti käsitystämme siitä, että tolkunteko työelämässä on tärkeämpää kuin koskaan
aiemmin. Käsitys johtajuudesta ja
organisoinnista on muuttumassa ja

yhteisestä ymmärryksestä ja yhteisestä tahtotilasta on tullut yhä keskeisempi mekanismi organisaation
toiminnan ohjaamisessa. Tolkunteon viitekehyksen hyödyntäminen työelämässä on kuitenkin vielä
haastavaa. Yhteistä ymmärrystä ei
useimmiten tiedosteta niin keskeiseksi, että sen luomista pyrittäisiin
aktiivisesti tukemaan. Jotta organisaatiot voisivat tukea tolkuntekoa
vaikuttavammalla tavalla, tarvitaan
viitekehyksen kehittämisen lisäksi
käytännönläheistä osaamista.
Meillä on jo nyt käytettävissä
laaja kirjo tekniikoita ja työkaluja,
jotka tukevat kollektiivista vuorovaikutusta ja parantavat ryhmän
työn tuloksia. Vielä on kuitenkin
jokseenkin epäselvää, mitä työkaluja ja teknologioita organisaatioiden
kannattaisi hyödyntää tolkuntekonsa tukena ja millä tavalla.

Kirjallisuutta:
Hakola L. (toim) (2016) Tee tästä nyt tolkkua! Tolkunteko suomalaisissa yrityksissä
http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/

Muuttuva

T269.pdf

Tulevaisuutta rakentamassa
vai siihen sopeutumassa?
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nizations. Thousand Oaks. California, Sage
Publications.
Maitlis, S. (2005). ”The Social Processes of
Organizational Sensemaking.” Academy of
Management Journal 48(1): 21-49.

Kirjoittaja on tutkijatohtori,
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Kuva 2. Neljä tapaa tehdä kollektiivisesti tolkkua.
Sally Maitlisin (2005) luokittelua mukaellen.

Paljon fasilitoivaa
johtajuutta

Ohjattu kollektiivinen tolkunteko

Rajoitettu kollektiivinen tolkunteko

Prosessin ominaispiirteet
Eloisa
Kontrolloitu

Prosessin ominaispiirteet
Innoton
Kontrolloitu

Lopputulema
Yhteinen rikas ymmärrys
Kehkeytyvät johdonmukaiset toimenpiteet

Lopputulema
Yhteinen kapeakatseinen ymmärrys
Kertaluonteiset suunnitellut toimenpiteet

FASILITOIVA
JOHTAJUUS

Vähän fasilitoivaa
johtajuutta

Pirstaloitunut kollektiivinen tolkunteko

Minimaalinen kollektiivinen tolkunteko

Prosessin ominaispiirteet
Eloisa
Kontrolloimaton

Prosessin ominaispiirteet
Innoton
Kontrolloimaton

Lopputulema
Monta kapeakatseista näkökulmaa
Kehkeytyvät epäjohdonmukaiset toimenpiteet

Lopputulema
Nimellinen ymmärrys
Kertaluonteinen kompromissi toimenpide

Paljon dialogisuutta

elämässä
Suomessa on yli 360 000 yritystä, joissa
on 1,5 miljoonaa työntekijää ja lähes yhtä
monta työn tulevaisuutta. Työn tulevaisuus
on organisaatioiden tulevaisuutta, mutta
ennen kaikkea ihmisten tulevaisuutta.
Teksti: Virva Suikkanen ja Pia Adibe

Ei liene liioiteltua olettaa, että nykyisessä kilpailutilanteessa valtaosa
organisaatioista haluaisi profiloitua
‘tulevaisuuden työpaikaksi’. Tahtotilaa tulevaisuuden rakentamiselle
on. Rekrytoitavien kohdalla korostetaan kykyä kehittää ja luoda uutta. Kehittämisprojekteja startataan
ja nousussa ovat jopa kokeiluhankkeet. Osa yrityksistä on jo kyennyt
tekemään merkittäviä kehitysloikkia ja profiloitumaan tulevaisuutta
tekeviin edelläkävijäyrityksiin, toisten joutuessa tyytymään sopeutujan rooliin.
Mosaiikkimainen työn
tulevaisuus koostuu
yksilöiden tulevaisuuksista
Työllä on aina ollut suomalaisten
identiteetissä erityisasema ja työnteko koetaan yhä kunnia-asiana.
Työ tarjoaa suomalaisille merkittävän sosiaalisen yhteisön ja järjestää
arjen. Sen sijaan työtyytyväisyys
ja työn mielekkyyden kehitys ovat
pakkasen puolella.
Onko meillä vielä tarpeeksi ymmärrystä siitä, mitä yksilön tarpeet
työn maailmassa ovat? Organisaatiot joutuvat jo nyt miettimään työhyvinvointia, työhön sitouttamista
ja palkitsemista aivan uudesta näkökulmasta: tulevaisuudessa työ ja
ammatti eivät enää määrittelekään
ihmisen identiteettiä, vaan tekemisen tarkoitus. Työn merkityksellisyys korostuu ja tämä näkyy erityisesti työelämään siirtyvillä nuorilla.
Näyttäisi siltä, että olemme siirtymässä aikaan, jossa jokaisella on erilaiset, yksilölliset tarpeet omassa
elämässään ja työurallaan.

Vähän dialogisuutta

DIALOGISUUS
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Työn arjen 10 teesiä
Esitimme Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Top Ten Futures
-seminaarissa marraskuussa 2016
kymmenen työn tulevaisuus –teesiä kiinnittäen erityisesti huomiota arjen asioihin, jotka erottavat
paremman tulevaisuuden tekijät
muista. Voisiko tulevaisuustekeminen sinun työpaikallasi olla jotain
tällaista?
1. Muutosvauhdin yhä kiihtyessä organisaatioiden omasta tulevaisuusosaamisesta tulee entistä kriittisempää. Ennakointimenetelmät,
tulevaisuudentutkimuksen hyödyntäminen, sen perusteet ja sovellusmahdollisuudet pitäisi nostaa organisaatioiden kriittisiin osaamisiin.
Työpaikoilla tarvitaan työkaluja
päätöksenteon tueksi sekä tulevaisuuden luotaamiseen ja tekemiseen.
2. Ilman omaa tulevaisuusosaamista
organisaatiot ovat työn tulevaisuus
-diskurssien varassa. Vaarana ovat
yhden tulevaisuusideologian kuplat, joissa tietoisuus ympäristön kokonaisuudesta jää suppeaksi. Vain
laajemman ymmärryksen ja tietoisuuden omaavat organisaatiot erottuvat menestyjinä. Omasta tulevaisuustyöstä on haettavissa selkeää
kilpailuetua.
3. Tulevaisuuden tekeminen on
visiointia. Jotta yksilö voi suhteuttaa omaa toimintaa muuttuvaan
toimintaympäristöön, muutoksesta
täytyy tehdä tolkkua ja toiminnalla
täytyy olla merkitystä. Strategiat luodaan usein oma toimiala keskiössä.
Siiloajattelun sijaan tarvitsemme
kokonaisajattelua ja vuorovaikutteista tulevaisuusdialogia. Muuten
voimme tehdä isojakin virhearvioita
kehityksen suunnasta ja vauhdista.
Mitä ongelmaa olemme ratkaisemassa, kenen tarpeita täytämme?

4. Tulevaisuusskenaariot sisältävät
harvoin taloudellisia laskelmia. Pitkälle viedyt teknologiset ratkaisut
ovat lähitulevaisuudessa organisaatioissa usein vielä kustannuskysymys. Vain osittain älykäs työympäristö
lienee monilla työpaikoilla todennäköisin tulevaisuus. Työympäristöjen
älyllistäminen edellyttää onnistuakseen vahvaa hankintaosaamista
ja ihminen-teknologia -yhteismalli
tarvitsee myös ihan uudenlaista
muutosjohtamista.
5. Kun älykäs teknologia vapauttaa rutiininomaisista tehtäväistä,
jää ihmiselle yhä pirstaleisempaa työtä. Tämä muuttaa työn suunnittelua ja resursointia organisaatioissa
radikaalisti. Perustyön tekemisestä
ei enää saada ‘täytettä’ asiantuntijatehtäviin. Säännölliseen viikkotyöaikaan perustuvat työtehtävät
jäävät vähemmälle. Työmarkkinoiden perusta nykyisellään murenee
ja tämä heijastuu vahvasti työpaikoille.
6. Siirrymme organisaatioista verkostoihin. Jatkuvassa muutoksessa
lisäarvo syntyy erityisesti verkostoissa. Verkostoyhteisöt eivät muodostu tuotteen tai palvelun tuottamiseen, vaan tietyn kontekstin tai
ongelmanratkaisun ympärille. Verkostoissa työ on vuorovaikutusta
keskenään riippuvaisten ihmisten
välillä ja vuorovaikutussuhteiden
laatu määrittelee työn onnistumisen edellytyksiä.
7. Työn organisoinnista siirrytään
työn mahdollistamiseen. Työyhteisöt
ovat ihmisten ajattelutapojen ja
toiminnan tuotteita. Työn uusiutumiseksi on oltava mahdollisuus
ajattelu- ja toimintatapojen muuttamiseen. Työntekoa mahdollistetaan, kun autetaan ajattelemaan.
Tarvitaan valmentajia, coacheja ja
mentoreita tukemaan työssä tehtäviä kokeiluja ja kokeiluihin tarvittavaa ajattelua.

8. Motivoinnista intention ravitsemiseen. Koneita ei tarvitse motivoida.
Ihminen sen sijaan tarvitsee toiminnalleen tavoitteen sekä tavoitteen vaatimaa osaamista. Tahto on
ihmisen sisäänrakennettu toiminnan mahdollistaja ja sen sytyttäjänä
toimii intentio. Mitä paremmin ymmärrämme, mitä teemme ja miksi,
sitä itseohjautuvimmiksi me tulemme. Luottamus, eettisyys, moraali,
arvot ja hyveet nousevat tärkeään
rooliin. Mitä on hyvä elämä, entä
onnellisuus?
9. Teknologian huima kehitys eriarvoistaa työpaikkoja. Kuten alussa
totesimme, tulevaisuuden tekeminen voi olla sekä osaamis- että kustannuskysymys. Työpaikat tulevat
jakautumaan yhä vahvemmin älykkäisiin ja vähemmän älykkäisiin. Parhaat
koneet, parhaat työpaikat -kilpailu
kiristyy. Tällä voi olla yhteiskunnallisesti merkittäviä vaikutuksia. Polarisaatio ei ole vain palkkakysymys,
jossa keskipalkkaisten joukko kapenee. Työmarkkinat ja työntekijät
jakaantuvat nyt taitojen tasolla kahteen kastiin. Yhä vähemmän siirrytään toiselta toiselle.
10. Kymmenes teesimme on puhtaasti semanttinen. Työn tulevaisuus on ennen kaikkea yksilöiden,
ihmisten tulevaisuutta. Kannustammekin kaikkia tulevaisuuden
työelämäkysymysten parissa toimivia kohdentamaan huomionsa
työtä tekeviin. Siis enemmän puhetta
tekijöiden, ihmisten tulevaisuudesta.
Mihin tämä diskurssi ohjaisi tulevaisuuden työtä?

HR ON KUOLLUT.
ELÄKÖÖN HENKILÖSTÖJOHTAMINEN!

Ammatit uusiutuvat, yhdistyvät, häviävät ja syntyvät
uudelleen. Informaatikoista
tulee Data Scientisteja ja
analyytikoita, henkilöstöresursseista vastanneista
henkilöistä mahdollistajia ja
yrityskulttuurin uudistajia.
Mallintamalla muiden ammattien muovaantumista opimme
itsekin.
Teksti: Pia Adibe

Top Ten Futures -seminaari järjestetään noin joka toinen vuosi
ja sen tarkoituksena on kriittiseen asiantuntijatietoon perustuen
kiteyttää tulevaan kehitykseen olennaisesti vaikuttavia tekijöitä.
Vuonna 2016 järjestettiin yhdestoista Top Ten –seminaari 16.11.
Tieteiden talolla.
http://www.tutuseura.fi/tilaisuudet/top-ten-seminaari/top-ten-xi/
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Ammatit uudistuvat
ja häviävät:
HR myytinmurtajana
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman henkilöstöjohtaja Katri
Viippolan työ on esimerkki uuden
ajan ammatista: henkilöstöjohtaja,
jonka vastuualueeseen kuuluu vastuullisuus, viestintä ja HR. Varsin
mittava läpileikkaus organisaation
kulttuurin sekä toimintatapojen
rakentamista ja uudistamista liiketoimintaa haastaen ja sparraten.
Viestinnän kautta HR:n maailmaan
siirtynyt Katri muistaa havahtuneensa kesä-elokuussa 2015, kun
Harward Business Review’n kansikuvaa koristi teksti: ”It`s time to
blow up HR and build something
new.” Tomeraa tekstiä höysti palavan dynamiitin kuva.
”HR-ammattilaisen päärooli on
toimia liiketoiminnan haastajana,
uusien ketterämpien mahdollisuuksien tarjoajana, uudistavien työelä-

”HR-ammattilaisen päärooli on
toimia liiketoiminnan haastajana,
uusien ketterämpien mahdollisuuksien tarjoajana ja uudistavien työelämäratkaisujen oivaltajana”,
Katri Viippola sanoo.

märatkaisujen oivaltajana ja kumppanina uudistuvassa maailmassa”,
sanoo Katri Viippola. ”HR:n rooli on
uskottava liiketoiminnan partneri,
sparraaja, haastaja ja pitkän aikavälin ennakoiva uudistaja. Ei altavastaaja tai ad-hoc-reagoija. Erottamalla tehokkaat käytännöt turhista HR
voi tuottaa valtavat hyödyt organisaatiolleen”, Katri vakuuttaa.
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Auttamistyötä vai
vaativaa bisnestä?
”Muistan omina HR-alkuvuosinani
havahtuneeni ymmärtämään, ettei
HR-partnerin työ ollutkaan mukavan ihmisen työtä”, sanoo Viippola.
”Se on vaativaa, innostavaa ja työssä
saa tuloksia aikaan, mutta pöydällä
on hyvin harvoin varsinaisesti kivoja asioita. Todellinen tuki ja tulokset syntyvät hiottujen prosessien ja
haastavien keskustelujen ja toimenpiteiden kautta”, hän toteaa.
Katri Viippolan mukaan ihmiset
ansaitsevat organisaatoissa kunnioittavan ja reilun prosessin ja silloin
pelkästään mukavuus ei ole riittävästi. ”HR-ammattilaisen on tunnettava faktat ja osattava perustella
ikäviä asioita näillä faktoilla. Hyvin
tehtynä HR:n työ on vaativaa”, tähdentää Viippola.

Ihmiset ansaitsevat
kunnioittavan ja
reilun prosessin.

HR on elänyt läpi useiden paradigmojen, jotka ovat olleet sidoksissa tiettyihin yhteiskunnan
ja työelämän taitekohtiin. Osa johtoryhmäkollegoista saattaa edelleen asettaa henkilöstöjohtamiselle
vanhentuneita odotusarvoja HR:n
aiempien toimintatapojen lähtökohdista käsin”, sanoo Viippola.
”Tunnistaessaan ajattelumallit HRjohtaja voi lempeän päättäväisesti
ohjata muuta johtoa tuoreempien
henkilöstöjohtamisen toimintatapojen ja työkalujen äärelle”.
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HR:n rooli kaksoisagenttina
HR tuntee talon menneisyyden ja
HR:llä on keskeinen moottorin rooli
uuden luomisessa. HR:ään kohdistuukin vaade käytännöllisyydestä
ja strategisuudesta samaan aikaan,
toteaa Katri.
”HR:n täytyy entistä enemmän
tehdä työtä tarkastellen liiketoimintaa asiakasrajapinnan näkökulmasta käsin, tulkiten merkityksiä organisaatioon ja HR-funktioon päin.
Samanaikaisesti on kyettävä ymmärtämään toisaalta bisneksen ja
toisaalta henkilöstön hyöty. Lisäksi
organisaation hyötyä edistettäessä
tulee ymmärtää ja mahdollistaa yksilön hyöty”, Katri muistuttaa.
Vinkkejä ammatilliseen
uudistumiseen ja
työn uudistamiseen
EMBA-opintojen lopputyönä Viippola pohti HR:lle keinoja uudistaa
ammattibrändiään, joista myös
muut ammattilaiset saattavat tunnistaa päteviä vinkkejä. Ohjeiksi
nousivat:
1. Pitää olla rohkea ja ottaa aloite muutoksentekemisestä omiin
käsiin. HR nopeuttaa muutoksen
tapahtumista omassa organisaatiossaan keskittyessään niihin teemoihin, jotka ovat todella ajankohtaisia
organisaatiossa tässä ja nyt!
HR:lla on osaamista ja todella
tärkeä rooli, ja niissä puitteissa pitää vain uskaltaa nostaa johtamisen
ja työkulttuurin teemat esille, osoittaa toiminnalla ja mittareilla vaikutukset muulle johdolle. Tuloksia ei
synny hetkessä, sillä työkulttuurimuutos on pitkän aikavälin laji. Tarvitaan siis kestävyyttä. Vastarinta
kertoo vain siitä, että ollaan liikuttelemassa oikeasti tärkeitä asioita.
2. Pitää tunnistaa omasta organisaatiosta kumppaneita. Muutosta
ei voi tehdä yksin! Kumppanien
avulla lisätään potentiaalia muutokselle ja huomioidaan useiden toimijoiden näkökulmat. Näin yhteistä
asiaa saadaan viedyksi eteenpäin
laajemmalla rintamalla.
Vaatimus uudistumiselle koskee
kaikkia perinteisesti tukifunktioik-

si miellettyjä toimintoja. Juuri nyt
kova vaade muutokselle saattaa
kohdentua etenkin HR:ään, mutta
aivan samat muutosvaateet ovat
edessä esimerkiksi viestinnällä ja
taloudella. Ennusteiden mukaan
kirjanpito, palkanlaskenta ja monet
muut toimistotyöt jatkavat poistumistaan automaation tieltä. Tehtäviä siirtyy myös osaksi muiden
asiantuntijoiden päivittäistä työtä
digitalisaation mahdollistamina.
3. Tekemällä oppiminen toimii
edelleen ja etenkin tässä ajassa.
Nopeasti muuttuvassa toimintakentässä onnistuvat ne HR-ammattilaiset, jotka ovat valmiita kokeilemaan oman organisaation arjessa
totutusta poikkeavia metodeja, käytäntöjä ja oppimistapoja.
4. Vastuullisuus on nouseva teema
myös HR-ammattilaisten työssä.
Katri Viippola johtaa toimintoa, johon kuuluvat HR, viestintä
ja vastuullisuus. Hän ajattelee vastuullisuuden olevan liimaa HR:n
ja viestinnän välillä, jotka molemmat perustuvat luottamukseen ja
läpinäkyvyyteen. Osa yrityksen
vastuullisuutta on vastuu omasta
henkilöstöstä. Henkilöstöpolitiikan
vastuullisuuteen liittyy odotusten
tunnistaminen ja niihin oikealla tavalla vastaaminen. ”Kyse on siitä,
miten toimimme jokapäiväisessä
arjessamme. Tiedämmekö yhteiset
pelisäännöt, toimimmeko niiden
mukaan ja olemmeko valmiita viestimään avoimesti talon tavasta toimia”, kysyy Katri.
”Henkilöstöjohtamisen kautta
yritysvastuu siirtyy vähitellen osaksi työntekijöiden ajattelumalleja ja
tapaa toimia vastuullisesti. Avoimella viestinnällä me pidämme
huolen, että työkulttuuriin ja muutoksiin liittyvät asiat on viestitty
monikanavaisesti mahdollisimman
hyvin kaikille omassa organisaatiossa ja myös talosta ulospäin”, Katri
vakuuttaa. ”HR, viestintä ja vastuullisuus muodostavat minusta ihanan
kokonaisuuden, jonka johtaminen
on todella mieluisa ja herkullinen
tehtävä!”

Kirjoittaja on Tietoasiantuntija-lehden toimituskunnan jäsen.

Teksti: Johanna Haapiainen-Makkonen, Kopiosto

lisenssimerkintä on saatettu liittää
kuvaan ilman tekijän lupaa. Verkosta löytyvien kuvien hyödyntäminen
edellyttääkin huolellisuutta.

Muista tekijänoikeudet,
kun järjestät tilaisuuksia

Videoiden esittäminen
tilaisuudessa

Tekniikan hyödyntäminen tilaisuuksissa tarjoaa monenlaisia
mahdollisuuksia. Mutta mitä tekijänoikeudet sanovat tilaisuuden
videoinnista, striimauksesta tai kuvien käytöstä esityksissä?
Perinteisen videoinnin sijasta
erilaisia tilaisuuksia ja seminaareja ei nykyään vain tallenneta, vaan
ne saatetaan yhä useammin yleisön
saataville
suoratoistopalveluiden
avulla eli striimataan. Striimaamalla
tilaisuus voidaan välittää verkkoon
reaaliaikaisesti. Striimaus voidaan
myös tallentaa, jolloin tilaisuuden
seuraaminen on mahdollista verkkoyhteyden välityksellä ajasta ja
paikasta riippumatta.
Jos tilaisuus videoidaan tai
striimataan, kuvauksen kohteelta
eli tilaisuuden puhujilta tulee pyytää lupa. Puhujaa tulee informoida
myös siitä, missä, miten ja kuinka
kauan mahdolliset tallenteet ovat
saatavilla. On hyvän tavan mukaista
ilmoittaa videoinnista tai striimauksesta myös yleisölle – erityisesti,
jos heitä kuvataan ja he ovat tunnistettavissa. Jos tilaisuus välitetään
jonkun verkossa olevan palvelun
kautta, striimauksesta vastaavan
tulee myös perehtyä palvelun käyttöehtoihin.
Diaesitysten kuvitus
Tilaisuuksissa puhujat hyödyntävät
usein diaesityksiä, jotka kuvitetaan
valokuvilla, kuvilla, sarjakuvilla,
lehtiartikkeleilla tai muulla materiaalilla. Esitysten kuvittamisessa
tulee ottaa huomioon tekijänoikeudet. Tekijänoikeus antaa luovan
työn tekijälle yksinoikeuden määrätä, miten hänen tekemäänsä teosta
käytetään. Teoksia ovat esimerkiksi
artikkeli, sävelteos, piirustus, valokuva tai kartta. Lähtökohtaisesti
toisen teoksen hyödyntämiseen
muussa kuin yksityisessä käytössä tarvitaan lupa, eli teoksen hyödyntämiseen omassa esityksessä

tarvitaan lupa teoksen tekijältä tai
muulta oikeudenhaltijalta. Joissakin tapauksissa luvan voi saada
tekijänoikeusjärjestöltä, jolle oikeudenhaltijat ovat antaneet valtuuden
myöntää teosten käyttölupia.
Esitteet ja muu
markkinointimateriaali
Myös tilaisuuden markkinointimateriaaleissa ja esitteissä hyödynnetään usein edellä mainittuja kuvia
ja muuta tekijänoikeuden suojaamaa materiaalia. Myös tähän tarvitaan tekijän tai oikeudenhaltijan
lupa. Jos materiaaleissa halutaan
hyödyntää esimerkiksi kuvia taideteoksista, lupa tulee kysyä Kuvastosta (www.kuvasto.fi). Kirjallisten
teosten, kuten tekstikatkelman tai
runon painamiseen tapahtumamateriaaleihin saa luvan Sanastosta
(www.sanasto.fi).

Elokuvien ja erilaisten videoiden julkiseen esittämiseen tarvitaan lupa.
Myös internetissä olevat videot ovat
tekijänoikeuslaissa
tarkoitettuja
elokuvateoksia, joiden esittämiseen
tarvitaan lupa. Verkossa on saatavilla myös avoimella lisenssillä varustettuja videoita, joita saa esittää
käyttöehtojen sallimissa rajoissa.
Musiikin esittäminen
tilaisuuksissa
Tekijänoikeudella suojatun musiikin esittämiseen julkisissa tilaisuuksissa tarvitaan lupa. Jos kyse
on ns. elävästä musiikista, luvan
saa Teostosta (www.teosto.fi). Jos
tilaisuudessa esitetään levytettyä
tai muuten tallennettua musiikkia,
lupa tulee kysyä myös Gramexista
(www.gramex.fi).

Tiesitkö, että jos kuvattavan videon taustalla näkyy
muiden ottamia valokuvia tai esimerkiksi muita teoksia,
lupaa teoksen tekijöiltä ei yleensä tarvita, jos teokset näkyvät
kuvatun materiaalin taustalla tai mikäli ne ovat muutoin

Verkon kuvamateriaali

toisarvoisessa asemassa kokonaisuuden kannalta.

Diaesitysten kuvittamisessa hyödynnetään usein verkossa tarjolla
olevaa materiaalia. Kuvien kopiointi
verkosta oman diaesityksen osaksi on digitaalista kopiointia. Myös
internetissä olevien teosten käyttö
vaatii oikeudenhaltijan luvan.
Kuvituksessa voi hyödyntää
esimerkiksi kuvapankkeja, jotka
myyvät kuvien käyttöoikeuksia.
Verkossa on myös ns. CC-lisensoituja kuvia, joiden kohdalla lähtökohtana on usein se, että teosta voi
hyödyntää ilman erillistä lupaa lisenssikuvakkeiden määrittelemällä
tavalla, esimerkiksi ei-kaupallisessa
toiminnassa. On hyvä muistaa, että
verkossa on myös luvattomasti ladattua aineistoa. Esimerkiksi CC-

Tiesitkö, että tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän
kuolinvuoden päättymisestä. Valokuvien kohdalla suoja-aika
on valokuvateosten kohdalla 70 vuotta tekijän kuolinvuoden
päättymisestä tai jos kyse on valokuvasta joka ei ylitä teoskynnystä, 50 vuotta kuvan ottamisvuodesta.
Tiesitkö, että joissain tilanteissa teoksen esittäminen
ilman tekijältä pyydettyä lupaa voi olla mahdollista tekijänoikeuslain sitaattisäännöksen nojalla. Tekijänoikeuslain 22 §:n
nojalla julkistetuista teoksista saa ottaa lainauksia eli sitaatteja hyvän tavan mukaisesti. Siteerauksen tulee liittyä siteeraajan omassa esityksessä käsittelemään asiaan, eli sitaatilla
tulee olla asiallinen yhteys omaan esitykseen. Siteerauksen
yhteydessä on aina mainittava tekijä ja lähde. Siteerausoikeus on teknologianeutraali. Jos siteerauksen lainmukaiset
edellytykset täyttyvät, myös esimerkiksi videon esittäminen
siteeraussäännöksen nojalla voi olla mahdollista.
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Muutoksissa tarvitaan resilienssiä
– nyt muutoskuntoa ja vikasietoisuutta treenaamaan!
Elämä ja varsinkin työelämä ovat jatkuvaa, stressaavaa
muutosta. Miksi jotkut näyttävät selviytyvän tästä jatkuvasta muutosmyrskystä helpommin? Tuotammeko stressiä itse opitulla suhtautumisella ja totutuilla toimintamalleilla? Miten voisi oppia parempia toimintamalleja
eli toisin sanoen treenata muutoskuntoa ja kehittää
vikasietoisuutta?

Kyllä

ärj
tämä j

estyy!
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Aivojen kannalta muutos on poikkeama totutusta, osatusta tai odotetusta. Kahvinkeitin ei toimi aamulla,
parkkipaikalle jättämäsi auto on kadonnut, uusi matkakulujen raportointijärjestelmä, ilmoitus sinua koskevista
yt-neuvotteluista. Odotusten vastaisia
ilmiöitä löytyy arjesta. (En ota kantaa
ovatko muutokset hyviä tai huonoja.)
Kun havainto ei vastaa odotuksia,
käynnistyy stressikäyttäytyminen, joka
vie pois tarkoituksenmukaisesta toiminnasta. Ilmenee ylilyönti, väkevän
negatiivinen reaktio – tai alilyönti, lamaantuminen. Pieni muutos voi aiheuttaa pienen ärräpään tai hetkellisen
pysähdyksen, mutta sitten toipuminen
eliminoi ylilyönnin tai alilyönnin ja toiminta jatkuu tarkoituksenmukaisena.
Iso muutos voi häiritä tarkoituksenmukaisuutta pitkään.

Resilienssi on
muutoskyvykkyyttä
Resilienssi on ominaisuuksien ja osaamisten yhdistelmä, joka muutoksen
iskettyä auttaa palautumaan stressikäyttäytymisestä tarkoituksenmukaiseen toimintaan. Tätä palautumiskykyä voi kuvailla myös sanoilla
muutoskunto ja vikasietoisuus.
Organisaatiotutkimus on parin
vuosikymmenen ajan etsinyt erityisesti muuttuvaan työelämään soveltuvia resilienssin ominaisuuksia, joiden
avulla yksilöt ja organisaatiot selviytyvät ketterästi muutoksista. Connerin ja
Hoopesin tutkimuksissa nousee esiin
seitsemän ominaisuutta, jotka korostuvat muutoksissa ja vaikuttavat nopeaan tokenemiseen.
1. Positiivinen käsitys maailmasta:
kyky tarkastella tilannetta optimistisesti sekä nähdä uhkien sijaan mahdollisuuksia ja epäonnistumisten sijaan oppimiskokemuksia – asioilla on
taipumus järjestyä!
2. Positiivinen käsitys itsestä: vahva
itsetunto ja myös usko omiin vaikuttamismahdollisuuksiin – näkee itsensä
pärjääjänä, joka on jo oppinut paljon
3. Vahva fokusointi: tietoisuus prioriteeteista ja oikeasta etenemisen suunnasta sekä kykyä keskittyä yhteen
asiaan – sanoo vähemmän tärkeille ei
4. Joustava ajattelu: kyky havaita
vaihtoehtoja vaihtoehdottomassakin
tilanteessa, kyky tutkia syy-seuraussuhteita monipuolisesti – sekä-ettäajattelua
5. Sosiaalinen joustavuus: kyky muiden osaamisen hyödyntämiseen ja
yhteistyöhön – uskaltaa pyytää ja vastaanottaa apua
6. Järjestelmällisyys: kyky strukturoituun ja kurinalaiseen toimintaan – tekee tiiviitä, konkreettisia suunnitelmia
7. Proaktiivisuus, riskinottokyky: rohkeutta tarttua toimeen ja kokeilla tuntemattomiakin mahdollisuuksia – ei jää
tuleen makaamaan

puheenvuoro

Vahva resilienssi on
tasavahvojen ominaisuuksien
yhdistelmä
Muutoksen iskettyä yksilöllä on taipumus hyödyntää omia vahvuuksiaan, toisin sanoen saatamme suosia
kaikissa muutoksissa yhtä ja samaa
resilienssiominaisuutta.
Odotusten
vastaiset tapahtumat ovat kuitenkin
monenlaisia eikä kaikista voi selviytyä
samalla strategialla. Mitä useampia
resilienssin ominaisuuksia meillä on
käytettävissämme, sitä paremmin me
pystymme valitsemaan juuri kyseiseen
tilanteeseen parhaan selviytymisstrategian, joka voi olla myös useiden ominaisuuksien yhdistelmä. Välttämällä
vahvojen ominaisuuksien ylikäyttöä
ja haastamalla mukaan vähemmän
vahvoja ominaisuuksia, luomme edellytykset vahvan resilienssin kehittymiselle.

Tapani Rinne on erittäin kokenut
yritysvalmentaja ja Personal Resilience
Coach, joka on purkanut satoja resilienssiprofiileja ja toteuttanut niiden
tiimoilta yli 100 ”muutoskuntovalmennusta”. Oheinen artikkeli ja hänen
työskentelynsä perustuvat amerikkalaiseen Resilience Alliancen sertifiointikoulutukseen ja kokemuksiin Henkilökohtainen resilienssiprofiili -työkalun
käytöstä sekä mm. julkaisuihin Conner
D. Managing at the Speed of Change:

maan jälkimmäisen, jos haluaa toipua
nopeasti ja päästä kiinni fiksuun tekemiseen.

Muutoskunnon treenaaminen
Edellä mainittuja ominaisuuksia voi
kehittää rakentamalla aivoihin uusia
ajatusvaihtoehtoja. Se tapahtuu toistamalla jäljempänä esitettyjä lauseita.
Aivot eivät erota ovatko lauseet mielestäsi tosia vai epätosia ja ajatteluväylien luominen tapahtuu samoin
kuin päntätessäsi matematiikan kaavoja tai vieraskielisiä sanoja.
Otetaanpa esimerkiksi 1. ominaisuuden vastakohta. Pessimistin
aivoissa ärsyke ”havainto ei vastaa
odotuksia” kytkeytyy automaattisesti
”nämä menee aina pieleen” -tyyppiseen ajatukseen ja hän alkaa raivota
ympäristölleen tai lamaantuu saamatta mitään aikaan.
Opettelemalla uuden, ehkä järjettömältäkin tuntuvan ajatuksen ”kyllä
tämä järjestyy” hän luo aivoihin vaihtoehtoisen väylän muutostilanteeseen.
Kumman valitsen: ”nämä menee aina
pieleen” vai ”kyllä tämä järjestyy”?
Muutostutkijat suosittelevat valitse-

Muutoskuntoa voit treenata ja kehittää muutosten vikasietoisuutta toistelemalla seuraavia lauseita, vaikka et
olisi muutoksessakaan.

How Resilient Managers Succeed and
Prosper Where Others Fail (1997) ja
Hoopes L .& Kelly M. Managing Change
with Personal Resilience: 21 Keys for
Bouncing Back & Staying on Top in
Turbulent Organizations (2003)
– Lataa Tapani Rinteen maksuton
e-kirja Resilienssi muutoskyvykkyyden
lähteenä osoitteesta ambitio.fi

1. Kyllä tämä järjestyy.
2. Minä pärjään.
3. Mikä on tärkeintä?
4. Mitä muuta tämä voi olla?
5. Kuka voisi auttaa?
6. Nyt tarvitsen suunnitelman.
7. Minä uskallan!
Jos jotkin lauseista ovat sinulle kuin
toinen luonto, voit jättää ne väliin. Vieraampia kannattaa toistella muutamia
viikkoja useita kertoja päivässä. Vaikka
et joutuisikaan suuriin muutoksiin, tulet havaitsemaan uusia asioita omassa toiminnassasi.

Ominaisuuksia
voi kehittää
rakentamalla aivoihin
uusia ajatusvaihtoehtoja.
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TIETOASIANTUNTIJA-L EHDEN TOIMITUSKUNTA
Pia Adibe, KTM, tradenomi, HSO (BBA)
talous- ja henkilöstöpäällikkö, Open
Knowledge Finland sekä projektipäällikkö Lexpert Oy
Työskentelen parhaillaan kahdessa
tieto- ja tutkimusintesiivisessä yrityksessä innostavien ihmisten ja aiheiden
parissa.
Kiinnostuksen kohteet: tietojohtaminen ja tulevaisuuksientutkimus,
ihmisten välinen vuorovaikutus ja
ajattelun kehittäminen. Rakastan uuden oppimista ja työstän mielelläni
kuulemaani ja kokemaani kirjoittamalla. Vastapainoksi pidän some- ja
seminaaritaukoja, kuntoilen ja ulkoilen
luonnossa. Kissa ja kasvienhoito auttavat myös maadoittumaan.
Mottoni: Tieto jakaa maailman, viisaus tekee siitä kokonaisen.

Janika Asplund, FM
Toimin tietoasiantuntijana Tampereen
yliopiston kirjastossa. Akateemisessa
yhteisössä on mielenkiintoista työskennellä. Erityisesti pidän työssäni
asiakaspalvelutehtävistä ja tiedonhankinnan opettamisesta. Olen kahden teini-ikäisen äiti. Vapaa-aikanani
harrastan kävelyä, pilatesta, lukemista, musiikin kuuntelua ja uusien ruokareseptien testaamista.
Mottoni: Elämä kantaa aina.

Helena Berg, FM, viestintäpäällikkö,
lehden päätoimittaja, viestinnän tekijä,
seuraaja ja sparraaja
Mielenkiinnon kohteina myös historia,
sukututkimus, kansainvälinen politiikka,
kulttuuri, matkailu ja asuminen. Intohimona musiikki ja laulu klassisesta
klezmeriin ja gospeliin.
Mottoni: Laulu pidentää ikää!

Virpi Einola-Pekkinen, KM
Uudistan hallintoa ja hallintokulttuuria
kytkemällä yhteen erilaisia ihmisiä ja
asioita uusiksi mahdollisuuksiksi. Tieto
tulee arvokkaaksi vasta kun se jaetaan
yhteiseen käyttöön. Haluan olla edistämässä tietoa ja osaamista jakavaa
toimintakulttuuria. Harrastan kuorolaulua ja liikuntaa eri muodoissaan.

Leena Kononen, FM, kehittämispäällikkö
Työskentelen kehittämispäällikkönä.
Tämän kertainen tehtäväni on luotsia
tiedolla johtamista eteenpäin Tullin
KESTI-hankkeesa. Laajat yhteistyöverkostot vetävät mukaan monenlaiseen
kiinnostavaan tekemiseen.

Mottoni: Jalat maassa, pää pilvissä.

Olli Nylander, VTM, bloggari
Olen pitkän linjan sote-asiantuntija ja
tiedonhallinnan asiantuntija. Urani on
edennyt erilaisista toiminnan suunnittelutehtävistä, tilastoalan rekisterien
ja tilastojen uudistamiseen ja tiedonhallinnan sekä tietojärjestelmien uudistamiseen. Eläkkeellä ”emeritustietojohtajana” seuraan ja kommentoin
sote-maailman, tietojohtamisen asioita ja digiuudistuksia. Sulkis ja tennis
ovat intohimoni.

Harri Jalonen, FT, VTM, yliopettaja
Turun ammattikorkeakoulu, dosentti
(www.harrijalonen.fi)
Työskentelen yliopettajana ja arvonluonnin uusiin muotoihin ja alustoihin
keskittyvän tutkimusryhmän vetäjänä
Turun ammattikorkeakoulussa. Lisäksi olen tieto- ja innovaatiojohtamisen
dosentti Tampereen ja Vaasan yliopistoissa.
Viime aikoina olen tutkinut mm. innovointia edistäviä ja estäviä tekijöitä,
tiedolla johtamisen mahdollisuuksia ja
kipupisteitä, urheilun arvonmuodostusta, arvonluonnin haasteita digitalisoituvissa liiketoimintaympäristöissä
sekä sosiaalisen median hyödyntämistä liiketoiminnassa.
Mottoni: Minkä rikot, sen ostat.

Sari Järn, lehden kolumnisti
Kirjastonhoitaja Sari on rautainen tietopalvelualan ammattinainen, joka
työssään Toenperän kirjastossa pyrkii
löytämään sen, mitä asiakkaat etsivät.
Samalla intohimolla kirjailija Sari etsii
sanoja ja lauseita, joiden avulla kuvaa
maailmaa.

Sari Järn
Helena Berg

Harri Jalonen

Leena Kononen

Pia Adibe

Linda Tuominen, FM, vastaava tietoasiantuntija, Opetushallitus
Olen kiinnostunut koulutusalan ja työelämän tulevaisuudesta ja asiakaskokemuksen kehittämisestä. Työssäni
tuotan ja kehitän kansainvälistymiseen liittyviä palveluja nuorille. Rentoudun länsiafrikkalaisten tanssien ja
ruokakokeilujen parissa.

Maarit Virta, KTT, VTM, Virranliike,
organisaation osaamisen rakentaja
Tieto ja osaaminen jalostuvat vuorovaikutuksessa. Siksi on ilo tehdä
Tietoasiantuntijaa ja kuulua Tietojohtaminen ry:hyn, joka yhdistää tiedosta ja osaamisesta kiinnostuneita yli
koulutus-, ammatti- ja toimialarajojen.
Harrastan liikuntaa (talvella tanssi- ja
lihaskuntotunnit, kesällä pyöräily ja
golf), ranskan kieli.

Linda Tuominen

Maarit Virta

Olli Nylander
Virpi
EinolaPekkinen

Mottoni: Oppia ikä kaikki: mikä ei
tapa, se vahvistaa.

Janika Asplund
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Alan ihmisiä – URAP LKU
Urapolku-palstalla alan ihmiset kertovat oman ammatillisen
tarinansa eli miten minusta tuli minä?

Aina pitää yrittää
Ensimmäinen työpaikkani oli Kansaneläkelaitos, jossa arkistoin kuolleita ihmisiä tilasto-otantaa ja tutkimuksia varten. Sen jälkeen toimin Kelassa
monissa tehtävissä etuuskäsittelijänä
ja asiakasneuvonnassa. Tehtävä opetti
toimimista vaikeissa asiakaspalvelutilanteissa, vaikka valtaosa asiakkaista
olikin mukavia. Etuuspäätöksiä ratkaistaessa Kela joutuu turvautumaan
paitsi omiin tietokantoihin, myös muilta viranomaisilta saataviin tietoihin.
Niissä haasteena olivat paitsi järjestelmien yhteensopimattomuus myös
lainsäädännön tietoturvasäännökset.
Valmistumisen jälkeen työskentelin
vuoden verran lakimiehenä outplacement-palveluja tarjoavassa yrityksessä, mutta oikea suunta työelämään
löytyi, kun huomasin ilmoituksen juridiikan kustannustoimittajan äitiyslomasijaisuudesta. Tehtävä yhdisti paitsi
juridiikan myös kiinnostukseni viestintään.
Toimituspäälliköstä
toimitusjohtajaksi
Kauppakaaressa etenin kustannustoimittajasta toimituspäälliköksi ja
juridiikan kirjojen kustannuspäälliköksi. Talentumin ostettua Kauppakaaren työnteko vaihtui pörssiyhtiön
arkeen. Vastuualueeksi laajeni koko
ammattikirjaliiketoiminta ja samalla
käynnistimme bisneskoulutukset sekä
sähköisen juristikirjeen lakimiehille.
Suomen Lakia oli jo pitkään julkaistu
verkkoversiona ja keskustelu muun juridisen kirjallisuuden sähköistämisestä
kävi kuumana. Ongelmana oli, että
asiakkaat kokivat, että sähköisen materiaalin tulisi olla paljon edullisempaa
kuin painetun materiaalin, ja sama
keskustelu jatkuu edelleen 10 vuoden
jälkeenkin. Myytävä tuote on kuitenkin
tieto, eikä sen arvo muutu julkaisualustan mukaan.
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Kirjakauppaliiton toimitusjohtajaksi minut valittiin vuonna
2008 ja vastuualue vaihtui kirjoista kaupan alan edunvalvontaan. Erikoiskaupan haasteet olivat yhteiset alasta
riippumatta. Kirja-alan viestintä ja mediasuhteen olivat
yksittäisistä työtehtävistä merkittävin. Kirja-ala kiinnostaa
mediaa, ja toimittajat tulivat tutuiksi. Julkinen esiintyminen
tuli nopeasti osaksi arkea.
Kirjakauppaliiton tärkeänä tehtävänä on myös libristitutkinnon – kirjakauppa-alan oman myynnin ammattitutkinnon
– kehittäminen. Pääsin myös osallistumaan keskiasteen
koulutuksen kehittämiseen laajemmassa mittakaavassa
Opetushallituksen, kaupan, yrittäjien, liiketalouden ja hallinnon sekä finanssialan koulutustoimikunnassa, jonka tarkoituksena oli koulutuksen laadullinen kehittäminen. Keskiasteen koulutus on ollut ja on edelleen suurten muutosten
keskellä.
Kirjakauppaliitto kuuluu Kaupan liittoon, joka taas kuuluu EK:hon. Kaupan liitossa toimin Kirjakauppaliiton toimitusjohtajan tehtävien ohessa kuluttajansuoja-asioiden asiantuntijana. Lainsäädännön sisältö tulee pääasiassa EU:sta,
joten hyvän lobbauksen merkitystä ei voi korostaa liikaa. Oli
ilo huomata kuinka Suomessa kuluttaja-asioissa kaikki tahot Kilpailu- ja kuluttajavirastosta työ- ja elinkeinoministeriöön sekä Kuluttajaliitosta Kaupan liittoon pystyivät yhdessä
ajamaan Suomen näkemyksiä EU:ssa.
BTJ Finland Oy:n toimitusjohtajana aloitin maaliskuun
2017 alussa. BTJ Finland Oy on yli 55-vuotias, kotimainen,
Booky.fi konserniin kuuluva vakavarainen yhtiö ja johtava
kirjastojen sekä koulujen mediatuotteiden toimittaja. Suomessa BTJ Finland Oy toimi aikaisemmin Kirjastopalvelu
Oy:nä ja yhtiön merkittävänä osakkeen omistajana onkin
edelleen Suomen Kirjastoseura. BTJn palveluita ovat niin
kirjastojen tietokannat ja muut kirjastoista saatavat tuotteet ja palvelut. Kuten itse toteamme ”Ratkaisu on tiedossamme”.
Uusimpia vuoden 2017 sähköisiä palveluitamme helpottamaan kirjaston käyttäjien arkea ovat mm. Princh tulostusratkaisut – käyttäjän omalta laitteeltaan tulostimelle
sekä Viddla elokuvien striimipalvelu, joka on ensimmäinen
hittielokuvien striimipalvelu Suomessa vain kirjastoille.
Kirjastot ovat suomalaisen yhteiskunnan henkinen ydin,
ja onkin mielenkiintoista päästä mukaan kirjastojen kehittämiseen. Erityisen positiivista on, että tämän saa tehdä yhdessä sellaisten ihmisten kanssa, joiden kunnianhimo oman
työnsä laadusta ja innovatiivisuus uusien tuotteiden kehittämisessä tempaisee mukaansa.

Kirjastot ovat
suomalaisen yhteiskunnan
henkinen ydin.

KUKA?
Katriina Jaakkola,
Yo-merkonomi 1992
valt.yo/viestintä 1992OTK 2000
Työkokemukseni mm.
Talentum Media, kustannuspäällikkö, 2000–2008
Kirjakauppaliitto ry/Kirjamedia Oy,
toimitusjohtaja, 2008–2017
Kirjavälitys Oy, hallituksen jäsen,
2013–2017
Atena Kustannus, Hallituksen
jäsen, 2015–2017
FINE – Rahoitus- ja vakuutusneuvonta, Vakuutuslautakunnan
jäsen, 2015–
BTJ Finland Oy, toimitusjohtaja,
2017–
Harrastuksiani:
Lukeminen, kuntosali, golf,
shoppailu ja hengailu
Mottoni:
”Aina pitää yrittää”
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Teksti: Olli Nylander

Tulevaisuuden sote – mutta kenen ehdoilla?
Eettisen periaatteet ovat kovilla, ja
käsillä saattaa olla Orwellin maailma, jos sosiaali- ja terveydenhuollon
tulevaisuuden pelisääntöjä ei saada
sovittua ihmisten ehdoilla.

Sote-uudistuksessa ei ole keskitytty jo meneillään olevaan digitaaliseen murrokseen, jota tulevaisuustutkija Ilkka
Halava tiivistää: ”Digitalisaatio irrottaa tuottavuuden materiasta, seinistä. Digitalisaatio on vallansiirto järjestelmiltä
ihmisille. Digitalisaatio on transparenssi taivas- ja tyrannia.”
Uhat ja mahdollisuudet ovat murroksessa yhtä aikaa läsnä.
Tulevaisuustutkija Risto Linturi puolestaan esittää kymmenen kohdan muutosten listan VM:n julkaisussa Pilkahduksia tulevaisuuteen – digitalisaation ja robotisaation
mahdollisuudet (VM –julkaisu 10/2017). Onko näillä visioilla relevanssia tulevaisuuden sotessa?
Robottiliikenne, energiamurros ja urbaani biotuotanto
muuttavat monin tavoin yhteiskuntaa – myös sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluja. Yksilöllinen lähivalmistus ja
lisätty todellisuus ovat hyvin lähellä kansalaista – asiakasta ja työntekijää. Ehkä näin muuttuu globalisaation nykyinen perusyhtälökin, jossa työ muuttuu rutiininomaiseksi ja
halvaksi. Yksilöllinen lähivalmistus voidaan linkittää asiantuntijatyöhön, jolloin 3D-printtaus on ammattilaisen keino
rakentaa ja luoda uusia apuvälineitä asiakkaalle. Esineiden
Internet (IoT) avaa kansalaiselle itselleen tavat ohjata, optimoida, seurata, arvioida ja raportoida omia elintoimintojaan, omaa elämäntapaansa.
Suomalainen edelläkävijä näissä asioissa on Teemu
Arina, joka on kumppaniensa Olli Sovijärven ja Jaakko Halmetojan kanssa tehnyt aiheesta kirjan vuonna 2016, ”Biohakkerin käsikirja”. Teemun avaama maailma on samalla
mahdollisuus ja uhka. Lisätty todellisuus muuttaa kommunikoinnin ja ympäristön havainnoinnin mahdollisuuksia,
kun esineiden Internet kytketään AR- laseihin. Todellisuus
ja virtuaalitodellisuus yhdistyvät. Tavaroihin ja palveluihin
liittyvä informaatio muuttuu lasien avulla todenkaltaiseksi.
Tämä edellyttää, että kaikilla tavaroilla ja palveluilla on informaation avaava tunniste. Ihminen ja teknologia kytkeytyvät yhteen.
Etiäis- ja palvelurobotiikka tulee vielä ihmisen rinnalle
korvaten tietyt työprosessit, jopa oppien uusia työ- ja toimintatapoja. Robotiikan avulla voidaan minimoida erilaisia
inhimillisiä riskejä. Oppiminen on mahdollista vuorovaikutteisena 24x7 palveluna.
Vuorovaikutteinen oppiminen voidaan siirtää fyysisestä
tilasta digitaaliseen ympäristöön joko online-tapahtumana
tai tuotteistettuna (Youtube-tyyppisenä) tapahtumana.
Mestari-kisälli-suhde digitalisoidaan.

Kohti ihmisen ja koneen liittoa?
Sote-hakkerointi vie aihetta eteenpäin sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen. Kun ihminen itse seuraa omia
elintoimintojaan, hän voi samalla havaita, huomata, aistia
uudella tapaa negatiivisia poikkeamia, ongelmia, sairauksia
itsessään. Kyse on itsediagnostiikasta ja omatoimisuudesta, jossa lääkärien rooli ammattiauttajina muuttuu ainakin
osittain hoidon määrääjästä sparraajaksi. Tekoäly (Wattson)
ratkaisee, mikä ongelma potilaalla on ja mitä ongelmalle
pitää tehdä. Lääkitys saadaan suoraan ilman lääkärin päättävää välikättä. Hoivan tarve tyydytetään palvelurobotiikkaa hyväksi käyttäen. Sote-kulut laskevat, kansanterveys
kohenee, mutta samalla saattaa yksityisyys kadota. Uhkana
on kaikenlainen sertifioimaton hoiva ja ”lääketiede”. Ihminen on oman itsensä herra, mutta toisaalta riippuvainen
luotettavasta tiedosta, luotettavasta omien toimintojen
seurannasta jne. Ääripäässä joudutaan uudenlaiseen arvokeskusteluun siitä, mikä on asiakkaan/potilaan suhde ammattiauttajaan ja erilaisiin teknisiin apuneuvoihin, tekoälyyn
jne. Jo nyt pohditaan EU-tasolla, pitäisikö tuoda yksilön rinnalle kumppani nimeltään ”Registered technical Person”. Kenen on vastuu tulevaisuudessa ihmisen pärjäämisestä, kun
oma kyky vastata pärjäämisestä hiipuu.
Kaikki tämä hyvä tulee mahdolliseksi älykkäällä tiedon
keruulla, varastoinnilla ja analysoinnilla. Jakamis & alustataloudessa on kyse yleiskäyttöisistä toiminnoista, joita
voidaan hyödyntää myös soten tiedonhallinnassa. Tiedonhallinnassa jakamis- ja alustatalouden aihio on VRK:ssa kehitteillä oleva KAPA – kansallinen palveluväylä. Sen avulla
voidaan integroida keskenään eri tietolähteitä. Tämä tehostaa tiedonhallintaa ja voidaan rakentaa jatkossa monikäyttöisiä tietovarastoja tai tietoaltaita. Tietoalkiot poimitaan
suoraan palvelujen tuottajien toiminnanohjausjärjestelmistä yhteiseen tietoaltaaseen, josta sitten voitaisiin ammentaa tietoa eri tarkoituksiin – siis tutkimukseen, kehittämiseen, tiedolla johtamiseen, tilastointiin. Ei tarvita erillisiä
rekistereitä.
Tulevaisuuden tutkijoiden maailma on uudella tapaa ihmisen ja koneen liitto. Se sisältää jatkuvan oppimisen, jatkuvan toiminnan ja työprosessien muutoksen. Se sisältää
jatkuvan itsensä kontrollin, mutta myös pahimmillaan mahdollisuudet ulkoiseen kontrolliin. Eettisen periaatteet ovat
kovilla. Orwellin maailma 2.0 saattaa olla todellisuutta pian,
jos ei pelisääntöjä saada sovittua ihmisten ehdoilla.

Uusi toimikunta
kehittämään viestintää
Tietojohtaminen ry:n hallitus päätti kokouksessaan 24.1.2017
perustaa yhdistykselle viestintätoimikunnan.
Uuden toimikunnan keskeisin tehtävä on lisätä viestintää yhdistyksen
toiminnasta ja tapahtumista. Lisäksi haluamme aktivoida sähköisten viestintäkanavien (erityisesti yhdistyksen verkkosivut ja sosiaalinen media)
käyttöä sekä tuoda monella eri foorumilla esille tietoasiantuntijan työtä ja
laajemminkin tietojohtamisen ammattialaa.
Viestintä ei kuitenkaan ole vain yksisuuntaista tiedottamista. Tavoitteemme on myös lisätä yhdistyksen ja sen jäsenten näkyvyyttä tietoalan
asiantuntijoina tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua alan keskusteluun.

Oletko kiinnostunut tulemaan mukaan
viestintätoimikuntaan?
Jos vastauksesi on kyllä, ota yhteyttä toimikunnan vetäjään: Olli Ilmarinen,
otilmarinen@gmail.com tai yhdistyksen toimistoon info@tietojohtaminen.
com – kerromme sinulle lisää. Tällä hetkellä mukana ovat jo Olli Ilmarinen,
Pirjo Valpas, Helena Berg, Heli Eloranta ja Jari Karjalainen.
Jos vastauksesi on ei, voit silti osallistua viestimällä yhdistyksestä, sen
toiminnasta ja tapahtumista. Helpoimmin tämä käy osallistumalla keskusteluun netissä, esim. kommentoimalla tai jakamalla siellä sosiaalisen median
sisältöjä. Pidä mielessäsi myös omat henkilökohtaiset verkostosi.
Yhdessä viestimme enemmän!
Seuraa ja osallistu keskusteluun:
Verkkosivut:
www.tietojohtaminen.com
Twitter: 		
@KMSpecialists #tietojohtaminen #tiedollajohtaminen
		#aineetonpääoma
Facebook:
fb.me/tietojohtaminen
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/groups/1734147

Olli Ilmarinen, viestintätoimikunnan pj,
yhdistyksen hallituksen vpj.

Kirjoittaja on Tietoasiantuntija-lehden toimituskunnan jäsen.
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Tietojohtamisen Teemapäivä 12.5.2017
Haaga-Helia, Ratapihantie 13, Helsinki (Pasila)

Varaa jo
kalenteriin!

Twitter: #tijoteema17
Tilaisuus on tarkoitettu: johtajille, tietoasiantuntijoille, analyytikoille, kehittäjille,
tietohallinnossa työskenteleville sekä kaikille päätöksentekijöille.

DIGITALISAATIOSTA TOIMINNAN VOIMAKONE
Tänä vuonna seminaari käsittelee suuria yhteiskunnallisia muutoksia ja tiedon roolia niissä.
Digitalisaatio on siirtynyt keskiöön, toiminnan voimakoneeksi.
- tule kuuntelemaan, mitä se tarkoittaa!
Puheenvuoroja mm.
Case: KaPA – Mitä Kansallinen palveluarkkitehtuuri tarjoaa julkiselle toimijalle ja yksityiselle yritykselle?
Maria Nikkilä, ohjelmapäällikkö, valtiovarainministeriö
Palveluväylä - Case PRH; Mikko Pitkänen, IT-arkkitehti, Patentti- ja rekisterihallitus
Case: Dottli-terveysteknologia yrityksen toimitusjohtaja Vesa Kemppainen. Dottli on esimerkki yrityksestä,
joka tuo uutta ajattelua ja tehoa terveyspuolelle.
Sote - Terveysteknologia ja sen mahdollistama tietojohtaminen, johtaja Tuula Tiihonen, SITRA
Case: Tietotilinpäätös tulee!
Lisäksi esitellään erilaisia tiedon analysoinnin ja
hyödyntämisen ratkaisuja.
OHJELMA TÄYDENTYY LÄHIAIKOINA.

Katso lisätietoja vahvistuvista puheenvuoroista:
www.tietojohtamisenteemapaiva.fi
Ilmoittautumiset:
www.tietojohtamisenteemapaiva.fi
info@tietoasiantuntijat.fi
Hinta:

Early bird -hinta jäsenet 325 € / muut 425 €,
mikäli ilmoittaudut 17.4. mennessä.
18.4. alkaen Tietojohtaminen ry:n jäsenet 375 € / henkilö
tai koulutusjäsenmaksulla tai KoKo-kortilla
Muut 475 €
Kysy myös ryhmähintoja.

Tervetuloa tietojohtamisen kevään huipputapahtumaan! Tule verkottumaan ja ilmoittaudu!

