
”Aamupäivä sisälsi todella mielenkiintoiset esitykset tulevaisuuden megatrendeis-
tä ja Suomen talouden kehittymisestä sekä Mika Pantzarin esityksen siitä, voiko 
tulevaisuutta ylipäätään ennustaa. Ajankohtaisia aiheita, joita on tullut pohdiskel-
leeksi. Nyt niihin pohdintoihin sai uutta tietoa ja pohjaa. Nyt on hyvä tunnelma 
lähteä kuuntelemaan iltapäivän esityksiä”, tuumi Silja Kärpänniemi lounastauolla.
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GLOBALISAATIO, DIGITALISAATIO JA TEKOÄLY 
ovat käynnistäneet muutoksen, jossa johtaminen on 
murroksessa. Päätöksenteko perustuu monien erilaisten 
ja koko ajan muuttuvien tekijöiden, indikaattoreiden, 
yhdistelyyn. Tulevaisuuden kartoittaminen, hyvä sanallis-
taminen ja historian taju auttavat johtajaa. Johtamisen 
muutos on oman kontrollin luovuttamista ja luottamusta 
työntekijöihin. Johtaja ei tee itse päätöksiä, vaan opettaa 
organisaationsa tekemään niitä.

Tuomme tässä artikkelissa esiin tiivistettynä Tie-
tojohtamisen teemapäivän annin, joka toi hyvin esiin 
johtamisen nykypäivän haasteet ja erilaisia keinoja niiden 
voittamiseen.

Tulevaisuuskuvaa pitää laajentaa
Mikko Dufva

Sitra on nostanut ennakointityöhön kolme 
näkökulmaa, megatrendit, visiot ja 

heikot signaalit, joilla tulevaisuu-
teen voi tarttua. Megatrendit 
muuttuvat ajassa: teknologia ja 
sosiaaliset innovaatiot voivat 
tuoda kokonaan uudenlaisia 
ratkaisuja, joita ei osattu etukä-
teen ennakoida. Päätöksenteko 

moninaistuu kaiken vaikuttaessa 
kaikkeen eikä yksin toimiminen ole 

enää mahdollista. Siksi tulevaisuu-
teen tulee varautua uudistamalla pää-

töksenteon rakenteita. Jos tähän ei pystytä, 
valta keskittyy harvempiin käsiin ja levottomuus yltyy. 

Visiot ovat valintoja megatrendeihin suhtautumisessa 
ja edistyksellisille visioille on annettava tilaa. Tulevaisuus 
on samaan aikaan tuttu ja yllättävä. Tulevaisuuskuvaa 
tulee laajentaa, koska emme tiedä, millainen tulevai-
suus tulee. Monet nykyhetkessä naurettavilta tuntuvat 

ideat eivät välttämättä ole sitä tulevaisuudessa. Heikot 
signaalit ovat viestejä, merkkejä nousevasta asiasta tai 
ensioireesta? Helposti jätetään huomioimatta yllätykset 
eli mustat joutsenet (epätodennäköisyydet), hankalat 
asiat eli mustat elefantit (todennäköisiä, mutta niihin ei 
tartuta), systeemiset muutokset eli mustat meduusat 
(kumuloituvat) tai intressit eli mustat krottikalat (vaihto-
ehtoiset faktat, jotka ovat piilossa). 

Tulevaisuutta voi kartoittaa  
ja sanallistaa
Mika Panzar

Teknologian kehittymisen tulevaisuutta on visioitu onnis-
tuen ennustamaan sitä aika hyvin, mutta kun on mietitty 
yhteiskunnan tulevaisuutta arvojen kautta, on yleensä 
epäonnistuttu. Alvin Toffler sen sijaan onnistui 1970-lu-
vulla tehdyissä ennustuksissaan. Myös Suomen histori-
asta löytyy tulevaisuustulkkeja, monia aikaansa edellä 
olleita henkilöitä.

Kriisit synnyttävät aina jotakin uutta. 1930-luvun 
laman jäljet näkyivät arvojen, tekniikan ja organisaatio-
muotojen kehityksessä. Nykyajan luonnonvoimina toimi-
vat digitalisaatio, robotisaatio, globalisaatio ja urbanisaa-
tio. Näkemyksellinen johtajuus perustuu historian tajuun, 
kykyyn siirtää organisaationsa aikakaudesta toiseen ja 
toimialasta toiseen. 

Taloustiede on nähnyt tiedon merkityksen 1960-luvul-
la, tiedon pitää liikkua. Nyt data on öljyä, se on valuuttaa, 
joka pyörittää erilaisia edelleen muuttuvia toimialueita. 
Maailma muuttuu ihan toisen näköiseksi. Hierarkkisessa 
maailmassa tieto valui ylhäältä alas, kun taas datatalo-
udessa tieto nousee alhaalta ylös. Perinteiset toimialat 
muuttuvat, kun erilaista dataa 
voidaan yhdistää monella ta-
valla toisiinsa. Kuluttaja 
voi aktiivisesti vaihtaa 
ja myydä omaa 
dataansa. 2010-lu-
vun kansalainen 
(Data citizenship) 
on osa datatalout-
ta, tuotamme eri 
tavoilla uutta dataa 
tubettamalla, osal-
listumalla facebook-
keskusteluihin jne. 

Sanaston luominen, tulevaisuuden sanoittaminen on 
tulevaisuuden tekemistä. Tällöin pystytään kehittämään 
tulevaisuusfiktioita. Ihminen, jolla on kyky luoda karttoja 
ja joka sanoittaa muutosta on vahvoilla. Karttojen avulla 
maailma on otettu haltuun aiemminkin. Karttakuvat, 
maailmaa jäsentävät mallit, leviävät käyttöön myös uu-
silla alueilla. Visualisoinnilla on aina ollut voimaa.

Media hypettää, mutta ihmisen kyky oppia ja omak-
sua uutta on hidasta. Tästä seuraa median innovatiivi-
suuden ja kyvykkyyden ristiriita. Menestyäkseen on olta-
va oikeassa kohdassa hypersyklin käyrällä. 1990-luvulla 
oli vielä vallalla vanhanaikainen näkemys lineaarisuu-
desta, jossa tiede keksii, teknologia tuotteistaa ja ihmiset 
ottavat käyttöön. Muutos tapahtuu, kun tekoäly (Artificial 
Intelligence) jäljittelee ihmisen älykkyyttä ja sovellusten 
käyttöönotot etenevät. Nykyajassa tarvittaisiin ihmisiä ja 
tekniikkaa ymmärtäviä insinöörisosiologeja.

Viekö teknologia työpaikat? 
Juuso Vanhala

Elintason nousu kiihtyi 150 vuoden ajan, mutta viimeisen 
15–20 vuoden aikana sitä ei ole saatu kiihdytettyä. Suo-
messa talouskasvu on ollut 10 vuotta monia muita EU-
maita heikompaa ja mitä voidaan olettaa tulevaisuudesta? 
Lähivuosikymmeninä kasvu uhkaa hyytyä. Tiedossa on 
asiaan vaikuttavia muuttujia, mutta digitalisaatio ei ole 
vielä kiihdyttänyt talouskasvua, miksi? Onko ICT vouhotus-
ta vai jääkö tuottavuus pieneksi? Digitalisaation uusin aal-
to on vasta alkanut, teknologiset muutokset ovat hitaita ja 
tuotanto- ja organisaatiorakenteiden muutos vie aikaa. 

Digitaalinen osaaminen karttuu hitaasti ja vaatii ajat-
telutapojen muutosta. Suomessa osaava huippu karkaa 
muilta ja kuilu teknologian käyttöönottoon on kasva-
nut. Viekö teknologia työpaikat, voiko seurauksena olla  
työpaikkojen häviäminen nopeammin kuin uusia syntyy? 
Taaksepäin katsottaessa näin ei ole käynyt teknologian 
kehittyessä. Työmarkkinoilla on tapahtunut polarisaatio. 
Työpaikat ovat syntyneet korkeapalkkaisiin töihin ja keski- 
ja matalapalkkaisten osuus on vähentynyt. Lääkkeeksi 
elintason nostoon ja osaamisen vahvistamiseen tarvitaan 
joustavaa oppimista ja työpaikoilla tapahtuvan ja institu-
tionaalisen oppimisen yhdistämistä.

Johtaminen on  
kokonaisuuksien ohjaamista
Tero Kaleva, ks. sivu xx

Johtaminen on kokonaisuuksien johtamista, ohjausta 
ja hallintaa. Asiat ja ihmiset ovat kytköksissä toisiinsa 

keskinäisiä toimintaketjuja muodostavin  
syy-yhteyksin, joten liian nopea asioiden 
ratkaiseminen voi olla haitallista. Riippuvuus-
suhteet eivät ole selkeitä tai johdonmukaisia. 
Siksi ratkaisevissa päätöksentekovaiheissa 
tilannetta on tarkasteltava kriittisesti. Joh-
tajan ja johtoryhmän on hyvä haastaa omaa 
ajattelutapaansa. Johtamisessa systeeminen 

lähestymistapa, jossa hahmotetaan toisistaan riippu-
via kokonaisuuksia johtaa hyviin tuloksiin. Virhe, joka 
helposti tehdään on, että ratkaistaan lopputulemaa eikä 
ongelmaa, joka sen on aiheuttanut. Prosessikartat ja ar-
viointikartat ovat edelleen käyttökelpoisia, sillä ne tuovat 
lisäarvoa päätöksentekoon. 

Tulevaisuutta ei voi ennustaa – vai voiko?
Miten johdat tuntemattomassa tulevaisuudessa?

TIETOJOHTAMISEN TEEMAPÄIVÄ 17.5.2018 

Monet nykyhetkessä naurettavilta 
tuntuvat ideat eivät välttämättä ole sitä 
tulevaisuudessa. Heikot signaalit ovat 
viestejä, merkkejä nousevasta asiasta.

Nykyajan luonnonvoimina toimivat 
digitalisaatio, robotisaatio, 
globalisaatio ja urbanisaatio.

Sanaston luominen, tulevaisuuden 
sanoittaminen on tulevaisuuden tekemistä.

TeksTi: Leena kononen, kuvaT: HeLena Berg
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Asiakaspalvelu ja  
asiantuntijatyö muuttuvat
Katri-Leena Launis

Teknologiakehityksen myötä ohjelmistorobotit, tekoäly, 
chatbot, puhebot ja prosessimoottori järjestelmäkehityk-
sessä ovat edistäneet työskentelyä asiakaspalvelun asi-
ointiprosessissa. Datan lisääntyvä käyttö muuttaa työtä, 
tulee kokonaan uusia työnkuvia. Organisaatioissa tarvi-
taan dataosaajia ja tietovarantoymmärrystä. Digijohtaja 
ja muutosjohtaja ovat KELA:ssa työpari ylimmän johdon 
alaisuudessa ja ylläpitävät sisäisiä ja ulkoisia verkostoja.

Tarvitaan johtamisen ja ICT:n välisen yhteyden hake-
mista. Pääpaino kuitenkin on toiminnan muutok-
sessa, joka on prosessien muuttamista ja 
kulttuurin muutosta kokeilukulttuurin 
keinoin. Muutos herättää pelkoja ja 
siksi ihmiset tulee ottaa mukaan 
muutokseen. Vaikka työn teke-
misen tapoja voidaan muuttaa 
ja konetta opettaa, niin inhimil-

lisyys, ihmisen kohtaaminen ja persoonallisuus eivät ole 
kopioitavissa koneelle.

Johtaja pysyy poissa osaajan tieltä
Lasse Larvanko

Tulevaisuuden johtaja voi tehdä itse hyvin vähän. Hän on 
kuin kuski, joka ottaa matkustajat autoon, varmistaa että 
heillä on hyvä olla ja kysyy mihin mennään. Johtaja ei ole 
parempi asiantuntija kuin muut ja tämän myöntämine 
haastaa ja nöyryyttää johtajia, usean kerran elämässä. 
Sankarijohtajuus on enää myytti. Resepti menestymiseen 
on palkata hyviä osaajia, mahdollistaa heidän tekemi-

sensä ja pysyä poissa tieltä. Muutokseen kyvykkäimmät 
pärjäävät. Liian helposti valitaan strategia, joka 

ei epäonnistu ja jossa paras lopputulos on 
ennustettavissa.

Koneoppimisen ajan työt ovat 
kahdenlaisia. Toisessa ihminen kertoo 
koneelle ja toisessa kone kertoo ihmi-
selle, mitä pitää tehdä. Kun komp-
leksisuus kasvaa, ennustettavuus 
huononee ja algoritmi tekee työt. 

Kaikki automatisoidaan mikä voidaan. 
Empatiaa ja innostusta ei voi auto-

matisoida - on tärkeää käyttää aikaa 
työtovereiden kanssa sen sijaan, että mittaa 

työtyytyväisyyttä. Kukoistava kokeilukulttuuri 
tarvitsee vapautta, dataa ja tarkoituksen. 

Idean läpivienti onnistuu  
tunteisiin vaikuttamalla
Ira Kujala

Työelämässä tarvitaan useita tunteita. 
Tunnetaito on tuoda tunteita hyvällä tavalla 
esiin. Oman idean läpivientiin vaikuttaa, kuin-
ka hyvin saa vaikutettua toisten tunteisiin. 
Tunteet ovat energiaa ja tunteen tehtävä on 
saada liikettä aikaan oikeaan suuntaan. 

Omia tunteita voi opetella tunnistamaan 
pysähtymällä hetkeksi kuuntelemaan itse-
ään. Aina tuntuu hyvältä, pahalta tai ei mil-
tään, sillä tunnemme tarpeidemme mukaisia 
tunteita. Vaikka ihminen tuntee enemmän 
positiivisia tunteita, negatiiviset tunteet 

Tulevaisuuden johtaja voi 
tehdä itse hyvin vähän. 
Hän on kuin kuski, joka 
ottaa matkustajat autoon, 
varmistaa että heillä on hyvä 
olla ja kysyy mihin mennään.

vievät huomion. Huipputiimeissä on 6:1 positiivisuutta 
enemmän suhteessa negatiivisuuteen.

Innostus on tulevaisuusorientoitunut tunne, jossa 
havaitaan mahdollisuus ja lähdetään etenemään sitä 
kohti. Kaikki ihmiset haluavat, että heistä kiinnostutaan, 
jokainen haluaa tulla nähdyksi. Ymmärrys on empatian 
lähtökohta. Tarvitsemme arvostusta ja reilua kohtelua, 
ilahtuneita katseita ja kohtaamisia, jotta syntyy innos-
tusta. Edistymisen ja merkityksen kokemukset työssä 
ovat oleellisia. Tunteiden kohtaamisessa keskeistä on 
läsnäolo, pienikin hetki. On muistettava pysähtyä. 

Innostus on tulevaisuus-
orientoitunut tunne, jossa 
havaitaan mahdollisuus ja 
lähdetään etenemään sitä kohti.
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