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Itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton teemana tieto 
 

”Suomen vahvuutena on aina ollut kyky toimia yhdessä, tilan 

antaminen erilaisille mielipiteille ja tiedon monipuolinen käyttäminen”, 

tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo. 

Aiheina tänään 

•  Miten johtaa asiantuntijaorganisaation hiljaista ja eksplisiittistä 

tietoa? 

•  Kuinka erottaa olennaiset asiat/ ratkaisut epäolennaisista? 

•  Miten toteuttaa toivottu ja haluttu muutos käytännössä? 
o  Poisoppimisen tuska ja sen kanssa toimiminen 

•  Uudenlainen johtamiskulttuuri: bisnesälyä ja elämäkeskeistä 

päätöksentekoa  

•  Loppukeskustelu 
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Miten johtaa asiantuntijaorganisaation hiljaista ja 
eksplisiittistä tietoa? 

•  Organisaation ”tietoarkkitehtuuri” muodostuu tietoresursseista, 
tietoprosesseista sekä näitä tukevista tietojohtamisen käytännöistä 
(Kianto 2018) 

•  Tietojohtamisen kolme paradigmaa: informaation hallinta, sosiaalinen 
vuorovaikutus ja tietopääoman hallinta. (Kianto 2018) 

•  Tietojohtamisen tehtävänä on muodostaa kokonaiskuva 
organisaation hallussa olevasta tiedosta ja valjastaa se 
palvelemaan liiketoimintaa (Laihonen et al. 2013)  

•  Tietojohtaminen on yrityksen arvonluonnin edistämistä kehittämällä 
järjestelmällisesti yrityksen tietoprosesseja ja lisäämällä sen strategisia 
tietoresursseja (Kianto 2011) 

Aino Kianto / LUT 

Tietoresurssit (ICpartners, 2004; Salojärvi, 2005)  

Aino Kianto / LUT 

Tietojohtamisen periaatteet (Kianto 2018) 

•  Tietoa tulee johtaa strategisesti  
•  Johdon tuki ja resurssit välttämättömiä  
•  Teknologia on tärkeä mahdollistaja  
•  Tieto saa alkunsa ja ”asuu” ihmisissä ja heidän välillään  
•  On ymmärrettävä tiedon moniulotteinen luonne  
•  Tietäminen liittyy tekemiseen  
•  Tietäminen liittyy tuntemiseen  
•  Tiedon jakamista tulee rohkaista ja palkita  
•  Tiedon jakaminen vaatii luottamusta  
•  Innovatiivisuus ja oppiminen olennaisia menestystekijöitä  
•  Tarvitaan tietoperustaisia seurantavälineitä  
•  Tietojohtaminen on jatkuva prosessi joka kuuluu kaikille organisaatiossa 

Aino Kianto / LUT 
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Nykytila-analyysi (Morgan 1997 mukaillen) 

? 
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ja 
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•  Optimitilanteessa muutostyö on jatkuvaa ja toimintaa kehitetään 

jatkuvasti sekä tavoitteita uudelleenarvioidaan. Ei siis kasvateta ns. 

muutosvelkaa vaan uudistaminen ja kehittäminen on osa 

organisaation arkea 

Jatkuva, hallittu yhdessä kehittämisen ja 
kokeilemisen toimintatapa 

•  Ensin pitää tunnistaa millainen muutos on käsillä  

•  Poisoppimisen tuska ja sen kanssa toimiminen  

•  Muutosmatka on maratonlaji,  

    joka juostaan pienissä etapeissa 

 
Mikäli kuitenkin erilliseen muutosprojektiin päätetään 
ryhtyä… 
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Muutoksessa johtajan on… 

 (Markku Ikävalko / LUT 2019, Kotter muok. 1996)  

Tehtävä: 
  
1. Luo kiireellisyyden tuntu  
2. Kokoa ohjaava ryhmä  
3. Kehitä muutosvisio ja strategia  
4. Viestitä ne 
5. Kannusta  
6. Synnytä nopeita tuloksia  
7. Älä luovuta  
8. Synnytä uusi kulttuuri  

Vältettävä:  
 
1. Tekosyitä ja viivyttelyä  
2. Puutteellista johdon tukea  
3. Vision voiman aliarviointia  
4. Vähäistä viestintää visiosta  
5. Haittatekijöiden esiinnousua  
6. Epäonnistumista lyhyen aikavälin 
voittojen luomisessa  
7. Voiton ennenaikaista julistamista   
8. Muutoksen ankkuroitumattomuutta 
yrityskulttuuriin 

Bisnesälyä ja elämäkeskeistä päätöksentekoa 

•  Käsillä olevien päätösten vaikutusten laajempi ymmärrys ja arviointi 

•  Teknologiakeskeisestä suunnittelusta elämäkeskeiseen suunnitteluun: “Elämäkeskeisessä 
suunnittelussa tarkastellaan yhtäältä tosiasioita, kuten esimerkiksi tietyn viraston tehtäviä ja 
toimintatapoja, ja toisaalta arvoja ja normeja, joita yhteiskunta ja kansalaiset 
noudattavat.” (Valtioneuvosto 2019*) 

 
•  Elämäkeskeinen suunnittelu avaa ihmistieteiden kirjon suunnittelijoiden käyttöön tuomalla 

esimerkiksi psykologian ja sosiologian kysymykset osaksi teknologiaratkaisujen suunnittelua.  Tältä 
pohjalta on mahdollista toteuttaa eettisesti kestäviä ja hallinnon käytännön toimintamalleja tukevia 
teknologiaratkaisuja. (Valtioneuvosto 2019*) 

•  Ihmistieteiden kysymysten sisällyttäminen teknologia-suunnitteluun lisää suunnitteludiskurssien 
syvyyttä, ja auttaa hahmottamaan teknologian hyödyntämiseen, haltuunottoon ja vaikuttavuuteen 
liittyviä eettisiä kysymyksiä niin yksilöiden kuin yhteiskunnan näkökulmasta. (Valtioneuvosto 2019*) 

*Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 14/2019 

Johtajuudesta 

•  “Kokemuksellinen konstruktio” (Ropo 2011)   

•  “Sarja prosesseja päivittäisessä vuorovaikutuksessa, jossa jokaisella 

voi olla erilaisia johtajuusrooleja, tilanteesta riippuen” (Crevani et al. 

2010) 

•  “Leadership is probably best conceived as a group quality, as a set of 

functions which must be carried out by the group.”  (Denis et al. 2012) 
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Toimivan organisaation ydinarvot (Robbins & Judge 2013)  

1.  Respect for people  

2.  Trust and support  

3.  Power equalization  

4.  Confrontation 

5.  Participation 

 

Organisaation tyhmyys (Doaee et. al. 2013)  

Kuva: V. Tiirikainen 2019, Heikentyneen päätöksenteon anatomia: Nokian matkapuhelinliiketoiminnan epäonnistuminen 

Tiimien rakennemuutoksesta (Mortenson & Haas 2018) 

 
“As teams become more fluid, overlapping, and dispersed, our traditional 

conceptualization of teams as clearly bounded membership groups is 

increasingly challenged. While these trends offer important benefits, they 

can also lead to boundary blurring that undermines team effectiveness.” 

 

“To provide a new perspective …of teams with blurred boundaries, we have 

proposed a shift from viewing teams as clearly bounded groups of 

members toward instead viewing teams as …DYNAMIC PARTICIPATION 

HUBS.” 
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Uusia tapoja organisoida arki – esimerkkinä 

 “fast expert teams” (Kirsimarja Blomqvist et al. /  LUT 

2019) 

Yhteenvetona 

•  Tieto = valtaa & kilpailukykyä. Tiedon määrän kasvaessa on tärkeintä 

erottaa olennainen tieto epäolennaisesta  

•  Tietojohtaminen on ihmisten johtamista 

•  Tietojohtamisen kannalta on tärkeää miettiä, miten näitä tietoja on 

saatavilla sekä miten niitä jaetaan ja hyödynnetään mahdollisimman 

sujuvasti ihmisten toimesta organisaation (liike)toiminnan hyväksi 

•  Samoin tulee miettiä, miten organisaation rakenteet ja toimintatavat 

tukevat tätä 

Kiitos! 

johanna.heikkila(a)student.lut.fi 

 

www.linkedin.com/in/johanna-heikkilä-47074a 


