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Mitä voimme oppia Namibian epäonnistuneesta himba-projektista?  

Entä mitä haasteita ja pulmia nykyinen digiaalto asettaa yritysjohtajille?  

Tämä raportti tarjoaa näkökulmia ja neuvoja parhaisiin henkilöstrategi-

oihin sekä onnistuneeseen digitalisoitumiseen.
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Esipuhe

SPACE Management Consulting Europe on Euroopan johtavien johta-
miskonsultointiin erikoistuneiden yritysten strateginen liittoutuma. 
Autamme organisaatioita työskentelemään tehokkaammin strategi-
ansa toteuttamiseksi kehittämällä niiden toiminnallisia, kulttuurisia, 
rakenteellisia ja taloudellisia valmiuksia. SPACE toimii eri puolilla Eu-
rooppaa, jossa sillä on yhdeksän toimipaikkaa. Yli 250 konsulttiam-
me palvelevat sekä julkisia että yksityisiä yrityksiä ja organisaatioita.  

Julkaisemme säännöllisesti tutkimusraportteja ja katsauksia aiheista, 
joita pidämme yhdessä asiakkaidemme kanssa ratkaisevan tärkeinä 
menestyksekkäälle liiketoiminnalle. Tämän vuoden raportti heijastaa yli 
sadan eurooppalaisen toimitusjohtajan, henkilöstöjohtajan ja ylemmän 
esimiehen näkemyksiä nivoen ne yhteen oman konsultointi- ja liiketoi-
mintakokemuksemme kanssa. Raporttia varten haastattelimme henki-
lökohtaisesti asiakkaitamme ja liiketoimintakumppaneitamme, jotka 
antoivat tukensa digitaalista muutosta koskevalle tutkimustyöllemme. 

Haluammekin kiittää kaikkia asiakkaitamme ja kumppaneitamme hei-
dän arvokkaista näkemyksistään sekä siitä, että he jakoivat liiketoimin-
tansa innovoimiseen liittyviä onnistumisia ja haasteita kanssamme. 

Toivotamme nautinnollisia lukuhetkiä raportin parissa. 

Sami Saren
Muutostaito Oy
0400 353 625



Vuonna 2008 Namibian hallitus käynnisti asuntohankkeen, jonka tarkoituksena oli tarjota himbojen pai-
mentolaisheimolle mahdollisuus vaihtaa perinteiset savimajansa moderneihin asuntoihin. Lisäksi heimo-

laisten käyttöön tarjottiin digitaalista infrastruktuuria älypuhelimineen. 

Hallitus suhtautui hankkeeseen innostuneesti, ja himbat näyttivät ottavan ajatuksen uusista kodeista hyvin vastaan. 
Hallituksen yllätykseksi himba-perheet käyttivät kuitenkin uusia kotejaan karjasuojina ja jatkoivat asumista entiseen 
tapaan savimajoissaan – nyt vain uusia älypuhelimiaan näppäillen. 

Himba-projekti osoittaa, että edistyksen ja muutoksen aikaansaamiseen saattaa liittyä odottamattomia reaktioita ja 
ongelmia, olipa kyse sitten uusien työkalujen, menetelmien tai toimintamallien käyttöönotosta. Sama pätee digitali-
saatioon. Joskus organisaatiot ja yksilöt omaksuvat helposti uusia työkaluja tai teknologioita; toisinaan ne taas ky-
seenalaistetaan tai jopa torjutaan. Himba-projektista käy ilmi, että perinteet, kulttuuri ja kokemukset ovat voimakkaita 
mekanismeja, jotka voivat vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja muutoshalukkuuteen.

Tässä raportissa käytämme käsitteitä digitalisaatio ja digitaalinen muutos. Ne kuvaavat digitaalisten teknologioiden 
laaja-alaista käyttöönottoa yrityksissä ja organisaatioissa niiden yleisen tai liiketoiminnallisen suorituskyvyn paranta-
miseksi esimerkiksi uusien liiketoimintamallien tai -prosessien sekä asiakas- tai työntekijäkokemuksen kautta. 

Teknologiaa pidetään nykyään laajalti merkittävänä ulkoisena vaikutustekijänä. Samalla digitaalisesta muutoksesta 
on tullut yksi yritysjohtajien tärkeimmistä strategisista prioriteeteista. Digitalisaation myötä muutostahti kiihtyy tu-
levaisuudessa entisestään, mikä merkitsee monille johtajille mahdollisuutta uhkan sijaan. Yritysten toimitusjohtajat 
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Johdanto

Katso IBM:n kansainvälinen toimitusjohtajille  
suunnattu kyselytutkimus (IBM CEO Survey 2015).

//

»
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Johdanto

ovat tietoisia riskeistä, joita he kohtaavat, jos he eivät 
lähde tälle muutosmatkalle ja onnistu siinä (ks. vierei-
nen kaavio).

Vuoden 2017 alussa SPACE Management Consulting 
haastatteli yli sataa eurooppalaista ylimmän tason ja 
keskitason johtajaa eri toimialoilta. Tutkimuksemme hei-
jastaa edellä mainittuja havaintoja. Vaikka yritysten digi-
taalinen kypsyys ja kehittyneisyys vaihtelevat eri puolilla 
Eurooppaa ja eri toimialoilla, havaitsimme, että yrityksillä 
on monia yhteisiä haasteita riippumatta niiden digitaa-
lisesta kypsyydestä. Yritysjohtajat ovat erittäin tietoisia 
digitaaliteknologian tärkeydestä mutteivät niinkään siitä, 
miten nämä uudet teknologiat tulisi ottaa käyttöön, mikä 
vaikutus niillä on perinteisiin prosesseihin tai mitä ne 
merkitsevät johtajuuden kannalta. 

Lisäksi yrityksissä keskitytään edelleen liian vähän 
työntekijöiden osallistamiseen, sitouttamiseen ja kehit-
tämiseen. Yritysten ylimmällä tasolla tiedostetaan, että 
digitalisaatio monimutkaistaa muutosprosesseja ja että 
johtajat ja esimiehet kaipaavat edelleen opastusta ja tie-
toa siitä, miten luotsata organisaationsa ja tiiminsä on-
nistuneesti muutoksen läpi. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

Taloudellinen  
suorituskyky  

Liiketoiminnan  
kasvu 

Markkinaosuus

42 %

39 %

35 %

Kaavio

// Suurimmat yritysten kohtaamat riskit, jos ne epäonnistuvat digitalisaatiossa

Lähde: EIU:n kansainvälinen kyselytutkimus terveydenhuolto-, tietoliikenne- ja rahoitusaloilta  
(EIU Global Survey 2016 in healthcare, telecom and finance industries)



Tästä syystä päätimme keskittyä tutkimuksessamme inhimillisiin tekijöihin sekä digitalisaatioon liittyviin mahdollisiin 
haasteisiin. Raportissa pureudutaan muutamiin seuraavista tärkeistä kysymyksistä:
// Mitä johdon tulisi tietää digitalisaatiosta, ja millaisia vaikutuksia sillä on johtajiin itseensä ja heidän alaisiinsa?
// Miten johto voi oppia ja kehittää digitaalisia taitoja luotsatakseen henkilökuntaansa muutoksessa?
// Mitkä ovat suurimmat organisaatioiden kohtaamat haasteet johtajuudessa, henkilöjohtamisessa ja asenteissa? 
// Onnistuuko keskijohto määrittämään roolinsa uudelleen, kun rajojen hämärtyminen ja tiedon välitön saatavuus muut-

tavat toimintakenttää?
// Mikä vaikutus tällä kaikella on perinteisiin päätöksentekoprosesseihin? 
// Miten nykyjohto voi tehokkaasti haastaa perinteet, historian ja kulttuurin digitalisoitumista tavoitellessaan?

Monet yritykset ja organisaatiot ovat vasta aloittelemassa digitaalista muutosmatkaansa, ja vaikka haastattelemamme 
johtajat ovat nopeita oppimaan, kaikki olivat yhtä mieltä siitä, ettei kyseessä ole kertaluonteinen hanke vaan jatkuva muu-
tosprosessi, joka vaatii aikaa tuottaakseen hedelmää. Tämänvuotisessa raportissa tarjotaan siksi arvokkaita näkökulmia 
siihen, miten organisaatiosi onnistuu digitaalisessa muutoksessaan.

Toivomme, että viihdyt raportin parissa.
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Johdanto

“Johtajien asennoituminen digitaaliseen muutok-

seen on pikemmin reaktiivista kuin proaktiivista, 

mikä hidastaa yritysten digitaalista kehitystä.”



01/ Tiivistelmä
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01/ Tiivistelmä

Huipputeknologian kiihdyttämä digitalisaatio mullistaa niin liiketoimintamalleja kuin 
kokonaisia organisaatioita. Se on osoittautumassa voimaksi, jonka valjastamisessa 
yritysjohtajilla on edelleen vaikeuksia.

Monilla aloilla on nykyään saatavilla uusia huipputeknologian ratkaisuja, joiden käyttöönotto 
edellyttää uudenlaisia työskentelymalleja ja -prosesseja. Yrityksillä ei kuitenkaan ole riittä-
viä taitoja ja henkilöresursseja näiden innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoon tai niistä 
hyötymiseen. Siksi yritysjohtajat joutuvat astumaan vieraille vesille digitalisoitumista tavoi-
tellessaan. 

Kun otetaan huomioon digitalisoitumiseen tehtävät, valtavat investoinnit sekä digitalisaa-
tion laajuus ja vaikutukset useimpiin aloihin, tutkimuksemme osoittaa, ettei yrityksissä tästä 
huolimatta keskitytä riittävästi siihen, miten digitalisaatio vaikuttaa johtajuuteen, osaamisen 
johtamiseen ja toimintakulttuurissa vallitseviin asenteisiin. Himba-vaikutuksen (ks. Johdan-
to) välttämiseksi johtajia neuvotaan keskittymään samanaikaisesti yhtäältä teknologiaan ja 
prosesseihin sekä toisaalta inhimillisiin tekijöihin. Lukuisien digitaalisten haasteiden rat-
kaiseminen ilman toimivaksi todistettua mallia on kuitenkin osoittautumassa jättimäiseksi 
tehtäväksi.

//

»

“Tarvitsemme sekä ihmisiä  

 että teknologiaa.”



“Käytimme kaikki voimavaramme uusien automatisoitujen prosessien pe-
rustamiseen. Unohdimme kuitenkin huomioida esimiehemme, jotka ovat 
nyt eksyksissä eivätkä löydä itselleen uutta roolia”, sanoi erään ranska-
laisen konevalmistajan toimitusjohtaja.

Johtajuuden uusi määritelmä
Johtajien edessä on kaksitahoinen digitaalinen haaste, joka vaikuttaa 
paitsi yritykseen ja sen työntekijöihin, myös johtajiin itseensä. Johtajien 
on tuettava organisaationsa sopeutumista digitaaliteknologiaan ja sen 
mukanaan tuomiin pulmiin sekä sopeuduttava myös itse muutokseen.

Tutkimuksemme osoitti, että digitalisaation seurauksena johtajarooleihin 
vaikuttaa erityisesti kaksi päätekijää:
// Läpinäkyvyys – datan ylimäärä hämärtää perinteisiä johtajien, työnteki-

jöiden ja ulkoisten tahojen välisiä rajoja.
// Hajauttaminen – yhteistyöverkkoja muodostetaan ja päätöksiä teh-

dään perinteisten organisaatiokehysten ja hierarkioiden ulkopuolella.

Kun perinteiset johtamismallit ovat ajan myötä menettäneet merkitystään 
innovaatioiden ja alati muuttuvien liiketoimintaedellytysten seurauksena, 
digitalisaatio ja sen myötä kiihtynyt muutostahti kohdistavat johtajiin en-
tistä suurempia paineita sekä pakottavat heidät keskittymään yhä vah-
vemmin seuraaviin digitaalisen johtajuuden haasteisiin »:
» Läheisyys vs. eristyneisyys: Johtajien on ylläpidettävä yhteenkuulu-

vuuden tunnetta tiimeissään etenkin etätyötä tekevien kohdalla, jottei 
kukaan eristäydy tai koe menettäneensä tarkoituksensa.

» Osallistaminen ja kehittäminen vs. poissulkeminen: Johtajien on tun-
nistettava ja kehitettävä erilaisia digitaalisia taitoja ja ajattelutapoja 
varmistaakseen työntekijöiden osallistumisen ja pitkäaikaisen työllis-
tymisen.

» Itsemäärääminen vs. hallinta: Laajempi itsemäärääminen tai autono-
minen työnsuunnittelu lisää usein työntekijän vastuullisuuden tunnetta 
ja tyytyväisyyttä, mutta vie samalla valtaa johtajilta, joiden on opittava 
ymmärtämään itsemääräämisen ja itsenäisyyden hieno ero.

» Demokratisointi vs. auktoriteetti: Vertaisviestintä ja (big) datan saata-
vuus lisäävät demokratiaa niin organisaation sisällä kuin sen ulkopuo-
lella. Tämä johtaa siihen, etteivät nuoret diginatiivit työntekijät hyväk-
sy enää autoritaarisia johtamistyylejä. Johtajien on siksi muutettava 
lähestymistapaansa vallan harjoittamisesta vallan jakamiseen.

» Ketteryys vs. johtajien vastuualueet: Innovatiiviset ja ketterät työsken-
telytavat vähentävät johtajien tarvetta tiimiensä päivittäiseen tukemi-
seen ja ohjaamiseen. Vaarana on kuitenkin, ettei johtajilla ole koko-
naiskuvaa yksittäisten työntekijöiden suoriutumisesta. Siten johtajien 
on vaikea kehittää työntekijöidensä potentiaalia sekä luoda tiimihen-
keä tai vahvistaa tiimin yhteenkuuluvuutta.

01/ Tiivistelmä
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Katso aikaisemmat Space-raportit:  
www.space-consulting.eu/publications



Näillä digitaalisilla haasteilla on kauaskantoisia seurauksia, minkä vuok-
si johtajien on niistä selvitäkseen omaksuttava uusia johtamistaitoja. Li-
sääntynyt itsetietoisuus ja avoimuus yhteistyötä kohtaan ovat ratkaisevan 
tärkeitä. Johtajien on lisäksi käytettävä viestinnässään tunneälyä sekä 
keskityttävä selkeyteen voidakseen välittää organisaation vision onnistu-
neesti. Myös vahvat muutosjohtamisen taidot auttavat onnistumaan digi-
talisoitumisessa. 

Yritysten tulisikin hakea johtajilta näitä ominaisuuksia, sillä ne ovat avain 
ajattelutapojen muuttamiseen. 

Uusi rohkea ajattelutapa
Digitalisaatio edellyttää uudenlaisia, jatkuvasti muuttuvia ja joskus ristirii-
taisia ajattelu- ja toimintatapoja, joita sekä työntekijöiden että johtajien on 
omaksuttava ja hyväksymällä seuraavat uudet ominaisuudet:
// Yhteistyö: yhteistyön tekeminen sekä kokemusten ja osaamisen jakaminen 

tiimeissä ja organisaation eri tasoilla.
// Jatkuva muutos: luovan, innovatiivisen ja avoimen lähestymistavan omak-

suminen ongelmanratkaisuun.
// Kollektiivinen rohkeus: tiimien ja yksilöiden rohkaiseminen mukavuusalu-

eesta luopumiseen ja riskien ottamiseen; riittävästi aikaa kokeilemiseen ja 
erehtymiseen.

// Keskittynyt ja avoin ajattelu: valtavien tietomäärien yksityiskohtainen ana-
lyysi sekä avoimen, pitkän aikavälin vision samanaikainen säilyttäminen.

Aika kyseenalaistaa  
päätöksentekoprosessit  
Yhä suurempi läpinäkyvyys, tiedon saatavuus ja organi-
saatioiden hajautuminen vahvistavat yhtäältä entistä de-
mokraattisempaa päätöksentekoa, jossa entistä useam-
milla henkilöillä ja näkemyksillä on merkitystä. Toisaalta 
aikapaineet sekä liiketoiminnan monimutkaistuminen ja 
mullistuminen asettavat johtajille valtavia paineita oikei-
den päätösten tekemiseen. Oikeiden valintojen tekemi-
seen edellytettävien taitojen, työkalujen ja kokemuksen 
puute johtavat turhautumisen, vallan menettämisen ja 
ahdistuneisuuden tunteisiin luoden siten epäilyksen var-
jon johtajan roolin ja arvon ylle. 

01/ Tiivistelmä
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Sekä johtajien että työntekijöiden on sopeutettava omat ajattelu- ja toi-
mintatapansa digitaaliseen muutokseen kehittämällä itse uusia taitoja, 
sillä muodollista koulutusta on heikosti tarjolla. Tällainen uusi digitaali-
nen ajattelutapa auttaa ratkaisemaan seuraavia haasteita »: 
» Ihmisten digitalisoiminen ja digitalisaation inhimillistäminen: Yritysten 

on säilytettävä inhimillinen ote järjestelmiensä kehittämisessä keskit-
tymällä organisaatiorakenteeseen, työpaikkaan, johtamiseen, toiminta-
kulttuuriin ja osaamiseen. Näin ne voivat luoda uusia asennoitumista-
poja.

» Sisäisen ja ulkoisen kellon synkronointi: Teknologian alati kiihtyvä ke-
hittyminen voi asettaa ihmisille valtavia henkisiä ja/tai emotionaalisia 
paineita. Yritysten on siksi tarjottava työntekijöilleen ja johtajilleen 
mahdollisuus hidastaa tahtia sekä pysähtyä pohtimaan ja lataamaan 
akkuja.

» Ohjattu voimaannuttaminen: Osallistumismahdollisuuksien lisääntymi-
nen, vertaisyhteistyö ja matala hierarkia voivat johtaa työntekijöiden ja 
tiimien itsekkääseen tai individualistiseen käyttäytymiseen. Siksi orga-
nisaatioissa tarvitaan edelleen rajoja ja toimintakehyksiä.

» Rohkeuteen kannustaminen: Organisaatiorakenteet ja johtamiskäytän-
nöt eivät aina rohkaise uuden suunnan valitsemiseen tai riskien ot-
tamiseen. Rohkeutta tarvitaan kuitenkin kaikilla organisaation tasoilla 
digitaalisessa muutoksessa onnistumiseksi.

» Yleiskuvan ja yksityiskohtien tasapainottaminen: Johtajien on oltava 
riittävän ennakkoluulottomia nähdäkseen kokonaiskuvan kauas yli pe-
rinteisten rajojen. Lisäksi heidän on analysoitava valtavia määriä yksi-
tyiskohtaista tietoa voidakseen tehdä tehokkaita ja älykkäitä päätöksiä.

Yritysten ja organisaatioiden on suositeltavaa arvioida digitaalista ajat-
teluaan, jotta johtajille ja työntekijöille tarjotaan oikeanlaisia valmennus- 
ohjelmia digiajattelun edellyttämien ominaisuuksien kehittämiseksi.

Henkilöjohtaminen kehittyy
Digitalisaation myötä henkilöjohtamiseen syntyy uusia tärkeitä osa-aluei-
ta, kuten se, miten erilaisin tavoin eri sukupolvet suhtautuvat teknologiaan 
työpaikalla tai miten yritykset kehittävät digitaalista osaamistaan ja mi-
hin toimiin niiden on ryhdyttävä pysyäkseen houkuttelevana työnantajana. 
Tutkimuksemme nosti esiin neljä keskeistä haastetta, joita organisaatiot 
kohtaavat vastatessaan näihin henkilöjohtamisen haasteisiin »:
» Digitaalinen houkuttelevuus lahjakkaan henkilökunnan säilyttämiseksi: 

Monet haastattelemistamme johtajista ovat tyytyväisiä yrityksensä di-
giosaamisen kehittymiseen, mutta samalla tietoisia siitä, että heidän 
yrityksensä on pysyttävä työntekijöiden silmissä digitaalisesti houkut-
televana. Digitalisoitumisen on kuitenkin tapahduttava yrityksen stra-
tegian ja osaamisen sallimassa tahdissa, jotta vältetään organisaation 
ja yksilöiden suorituskyvyn venyttäminen äärirajoille.

» Joustavien työskentelytapojen ja maantieteellisesti hajautuneiden tii-
mien tasapainottaminen selkeillä osaamiskartoituksilla: Kun etätiimit 
ja -projektit yleistyvät organisaatioissa, johtajien on opittava parem-
min tunnistamaan ja seuraamaan tiimiensä digitaalista osaamista.

» Eri sukupolvien näkökulmien yhteensovittaminen digitalisoitumista hi-
dastamatta: Asiakkaiden ja nuorten työntekijöiden peräänkuuluttaessa 
yhä laajempaa digitalisoitumista yrityksen on yhteensovitettava tämä 
kysyntä ja iäkkäämmän henkilökuntansa edellytykset, jotta se voi var-
mistaa, että digitalisoituminen vastaa kaikkien sukupolvien tarpeisiin.

01/ Tiivistelmä
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» Järjestelmällinen osaamisen kehittäminen vs. luonnollinen kehitys: 
Tutkimuksemme nosti esiin kaksi menestyksekästä tapaa kehittää 
digiosaamista: järjestelmällinen lähestyminen, jossa huomioidaan 
aikaisemmin tunnistettu digitaalinen osaaminen, sekä luonnolli-
nen, strukturoimaton kehitys. Molemmilla on omat hyvät ja huonot 
puolensa, mutta usein yritykset eivät arvioi kaikkia vaihtoehtojaan 
riittävän huolellisesti.

Yritykset eivät keskity riittävästi siihen, millaista uutta osaamista ne tar-
vitsevat ja miten ne voivat parhaiten tunnistaa ja kehittää digitaalista 
osaamista. Yritysjohtajien on siksi tunnistettava omat rajoituksensa ja 
tukeuduttava asiantuntijatiimeihin, jotka voivat tarjota tarvittavaa erikois-
tietämystä. Organisaation sisäisten (digitaalisten) koulutusohjelmien on 
myös tarjottava yksittäisille työntekijöille joustavia mahdollisuuksia itsen-
säkehittämiseen.

 

01/ Tiivistelmä
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Yritysten tulisi valmistaa johtajansa ja esimiehensä yhä nopeampaan 
muutokseen, mikä vaatii paitsi vahvoja muutosjohtamisen taitoja myös 
tietoa siitä, miten digitaalinen muutos toteutetaan.

Digitalisoitumisprosessin monimutkaisuus ei tule kenellekään yllätykse-
nä, mutta tutkimuksemme vahvistaa, ettei kyse ole ainoastaan teknolo-
giasta. Yritysten on kyettävä näkemään teknisiä haasteita pidemmälle ja 
laadittava asianmukainen strategia hallitakseen digitalisaation ihmisille 
tuomia seurauksia. 

Johtamisen ja muutosjohtamisen taitojen kehittämiseen keskittyminen 
mahdollistaa myös yrityksen muun digitaalisen osaamisen kehittämisen. 
Lisäksi se auttaa muuttamaan ajattelutapoja kaikilla organisaation tasoil-
la siivittäen siten yrityksen askeleen muita edelle digitalisaatiossa.

“Meidän on tuotava ilo  

 takaisin digitalisaatioon.”



02/ Johtajuuden 
uusi määritelmä
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“Johtajilla on 

edessään kaksitahoinen 

digitaalinen haaste.”

Kuinka valmiita ja halukkaita yrityksesi johtajat ja esimiehet ovat johtamaan digitaalista 
muutosta? Seuraavassa pureudumme johtajien kohtaamiin digitaalisiin haasteisiin sekä 

niiden mahdollisiin ratkaisuihin.

Onko yrityksesi johtajilla ja esimiehillä riittävät edellytykset johtaa digitaalista muutosta on-
nistuneesti? Tutkimuksemme ja muut markkinaselvitykset osoittavat, ettei monilla johtajilla 
edelleenkään ole siihen vaadittavia valmiuksia ja tietoja tai tarvittavaa osaamista. Johtajien on 
kyettävä ottamaan vastuu organisaationsa digitalisoitumisprosessista. Tämä edellyttää nopeaa 
päätöksentekoa entistä monimutkaisemmissa asioissa, riskien ennakoimista, yksilöiden ja tii-
mien osallistamista, muutosjohtamisen taitojen ja toimeenpanotaitojen kehittämistä sekä tii-
mien huomioimista ja niiden tarkoituksenmukaisuuden tunteen lisäämistä. Kaiken tämän lisäksi 
johtajien on hallittava niitä seurauksia, joita digitalisoituminen heihin itseensä kohdistaa, mikä 
on myös monimutkainen prosessi. Johtajien edessä on siksi kaksitahoinen digitaalinen haaste, 
joka vaikuttaa yhtäältä heidän vastuullaan olevaan organisaatioon ja sen työntekijöihin sekä 
toisaalta heihin itseensä yksilöinä. 
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EIU:n kansainvälinen kyselytutkimus terveydenhuolto-, 
tietoliikenne- ja rahoitusaloilta (EIU Global Survey 2016 
in healthcare, telecom and finance industries)



Tätä raporttia varten haastatellut johtajat kertoivat lisäksi, että organisaa-
tion sisäiset tai sen ekosysteemiin (toimittajien, kumppaneiden, asiakkaiden 
ym. verkostoihin) liittyvät perinteiset rajat ovat häviämässä tai muuttumassa 
merkittävällä tavalla digitalisaation seurauksena.

Tutkimuksemme nosti esille kaksi tekijää, joilla on huomattava vaikutus 
johtajien rooliin ja auktoriteettiin:
// Läpinäkyvyys: Datan ylimäärä hämärtää perinteisiä johtajien, työnte-
kijöiden, asiakkaiden ja muiden ulkoisten tahojen välisiä rajoja. Tietoa 
saadaan usein käyttöön reaaliajassa, eikä siihen liity hierarkiaa. Lisäk-
si tietomäärien lisääntyminen ja aikapaineiden kasvaminen vaikeuttavat 
entisestään tällaiseen uudenlaiseen läpinäkyvyyteen ja sen seurauksiin 
sopeutumista.
// Hajauttaminen: Kosketuspisteitä, yhteistyöverkostoja ja päätöksentekoa 
siirretään alemmille tasoille organisaation hierarkiassa tai kokonaan perin-
teisen toimintakehyksen ulkopuolelle. Tämän seurauksena johtajat voivat 
menettää valtaansa tai osallistumismahdollisuuksiaan, auktoriteettiaan tai 
kykyään täyttää johtajan rooli tehokkaasti.

Kun perinteiset johtamismallit ovat ajan myötä menettäneet merkitystään 
innovaatioiden ja alati muuttuvien liiketoimintaedellytysten seurauksena, 
digitalisaatio ja sen myötä valtavasti kiihtynyt muutostahti kohdistavat joh-
tajiin entistä suurempia paineita sekä pakottavat heidät keskittymään yhä 
vahvemmin seuraaviin, usein toisiinsa nivoutuviin johtajuuden haasteisiin »:
» Läheisyys vs. eristyneisyys: Johtajien on varmistettava, etteivät työnteki-

jät katoa digitaalisten työkalujen ja alustojen, etätyöpaikkojen ja etäpro-
jektien synnyttämään avaruuteen. 

Katso aikaisemmat Space-raportit: 
www.space-consulting.eu/publications
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Heidän on vahvistettava yhteenkuuluvuuden tunnetta tiimeissään, jottei ku-
kaan eristäydy tai koe menettäneensä tarkoituksensa. Johtajien on myös 
itse säilytettävä läheisyys tiimeihinsä voidakseen seurata projektien edis-
tymistä ja työntekijöiden suoriutumista. Yrityksiin muodostuva digitaalinen 
kulttuuri luo illuusion, jossa työntekijät eivät koe enää johtamisen tarvetta tai 
tarvetta kuulua tiimiin. ”Digitalisoitumisesta huolimatta yritämme keskittyä 
yhteishengen säilyttämiseen. On vaarana, että inhimilliset tekijät sivuute-
taan järjestelmissä kokonaan, minkä vuoksi on tärkeää saada tilanne hal-
lintaan ja mitata digitalisaation emotionaalisia sivuvaikutuksia”, sanoi erään 
ranskalaisen kuljetusyhtiön toimitusjohtaja.

» Osallistaminen ja kehittäminen vs. poissulkeminen: Digitalisaatio edel-
lyttää ajattelutapojen muuttamista ja osaamisen jatkuvaa kehittämistä. 
Tämän vuoksi johtajien on keskityttävä yhä enemmän työntekijöidensä 
pitkän aikavälin kehittymisen ja työllistymisen turvaamiseen, etenkin 
kun kyse on iäkkäämmistä tai digitaaliteknologiaa heikommin tuntevis-
ta työntekijöistä. Johtajien vastuu ulottuu laajemmalle kuin perinteiseen 
osaamisen kehittämiseen, sillä henkilöstön lisääntynyt vaihtuvuus, jat-
kuva muutos ja muut vastaavat olosuhteet vaativat johtajilta aiempaa 
suurempaa huomiota.

» Itsemäärääminen vs. hallinta: Itsemääräämisen lisääminen yksilö- tai 
tiimitason tai jopa ulkoisessa (toimittajien ja asiakkaiden kanssa tehtä-
vässä) työnsuunnittelussa lisää työntekijöiden vastuullisuuden tunnetta 
ja työtyytyväisyyttä. Vaarana on kuitenkin, että työntekijät siirtyvät tällöin 
organisaation toimintakehyksen ulkopuolelle, jolloin johtajat ovat epätie-
toisia siitä, kuinka paljon ohjausta heidän tulisi tarjota tiimeilleen. Siksi 
johtajien on tiedostettava itsemääräämisen ja itsenäisyyden hieno ero.

» Demokratisointi vs. auktoriteetti: Digitalisaation myötä myös tiimien jäsenil-
lä on ylimmän johdon tavoin pääsy big dataan ja tärkeimpiin avainlukuihin 
(KPI), minkä vuoksi tietoa ei voi enää käyttää auktoriteetin tai vallan välinee-
nä. Siksi digitaitoiset työntekijät eivät enää hyväksy hierarkiaan perustuvaa 
auktoriteettia. Säilyttääkseen roolinsa johtajien on löydettävä uusia uskotta-
vuuden lähteitä sekä uusia keinoja tuoda esiin tiimeille luomansa lisäarvon. 
Isossa-Britanniassa toimivan konevalmistajan toimitusjohtajan sanoin: ”Uu-
det työkalut ja työskentelytavat kannustavat yhteistyöhön pakottaen johtajat 
määrittelemään roolinsa uudelleen. Johtajat ovat tulevaisuudessa pikemmin-
kin fasilitaattoreita kuin perinteisiä esimiehiä.”

» Ketteryys vs. johtajien vastuualueet: Digitaalinen kehitys kiihdyttää uusien 
innovatiivisten ja ketterien työskentelyprosessien luomista. Johtajilta ei 
vaadita enää yhtä laajaa projektien ja tiimien hallintaa ja johtamista. Siksi 
johtajilla ei myöskään ole kokonaisvaltaista käsitystä tiimin toiminnasta tai 
suoriutumisesta, kun heidän pitäisi laatia siitä vuotuinen arvio. Tämä uusi 
vastakkainasettelu asettaa kaksi erityistä haastetta johtamiselle:

 //  Työntekijöiden kehittäminen: Miten johtaja voi valmentaa alaisiaan tai 
kehittää näiden osaamista, jos hänellä ei ole käsitystä tiimin ja yksilöiden 
potentiaalista tai haasteista?

 //  Tiimihenki ja tiimin yhteenkuuluvuus: Kun tiimit työskentelevät erillään 
muista tai niiden jäseniä on mukana eri projekteissa, johtajien on yhä 
vaikeampaa luoda yhtenäinen tiimikehys ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

 ”On välttämätöntä huomioida kolikon molemmat puolet: automatisoida ja 
digitalisoida toimintaa mahdollisimman laajalti sekä samalla ylläpitää ja 
kehittää järjestelmiä ja suoriutumista henkilötasolla”, totesi erään italialai-
sen monialayrityksen toimitusjohtaja.
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Yhä suurempi läpinäkyvyys, tiedon saa-
tavuus ja organisaatioiden hajautuminen 
vahvistavat yhtäältä entistä demokraatti-
sempaa päätöksentekoa, jossa huomioi-
daan monia eri mielipiteitä osallistamalla 
useita henkilöitä. Toisaalta aikapaineet 
sekä liiketoiminnan monimutkaistumi-
nen ja mullistuminen asettavat johtajille 
valtavia paineita oikeiden päätösten te-
kemiseen. 

Suurin osa tätä raporttia varten haastatel-
luista johtajista totesi, ettei heidän päätök-
sentekoprosessiaan ole tarve tarkistaa, 
sillä ”mikään ei ole muuttunut”. Monet 
heistä kuitenkin paljastivat joskus koke-
vansa, ettei heillä ole tarvittavia taitoja tai 
työkaluja eikä vaadittavaa kokemusta teh-
däkseen yrityksensä digitaalisen muutok-
sen kannalta oikeita valintoja. Tämä joh-
taa turhautumisen, vallan menettämisen 
ja jopa ahdistuneisuuden tunteisiin luoden 
siten epäilyksen varjon johtajan roolin ja  
arvon ylle. 

Edellä mainituista syistä päätöksiä on 
tehtävä rohkeammin, määrätietoisemmin 
ja enemmän riskejä ottaen. Tämä edel-
lyttää paitsi ajattelutavan muuttamista 
(sekä yksilö- että organisaatiotasolla), 
myös entistä kokonaisvaltaisempaa ja 
innovatiivisempaa otetta yrityksen pää-
töksentekoon. 

Yritysten on luotava päätöksentekokult-
tuuri, jossa päätöksenteko on perinteisiä 
(työkohtaisia) päätöksentekoprosesseja 
laajempaa ja syvällisempää. Tarvitaan siis 
uudenlainen päätöksentekoprosessi, jos-
sa yksilöt ja tiimit voivat suhtautua avoi-
memmin vastuulliseen riskinottoon. Sen 
myötä myös johtajien on mahdollista teh-
dä nopeampia ja paremmin perusteltuja 
päätöksiä, jotka pohjautuvat luotettavaan, 
paikkansapitävään tietoon. Ratkaisevaa 
ei ole hetki, jolloin päätös tehdään, vaan 
itse päätöksentekoprosessi, ja tämä yri-
tysten on otettava huomioon.
 

Tutkimuksemme kuitenkin osoitti, ettei 
näitä uusia tekijöitä ole tähän mennes-
sä täysin huomioitu organisaatioiden 
päätöksentekoprosessissa. Yritysten on 
tarkennettava ja sopeutettava päätök-
sentekoprosessinsa siten, että se vastaa 
paremmin muuttuneisiin olosuhteisiin. 
Näin se myös auttaa yrityksiä hyötymään 
lukuisista digitalisaation tarjoamista mah-
dollisuuksista. 

Toimi nopeasti mutta harkitusti. 
Toimijärjestelmällisesti mutta ketterästi.
Toimi päättäväisesti mutta joustavasti.

Eräs saksalainen autonvalmistaja käyn-
nisti hiljattain päätöksentekoprosessiin 
liittyvän kehitys- ja koulutusohjelman eri 
tasojen johtajille ja esimiehille. Ohjelmas-
sa keskityttiin kolmeen päätöksenteko-
prosessin osa-alueeseen:

// Yksilökohtainen päätöksenteko: Joh-
tajat ja esimiehet oppivat lisää omista 
tottumuksistaan päätöksenteossa sekä 
siitä, miten päätöksentekoa voidaan lä-
hestyä eri tilanteissa.
// Tiimikohtainen päätöksenteko: Tiimin 
jäsenet tekevät parempia tiimipäätöksiä 
oppimalla lisää ajattelutapoihin ja tiimin 
vuorovaikutukseen liittyvistä rutiineista ja 
tottumuksista.
 // Organisaatiokohtainen päätöksenteko: 
Organisaatiotason päätöksenteossa huo-
mioidaan ja ymmärretään kulttuurisidon-
naiset päätöksentekotottumukset, joihin 
vaikuttavat organisaation sisäinen kult-
tuuriperintö, sen arvot ja siellä vallitsevat 
ajattelutavat.

Ohjelma osoitti, ettei päätöksenteko-
prosessin vaikutus organisaatioon ollut 
vähäpätöinen, vaan päinvastoin erittäin 
olennainen, sillä se auttoi yritystä hyödyn-
tämään uudet liiketoimintamahdollisuu-
det tehokkaammin.

Aika kyseenalaistaa päätöksentekoprosessit



02/ Johtajuuden uusi määritelmä

19     space © 2017

Digitaalinen muutos vaikuttaa myös suorituskyvyn mittaamiseen ja arvioin-
tiin. Kun toiminnalta ja päätöksenteolta vaaditaan yhä suurempaa ripeyt-
tä, tiimejä uudistetaan jatkuvasti ja tulokset ja avainluvut ovat välittömästi 
saatavilla, johtajien on laadittava arviointeja tiheämpään tahtiin perinteiseen 
vuosiarviointiin verrattuna. Tällaiset työntekijöiden ja kollegojen jatkuvat 
arvioinnit (digitaalisten HR-työkalujen kautta annettu palaute) eivät helpota 
tilannetta, sillä ne vain lisäävät johtajien paineita.

Suosituksia johtajuuden uudenlaiseen määrittelyyn
Organisaatiossa kantamastaan vastuusta riippumatta johtajilta odotetaan 
yhä enemmän johtamistaitojensa kehittämistä sekä kokemusta muutos-
johtamisesta. Lisäksi heidän odotetaan kohottavan tiimin motivaatiota ja 
sitoutumista kehittämällä seuraavia taitoja:
// Johtajien on autettava tiimejä määrittämään visionsa vastaamalla seu-

raaviin avainkysymyksiin: Miksi meidän on muututtava? Miten muutum-
me? Mihin tahtiin toteutamme muutoksen?

// Johtajien ei tulisi enää mieltää organisaatiota perinteisesti rakenteek-
si vaan valmentaa sen sijaan tiimejään sopeutumaan muutoksiin sekä 
päivittäin kehittyviin prosesseihin ja toimintoihin nopeasti muuttuvassa 
toimintaympäristössä ilman, että tiimeillä on välttämättä selkeää koko-
naiskuvaa muutoksen suunnasta.

// Johtajien on johdettava läheltä, vahvistettava yhteenkuuluvuuden tunnet-
ta sekä lisättävä luottamusta. Heidän tulee turvata organisaation yhtenäi-
syys käyttämällä uusimpia digitaalisia työkaluja viestiäkseen paremmin 
ja nopeammin sekä tavoittaakseen suuren määrän ihmisiä lyhyessä ajas-
sa. Näin johtajat voivat vahvistaa visiotaan ja tiimipäätöksiään.

// Johtajien on annettava alaisilleen – erityisesti Y- ja Z-sukupolville – sitou-
tumisen kohde sekä vahvistettava tätä sitoutumisen tunnetta päivittäin. 
Nykyajan nuorten työntekijöiden sitoutuminen kytkeytyy vahvasti heidän 
uskomiinsa arvoihin. Nämä arvot eivät aina välttämättä liity organisaation 
menestykseen, joten johtajien on selvitettävä, mikä heidän tiimiläisiään 
motivoi ja mikä saa heidät pysymään sitoutuneina.

// Johtajien tehtävä on tukea ja helpottaa tiimien vastuunottoa, olipa kyse 
sitten tärkeiden tietojen tunnistamisesta, nopeiden päätösten tekemi-
sestä tai riskien arvioinnista. Kun johtajat pyytävät alaisiaan ottamaan 
aloitteellisemman ja vastuullisemman roolin päätöksenteossa, heidän on 
samalla opittava suhtautumaan hyväksyvämmin virheisiin ja epäonnistu-
misiin.

Vaikka uusi uljas digitalisoituva maailma tekee joistakin perinteisistä, hie-
rarkiaan perustuvista johtamistavoista tehottomia, se ei mitätöi johtajien ja 
esimiesten merkitystä. Se päinvastoin vahvistaa voimakkaiden johtajien tar-
vetta, jotta tiimejä voidaan luotsata menestyksekkäästi alati muuttuvassa 
toimintaympäristössä. Tulevaisuus on valoisa niille, jotka ovat valmiita luo-
pumaan vanhasta ja tekemään sijaa uusille johtamistavoille, joissa ihmisten 
johtamisen merkitys korostuu.
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Voivatko yritykset luoda organisaatioonsa digitaalisen ajattelutavan hyötyäkseen digita-
lisaation tarjoamista mahdollisuuksista? Tässä luvussa pureudutaan digitaaliseen ajatte-

luun liittyviin haasteisiin sekä esitetään ratkaisuja, miten onnistut luomaan oikeanlaisen ajatte-
lutavan yritykseesi.

Yksikään nykyajan yritysjohtaja ei pysty välttymään liiketoimintansa digitalisoitumiselta. 
Teknologinen ja digitaalinen kehitys – muun muassa sosiaalinen media, big data, mobiili-
ratkaisut, pilvipalvelut, tekoäly ja robotiikka – mullistaa perinteiset liiketoimintamallit. Näin 
digitaalisesta muutoksesta tulee yrityksille pakollinen vaatimus. Yrityksillä on kuitenkin vai-
keuksia laatia kokonaisvaltainen suunnitelma, jossa huomioitaisiin digitalisaation ja teknolo-
gian kehittymisen synnyttämät valtavat muutokset. 

Jos yritykset haluavat hyödyntää digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia, digitalisaatiota 
ei tule pitää vain digitaalisten työkalujen tai uusien prosessien käyttöönottona. Vaikka tekno-
logia on tärkeä mahdollistaja, myös ihmisten ajattelu- ja toimintatavat ovat merkittävä me-
nestystekijä. ”Henkilökunnaltamme puuttuu oikeanlainen asennoituminen ja usko, mikä on 
suurimmaksi osaksi estänyt digitaalisen muutoksemme”, totesi erään saksalaisen autoalan 
yrityksen henkilöstöstrategiapäällikkö.

“Oikeanlaisen ajattelutavan puut 

 tuminen on yksi merkittävimmistä    

 digitalisaation esteistä.”
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Digitaalinen ajattelu on erilainen tapa suhtautua asiakkaisiin, palveluihin ja 
prosesseihin. Se merkitsee nopeaa, iteratiivista ja mukautuvaa ajattelutapaa. 
Digitaalisessa ajattelussa työntekijät ja johtajat paitsi ymmärtävät teknologian 
vaikutuksen liiketoiminnan kaikkiin osa-alueisiin, myös osaavat valjastaa sen 
menestyksensä tueksi. Tutkimuksemme osoitti kuitenkin, että tällainen ajat-
telutapa puuttuu monesta digitaalisen muutoksen käynnistäneestä yritykses-
tä. ”Oikeanlaisen ajattelutavan puuttuminen on yksi merkittävimmistä digi-
talisaation esteistä. Omat lähettiläämme ovat levittäneet tietoa digitaalisen 
muutoksen myönteisistä seurauksista. Heidän roolinsa on edistää digitaalista 
ajattelua erilaisten tietoisuutta, avoimuutta ja yhteistyötä lisäävien harjoitus-
ten kautta”, sanoi erään saksalaisen teollisuusvalmistajan henkilöstöjohtaja.

Digitalisaatio edellyttää uudenlaisia, jatkuvasti muuttuvia ja joskus ristirii-
taisia ajattelu- ja toimintatapoja, joita sekä työntekijöiden että johtajien on 
omaksuttava kaikilla organisaation tasoilla. Mitkä ovat modernilta digitaali-
selta ympäristöltä vaadittavat keskeiset ominaisuudet?
// Yhteistyö: Yhteistyö, verkostoituminen sekä kokemusten ja osaamisen 

jakaminen tiimin sisällä – vaikka nämä toimintatavat eivät ole uusia, di-
gitalisoituminen laajentaa niiden tarjoamia mahdollisuuksia rikkomalla 
niiden aika- ja paikkasidonnaisuuden. Tämän seurauksena psykologiset 
esteet voivat aiheuttaa epäröintiä ja vaikuttaa ihmisten kykyyn osallistua. 
”Digitaalisuus on kaiken uudelleen suunnittelua: on ymmärrettävä vuoro-
vaikutussuhteet kaikissa prosesseissa sekä suunniteltava yhteistyön dy-
namiikka siten, että se vastaa paremmin asiakkaiden tarpeisiin”, totesi 
erään italialaisen digiyrityksen toimitusjohtaja.

// Jatkuva muutos: Kyse on uudenlaisesta asennoitumisesta, joka mahdol-
listaa innovoinnin, ideoiden luomisen ja järjestelmällisen ongelmanrat-
kaisun. Toista ja tee uudelleen -prosessi on ollut jo pitkään riittämätön, 
etenkin digitalisoituneessa maailmassa, jossa odottamatonta tietoa le-
viää nopeasti. Tämän seurauksena yrityksille avautuu enemmän mah-
dollisuuksia, mutta ne altistuvat samalla suuremmalle määrälle riskejä 
ja vaaroja kuin koskaan ennen. Tutkimuksemme osoitti, ettei jatkuvaa 
muutosta huomioida täysin johtamisessa ja johtoportaassa, saatikka 
työntekijöiden keskuudessa.

// Kollektiivinen rohkeus: Kollektiivinen rohkeus on oman mukavuusalueen 
ulkopuolelle astumista, riskien ottamista ja mielen rajojen haastamista. 
Tiimeille se merkitsee keskustelupohjaisesta lähestymisestä luopumista 
sekä avautumista väittelevälle, jopa vastakkainasettelevalle vuorovaiku-
tukselle, jota vaaditaan suorituskyvyn viemiseksi digitalisaation mahdol-
listamalle tasolle. Yrityksille se merkitsee puolestaan sitä, että työnteki-
jöille annetaan aikaa ja tilaa pysähtyä pohtimaan, testata uusia ideoita 
sekä yrittää ja epäonnistua.

// Keskittynyt ja avoin ajattelu: Digitaalisessa ympäristössä on tasapaino-
teltava kahden vastakohdan välillä. Toisaalta on pidettävä mieli avoimena 
sekä katse kiinni laajassa, pitkän aikavälin visiossa, joka voidaan inte-
groida ja sopeuttaa vallitsevaan toimintaympäristöön – unohtamatta ky-
kyä ennakoida (odottamattomia) uhkia ja mahdollisuuksia. Toisaalta on 
kyettävä analysoimaan ja arvioimaan big dataa päätöksenteon ja suo-
rituskyvyn parantamiseksi. Tämä edellyttää uudenlaista valmennusta ja 
koulutusta, sillä ihmisten kokeileva, joskus intuitiivinen luonne voi johtaa 
harhaanvieviin päätelmiin, jotka vain naamioidaan datalla.
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Sekä johtajien että työntekijöiden on sopeutettava omat ajattelu- ja toimin-
tatapansa digitaaliseen muutokseen kehittämällä itse uusia taitoja, sillä 
muodollista koulutusta on heikosti tarjolla. Tällainen uusi digitaalinen ajatte-
lutapa auttaa ratkaisemaan seuraavia haasteita » :
» Ihmisten digitalisoiminen ja digitalisaation inhimillistäminen: Mahdol-

lisimman laaja-alainen digitalisoituminen edellyttää prosessin maksi-
maalista inhimillistämistä. Sekä yritysjohto että työntekijät voivat edis-
tää tätä 

 //  välttämällä ”kilpajuoksu koneita vastaan” -asennetta ja kannustamalla 
sen sijaan ihmisten ja koneiden väliseen yhteistyöhön.

 //  varmistamalla, että uusi tekninen kehitys johtaa työntekijöiden parem-
paan osallistamiseen eikä aiheuta heidän syrjäytymistään tai työpaikan 
menettämistä.

 //  huolehtimalla niin digitaalisista resursseista kuin emotionaalisista vah-
vuuksista ja voimavaroista. ”Olivatpa työkalumme kuinka tehokkaita ta-
hansa, minun on myös pidettävä huolta työntekijöidemme emotionaalisista 
resursseista”, totesi erään ruotsalaisen monialayrityksen ylempi esimies.

 ”Aluksi käytimme kaikkeen raportointiin ja tiedon jakamiseen uusia auto-
matisoituja työkaluja ja prosesseja. Vasta kun aloitin perjantaiaamuisten 
palaverien pitämisen, havaitsin, miten suuren potentiaalin voimme saavut-
taa tuomalla ihmiset yhteen. Tiedon laatu on parantunut, yhteinen visio-
mme on selkiytynyt, ja kehitämme enemmän uusia ideoita”, sanoi erään 
ranskalaisen kuljetusalan viranomaisen vanhempi projektipäällikkö.

 Tästä syystä on työstettävä eri osa-alueita – joita ovat muun muassa orga-
nisaatiorakenne, työpaikka, johtaminen, toimintakulttuuri ja osaaminen –  
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“Digitaalinen muutos  
 on pakollinen prosessi,  
 mutta muutosjohta 
 minen edellyttää 
 visiota ja selkeää 
 strategiaa.”
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päättäväisesti, rohkeasti, johdonmukaisesti, keskeytyksettä ja kärsivällisesti. 
Näin organisaatiossa voidaan kehittää uusia asennoitumistapoja pikemminkin 
”immersiivisesti” kuin ohjaamalla. 

» Sisäisen ja ulkoisen kellon synkronointi: Digitalisaatio kiihtyy niin nope-
aan tahtiin, ettei vastaavaa ole ihmiskunnassa aiemmin koettu. Ihmisten 
mieli ja tunteet eivät kuitenkaan kehity yhtä nopeasti kuin teknologia. 
Pysyäkseen kiinni kehityksessä työntekijöiden on siksi säännöllisesti 
saatava mahdollisuus

 //  hidastaa tahtia sekä pysähtyä pohtimaan ja lataamaan akkujaan.
 //  luoda uusia kokemuksia oppimisen ja osaamisen vahvistamiseksi.
 //  vahvistaa eri (sisäisten ja ulkoisten) toimijoiden välisiä positiivisia suh-

teita organisaatiossa.

 Erään italialaisen monipalveluyrityksen henkilöstöjohtajan sanoin: ”Meidän 
on luotava mahdollisuuksia toistemme tapaamiseen, ajatusten vaihtami-
seen ja pohdiskelevan vuoropuhelun käymiseen – ikään kuin leirinuotion 
ympärillä.”

» Ohjattu voimaannuttaminen: Digitalisaation ansiosta osallistumisen, 
vertaisyhteistyön ja hierarkiattoman työskentelyn mahdollisuudet ovat 
paremmat kuin koskaan. Digitalisaatio vapauttaa organisaatiot perintei-
sistä hierarkian ja byrokratian kahleista, jotka rajoittavat työntekijöitä ja 
johtajia. Tämä auttaa vapauttamaan voimavaroja, käynnistämään aloit-
teita ja voimaannuttamaan työntekijöitä. Hierarkian murentuminen sekä 
avoimuuden, läpinäkyvyyden ja osallistumisen lisääntyminen altistavat 
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“Uudet osallistumis- 
 prosessit ovat yhtä lailla  
 niin sisäkentän kuin 
 ulkokentän peliä. 
 Molemmat pelit on 
 hallittava, ja molempia  
 on harjoiteltava.”
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yrityksen kuitenkin riskeille. Työntekijät suhtautuvat vapauteen yleensä 
vastuullisesti, mutta kaikki eivät niin tee, minkä vuoksi yritysten on 
suojauduttava mahdolliselta vaarallisen itsekkäältä tai individualisti-
selta käytökseltä. Siksi on viisasta pitää mielessä hierarkian ja aukto-
riteetin tärkeys sekä päättää, kuinka paljon niitä tarvitaan omassa yri-
tyksessä. Digitalisaatio mahdollistaa myös tiedon nopean ja tehokkaan 
levittämisen, mutta se voi yhtä nopeasti edesauttaa myös vääristelty-
jen faktojen tai tietämättömyyden leviämistä. Erään Pariisissa toimivan 
metroyhtiön johtaja ilmaisi huolensa siitä, miten ”sosiaalinen media 
tarjoaa kaikille työntekijöille mahdollisuuden viestiä yrityksen asioista 
ulkopuolisille ilman minkäänlaista hierarkian tuomaa sensuuria”.

 ”Digiteknologioiden mahdollistamat osallistumisprosessit ovat yhtä 
lailla niin sisäkentän kuin ulkokentän peliä. Molemmat pelit on hallit-
tava, ja molempia on harjoiteltava”, totesi erään italialaisen palvelu-
yrityksen toimitusjohtaja. ”On tärkeää määrittää ainakin pelin säännöt 
sekä rajoittaa osallistujien määrää.”

» Rohkeuteen kannustaminen: Rohkeutta tarvitaan eri tasoilla. Miten 
rohkeutta sitten luodaan ja miten sitä murennetaan? Organisaatio-
rakenne ja johtamiskäytännöt (mukaan lukien johtamismallit, suori-
tuskyvyn hallinta ja suorituskyvyn arviointi) eivät aina kannusta as-
tumaan rohkeasti uusille poluille tai luopumaan vanhoista kaavoista. 
Vaikkei rohkeutta voi ostaa, sen potentiaalia voi arvioida ja siihen voi 
kannustaa arvojohtamisella.
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» Yleiskuvan ja yksityiskohtien tasapainottaminen: Digitalisaatio edel-
lyttää johtajilta yhtäältä ennakkoluulottomuutta ja kykyä hahmottaa 
kokonaiskuva, nähdä pidemmälle sekä venyttää rajojaan odottamat-
tomaan ja jatkuvaan muutokseen sopeutumiseksi. Toisaalta se altistaa 
johtajat valtavalle tietotulvalle, jota heidän odotetaan pystyvän hyö-
dyntämään tehokkaasti ja älykkäästi. Big datan analysointi on kuiten-
kin taito, joka puuttuu monelta yritykseltä. Myös nuorilla, diginatiiveilla 
ja digitaalisia laitteita tottuneesti käyttävillä henkilöillä ei aina ole riit-
täviä taitoja tiedon hakemiseen ja huolelliseen analysoimiseen, minkä 
vuoksi yritysten on järjestettävä koulutusta tällä osa-alueella.

Kun digitaalinen ajattelu on ensin omaksuttu organisaatiossa, yritykset 
voivat keskittyä inhimillisen potentiaalin kehittämiseen ja työntekijöiden 
voimaannuttamiseen, jotta nämä sopeutuvat ja vastaavat organisaation 
tarpeisiin nopeammin. Hyvä uutinen on, että digitaalista ajattelua on 
mahdollista kehittää. Johtajien on kuitenkin ensin analysoitava ja arvi-
oitava organisaatiossa vallitsevat asenteet saadakseen selville, kuinka 
suuri muutos tarvitaan. Organisaatiossa saatetaan tarvita radikaali muu-
tos, joka mullistaa ajattelutavan täysin, tai perinteisempi ohjelmallinen 
muutos, jossa pyritään tietoisesti ohjaamaan asenteita kohti yrityksen 
tulevien tavoitteiden saavuttamista. Onkin suositeltavaa, että kaikki joh-
tajat, esimiehet ja työntekijät perehdytetään uuden digitaalisen ajattelun 
edellyttämiin asenteisiin ja taitoihin.
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Italialainen monialayritys käynnisti sisäisen hankkeen teh-
däkseen uuden strategiansa ja tavoitteensa tutuiksi nuo-
remmille työntekijöilleen sekä kannustaakseen näitä kek-
simään innovatiivisia liiketoimintaideoita. Toimitusjohtajan 
ja muun ylimmän johdon tukemana yritys päätti hyödyntää 
digitaalisia työkaluja ja digiteknologiaa osallistaakseen 
Y- ja Z-sukupolvien työntekijöitään. Saavuttaakseen ta-
voitteensa yrityksen piti luoda organisaatioonsa digitaa-
linen ajattelutapa sekä keskittyä erityisesti seuraavien 
osa-alueiden vahvistamiseen:
// kattavampi yhteistyö ja verkostoituminen
// muutostaidot
// avoimuus ja luova ajattelu
// kollektiivisen ajattelun kehittäminen, arvioiminen 
 ja vahvistaminen
// yrittämiseen rohkaiseminen erehdyksistä huolimatta.

Hankkeen rakenne ja toteutus:
Yrityksen johto kutsui yli 250 nuorta, alle 35-vuotiasta 
työntekijää eri puolilta organisaatiota osallistumaan hank-
keeseen. Osallistujat jaettiin työryhmiin, joista kullekin 

esitettiin erityisiä yrityksen strategiaan ja liiketoimintasuunnitelmaan liittyviä 
haasteita. Kaikki ryhmät saivat ylimmän tason johtajan tuekseen. Osallistujat 
käyttivät kaikkiin tehtäviinsä yhteistyöpohjaista alustaa sekä joukkoistamisen 
ja ideanhallinnan kaltaisia tekniikoita.

Tarvittavan digitaalisen ympäristön luomiseen käytettiin alustansuunnittelu-
menetelmää, joka sisälsi seuraavat kolme vaihetta:
Alustapohjaisen lähestymistavan omaksuminen: Osallistujat ja heidän tuki-
jansa tutustuivat uusiin yhteistyön menetelmiin, epämuodolliseen verkostoi-
tumiseen, työntekijöiden sitouttamiseen ja yhteiskehittelyyn. Käyttäytymisen 
malleihin keskittynyt harjoitus auttoi osallistujia vuorovaikutuksessa.
Alustan suunnittelu: Ensimmäisessä vaiheessa tunnistettiin alustapohjaisen lä-
hestymistavan kannalta keskeiset tekijät, mukaan lukien eri (digitaaliset) kos-
ketuspisteet sekä käyttäjäkokemukseen liittyvät vuorovaikutustavat. Suunnit-
teluvaiheessa keskityttiin alustan rakentamiseen sekä ylimmän johdon tuen ja 
hallinnan määrittelyyn. Alustaa hienosäädettiin pilottivaiheiden aikana.
Alustan käyttöönotto: Alustan käyttöönoton tueksi käynnistettiin sisäinen vies-
tintäkampanja, joka sisälsi blogin, videoita ja tarinankerrontaa. Lisäksi käytet-
tiin analyysityökaluja osallistumisasteen seurantaan ja arviointiin (tavoitteet, 
tärkeät alueet, parhaat käytännöt, sitoutuminen jne.).

Tulokset: 
Hanke osoittautui menestykseksi. Y- ja Z-sukupolvien työntekijöiden kuuden 
kuukauden ajanjakson aikana kehittämien ideoiden ja panostusten määrä li-
sääntyi merkittävästi (209 ideaa ja 153 muuta panostusta sekä yli 3 400 palau-
tetta ja 57 000 kävijää). Organisaatiossa onnistuttiin myös kehittämään projek-
tin menestymiseen vaadittu uudenlainen ajattelu- ja toimintatapa.

// TAPAUSESIMERKKI 

Tulevaisuutta rakennetaan 
digitaalisella ajattelulla
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04/ Henkilö- 
johtaminen 
kehittyy



“Onko teknologia ainoastaan 

 Y- ja Z-sukupolvien hallussa?”

Onko yrityksesi valmis uuden Y-sukupolven tuloon? Tämä riippuu henkilöjohtamisen tai-
doista ja resursseista sekä siitä, miten hyvät edellytykset yrityksesi johtajilla ja tiimeillä on 

kohdata nykyajan digitaalisia haasteita.

Henkilöjohtaminen ei ole koskaan ollut helppoa. Digitaalinen ympäristö tekee siitä kuitenkin entistä 
vaikeampaa. Digitalisaatiotutkimuksemme heijastelee digitaalisesta muutosohjelmasta hiljat-
tain tehtyä kyselytutkimusta. Tulosten mukaan pääasiassa digitaalisen muutoksen operatiiviseen 
puoleen keskittyvät yritykset jättävät usein huomioimatta henkilöjohtamisen osa-alueen. Tämän 
seurauksena yritykset eivät välitä johtajilleen ja työntekijöilleen oikeita taitoja, jotta digitalisaation 
tuomat lukuisat hyödyt ja mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää tehokkaasti.  

Aikaisemmat kokemukset, tutkimukset ja stereotyypit antavat ymmärtää, että rinnakkain työs-
kentelevien neljän sukupolven välillä on digitaalinen kuilu, joita yritysten on erityisen vaikea ta-
soittaa. Yhteiskunnassa vallitsevien näkemysten ja odotusten mukaan Y-sukupolvi hallitsee 
digitaaliseen ympäristöön liittyvän teknologian huomattavasti paremmin X-sukupolveen ja suu-
riin ikäluokkiin verrattuna. Sosiaalisen median mahdollistaman vertaisviestinnän lisääntyminen 
heikentää yritysten asemaa niiden pyrkiessä hallitsemaan ulkoista näkyvyyttään markkinoilla.  

04/ Henkilöjohtaminen kehittyy
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EIU:n vuonna 2016 tekemä maailman- 
laajuinen kyselytutkimus, johon osallistui 
282 ylempää johtajaa terveydenhoito-, 
tietoliikenne- ja rahoitusalalta.



Tämä tarkoittaa, että yritykset ovat jossain määrin menettäneet ulkoisen mai-
neensa hallinnan, minkä vuoksi niiden on kiinnitettävä enemmän huomiota sii-
hen, millaisia työntekijöitä niiden on tarve houkutella. Tutkimuksemme pyrkii 
vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
// Miten digitaalinen ympäristö on muuttanut työntekijöiden kehittämistä?
// Mikä vaikutus sukupolvien välisellä kuilulla on organisaation kykyyn  

sopeutua digitalisaatioon?
// Mikä rooli johtajilla on varmistettaessa, että henkilöjohtaminen on tehokas-

ta digitaalisessa ympäristössä?

Tutkimuksestamme ilmeni, että monet johtajat ovat epävarmoja, miten hen-
kilökuntaa tulisi valmistaa digitalisaatioon. Heiltä puuttuu selkeä päämäärä, 
ja he pelkäävät tuntematonta. He ovat kuitenkin tietoisia, että digitalisaatio 
painostaa heitä reagoimaan eikä vain toimimaan, kun kyse on vuorovaikutus-
suhteista työntekijöiden ja nuorempien sukupolvien kanssa sekä johtajuuden 
kehittämisestä näihin haasteisiin vastaamiseksi.

Mitä yritysjohtajien on otettava sitten huomioon varmistaakseen tehokkaan 
henkilöjohtamisen digitaalisessa ympäristössä? Tutkimuksemme nosti esiin 
seuraavat yleiset haasteet »:
» Digitaalinen houkuttelevuus osaavan henkilökunnan säilyttämiseksi: Digitaali-

sessa muutoksessa pitkälle edenneet yritykset ilmoittivat olevansa entistä luot-
tavaisempia siitä, että ne ovat houkutteleva valinta mahdollisille työntekijöille. 
Ne siis antavat ymmärtää, että mitä paremmin organisaatiossa sopeudutaan 
digitalisaatioon, sitä enemmän se houkuttelee digitaalisesti lahjakkaita työn-
tekijöitä. Yrityksiltä myös odotetaan yhä kattavampaa digitaalista osaamista. 

04/ Henkilöjohtaminen kehittyy

“Meillä on entistä  

 älykkäämpiä koneita,  

 muttei riittävästi  

 älykkäitä ihmisiä 

 voidaksemme nauttia  

 digitalisaation lukuisista  

 hyödyistä.”
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Erään brittiläisen teknologiayrityksen henkilöstöjohtajan sanoin: ”Nykyään 
odotetaan, että avoimista työpaikoista viestitään sähköisesti vähintäänkin so-
siaalisessa mediassa ja että työpaikkailmoitukset julkaistaan mobiilisti, sillä 
työpaikkojakin haetaan niin sanotusti liikkeellä ollessa.” Vaikka digitalisaati-
otyökalut saattavat vaikuttaa siihen, miten yritykset tavoittavat työntekijöitä, 
tärkeämpää on itse viesti. Koska työpaikkoja haetaan mobiilisti, ilmoituksissa 
on tärkeämpää tuoda esiin organisaation arvot kuin esittää yksityiskohtaisia 
kuvauksia työtehtävästä ja siihen sisältyvistä velvollisuuksista. Erään ruotsa-
laisen organisaation henkilöstöjohtajan sanoin: ”Kerromme yrityksemme ar-
voista aina jokaisen työpaikkailmoituksen alussa, koska nimenomaan arvot 
houkuttelevat uusia työntekijöitä.”

» Joustavien työskentelytapojen ja maantieteellisesti hajautuneiden tiimien 
tasapainottaminen selkeillä osaamiskartoituksilla: Etätyöskentely, maan-
tieteellisesti hajautuneet tiimit ja väliaikaiset projektitiimit yleistyvät or-
ganisaatioissa yhä enemmän, mikä johtuu osin digitaaliteknologioiden 
tarjoamista mahdollisuuksista. Tällaisissa tilanteissa yritysten on vaikea 
paikantaa ja tunnistaa digitaalisesti lahjakkaita työntekijöitä. Eräässä brit-
tiläisessä teknologiayrityksessä tämä ongelma ratkaistiin kehittämällä jär-
jestelmä maantieteellisesti hajautuneiden ja etätyötä tekevien työntekijöi-
den tehokkaaseen hyödyntämiseen. Järjestelmään kirjataan työntekijöiden 
digitaidot ja erikoisosaaminen, kuten robotiikka ja tekoäly, jolloin organi-
saation sisäinen osaaminen voidaan paikantaa ja hyödyntää tehokkaasti.

» Eri sukupolvien näkökulmien yhteensovittaminen digitalisoitumista hidasta-
matta: Tutkimuksemme vahvistaa yleistä näkemystä siitä, että nuoret sukupol-

vet ovat digitaalisesti ja teknisesti lahjakkaampia. Monet haastatelluista kertoi-
vat, että Y- ja Z-sukupolvelle on muita helpompaa käyttää digitaaliteknologiaa 
työssä. He myös oppivat käyttämään uusia digitaalisia työkaluja nopeammin 
kuin vanhemmat sukupolvet. Erään saksalaisen kuljetusalan organisaation 
johtajan sanoin: ”Vanhemmat sukupolvet suhtautuvat verkkopohjaisiin oppi-
misalustoihin vastahakoisemmin eivätkä ole yhtä halukkaita jakamaan tietoa 
vapaasti toisin kuin nuoremmat kollegansa.” On kuitenkin pidettävä mieles-
sä, että vaikka vanhemmat sukupolvet ovat usein hitaampia oppimaan, he 
ovat kuitenkin aivan yhtä kykeneviä hyödyntämään digitalisaatiotyökaluja ja 
-teknologioita, kunhan heille tarjotaan mahdollisuus harjoitella niiden käyttöä.

 On kiinnostavaa, että tutkimuksemme mukaan sukupolvien välinen kuilu on 
merkityksellinen ainoastaan tietyillä aloilla. Toisilla aloilla, kuten tekniikka- ja 
konsulttialalla, iällä ei ole merkitystä. Itse asiassa 50-vuotiaat insinöörit ovat 
yhtä päteviä kuin nuoremmat kollegansa, sillä näissä ammateissa on aina pi-
tänyt pysyä ajan tasalla teknologian kehittymisestä. ”Koska toimimme lento-
tekniikan alalla, insinöörimme ovat aina sopeutuneet teknologian kehitykseen 
iästä riippumatta”, totesi erään ranskalaisen lentotekniikkayhtiön laatujohtaja.

 Toisin kuin ennakkokäsityksistä ja yhteiskunnan odotuksista voisi päätellä, 
suurin osa organisaatioista ei kertonut törmänneensä eri sukupolvien väliseen 
kuiluun digitalisaatiotyökalujen käytössä. Jotkin yritykset kertoivat kuiten-
kin joutuneensa törmäyskurssille nuorempien sukupolvien odotusten kanssa 
siitä, kuinka vapaasti digitaalisia työkaluja on sallittua käyttää. Esimerkiksi 
erään italialaisen energiayhtiön johtaja kertoi yrityksen investoineen uusim-
paan digitaaliteknologiaan, mutta asettaneensa sitten sen käytölle rajoituksia.  
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Tämä johti työntekijöiden turhautumiseen sekä sitoutumisen heikkene-
miseen pitkällä aikavälillä. Tutkimuksemme osoitti myös, että nuoremmat 
sukupolvet asettavat muita enemmän painoarvoa työnantajan tarjoamien 
digitaalisten työkalujen nykyaikaisuudelle ja suorituskyvylle sekä vertaavat 
vapaa-ajallaan ja töissä käyttämäänsä teknologiaa toisiinsa. Erään ranska-
laisen pankin digitaalijohtajan sanoin: ”Tilanteemme on ongelmallinen, sillä 
digitaaliteknologiaa tuntevat työntekijämme vertaavat työpaikan digitaali-
sia työkaluja kotona käyttämäänsä tekniikkaan.” 

 Asiakkaiden ja nuorten sukupolvien peräänkuuluttaessa yhä vahvempaa 
digitalisoitumista organisaatioiden on pystyttävä yhteensovittamaan tämä 
kysyntä sekä iäkkäämmän henkilökuntansa edellytykset ja odotukset. Eri 
sukupolvet sopeutuvat digitaaliseen muutokseen ja oppivat käyttämään di-
gitaaliteknologiaa eri tahtiin. Tämä tarkoittaa, että yritysten on löydettävä 
tasapaino sen välille, miten ne yhtäältä reagoivat välittömiin tarpeisiin ja 
toisaalta digitalisoituvat tehokkaasti. Miten yritykset sitten onnistuvat saa-
vuttamaan oikean tasapainon? Vaikka organisaation strategia määrittää 
sen, miten pitkälle digitalisoituminen yrityksessä viedään, strategiaan si-
sältyvässä viestintä- ja muutosohjelmassa tulisi huomioida työntekijöiden 
tarpeet eikä vain olettaa, että kaikki työntekijät sopeutuvat digitaaliseen 
muutokseen välittömästi. Yritysten on siksi varmistettava, että digitaalista 
osaamista kehitettäessä otetaan huomioon kaikkien sukupolvien lähtökoh-
dat ja oppimistahti.

» Järjestelmällinen osaamisen kehittäminen vs. luonnollinen kehitys: Digita-
lisaation hyödyntämisessä ei yleensä keskitytä niinkään varsinaiseen digi-
taaliseen osaamiseen, vaan alustoihin, joita yritykset käyttävät koulutus-
tarkoituksiinsa – e-oppimisen ja etätoiston ollessa ensisijaisia ratkaisuja 

Järjestelmällinen kehittäminen vs. 
luonnollinen kehitys
Menetelmiä digitaalisten taitojen onnistuneeseen kehittämiseen:
Menetelmä 1: rakenteen ja prosessin määrittäminen kehitysohjel-
malle, jolla tavoitellaan digitaalisen osaamisen lisäämistä. Eräs su-
uri tietoliikenneyhtiö kehitti järjestelmällisen digitalisaatio-ohjelman, 
jossa se keskittyi tärkeimpinä pitämiinsä digitaalisiin taitoihin: yleisi-
in, kaikilla organisaation tasoilla tarvittaviin taitoihin sekä kussakin 
työtehtävässä ja kullakin tasolla tarvittaviin taitoihin. Tällaisessa me-
netelmässä keskitytään paitsi digitaalisten työkalujen käyttöön myös 
ihmisten luontaisiin kykyihin digitaalisen itsevarmuuden vahvistami-
seksi

Menetelmä 2: digitaalisten taitojen luonnollisen kehittymisen mah-
dollistaminen digitalisaation vapaalla kokemisella ja jakamisella. 
Tämä menetelmä edellyttää, että työntekijöille tarjotaan ajantasai-
sia oppimistyökaluja, joiden avulla he voivat hyödyntää teknologiaa 
omalla tavallaan ilman johtamista tai hallintaa. Tämän menetelmän 
valinneet organisaatiot korostavat, miten tärkeää on varmistaa, ettei 
digitaalisten oppimistyökalujen käyttöä rajoiteta millään tavalla. Me-
netelmässä on myös ratkaisevan tärkeää, että työkalut ja asenteet 
kannustavat matalaan hierarkiaan ja jakamisen kulttuuriin.

04/ Henkilöjohtaminen kehittyy

32     space © 2017



04/ Henkilöjohtaminen kehittyy

33     space © 2017

kaikenlaiseen työntekijöiden kehittämiseen. Yritykset, jotka ovat onnistu-
neet kehittämään työntekijöitään digitaalisen muutoksen edellyttämällä ta-
valla, suosittelevat kahta erilaista menetelmää, jotka on esitetty viereisessä 
laatikossa.

 Nykyajan työntekijät odottavat, että heille tarjotaan yhä enemmän kehitty-
mismahdollisuuksia. Siksi työntekijöiden kehittäminen edellyttää ketterää, 
määrätietoista ja konkretiaan keskittyvää ajattelua samalla, kun varmiste-
taan, että kaikkien sukupolvien tarpeet huomioidaan. Vieläkin tärkeämpää 
on muistaa integroida digitaalisessa ympäristössä työskentelyyn vaaditta-
vat kyvyt kehitysmahdollisuuksiin riippumatta siitä, mitä kehittämisen me-
netelmää käytetään.

 Jos yritykset haluavat kehittää digitaalista osaamistaan nopeasti päästäk-
seen muita edelle digitalisaatiossa, niiden on ehdottomasti toteutettava se 
järjestelmällisesti. Tämän lähestymistavan mahdollinen sivuvaikutus on 
kuitenkin työntekijöiden negatiivinen suhtautuminen, jos heillä ei ole luon-
taista valmiutta digitaaliseen työskentelyyn. Sellaiset yritykset, jotka eivät 
halua olla digitrendin edelläkävijöitä, voivat antaa digitaalisen osaamisensa 
kehittyä luonnollisemmin. Jos ne valitsevat tämän polun, niiden on vält-
tämätöntä antaa työntekijöille vapautta käyttää digitaaliteknologiaa heille 
sopivalla tavalla ilman tarpeettomia rajoituksia.

FJotta yrityksesi voisi saavuttaa etulyöntiaseman ja edelläkävijyyden omalla 
alallaan, sen on suhtauduttava avoimesti digitalisaatioon sekä keskityttä-
vä entistä enemmän henkilöjohtamiseen ja liiketoimintatavoitteiden saa-
vuttamiseen vaadittaviin taitoihin. Se edellyttää niin johtajien ja esimiesten 

kuin työntekijöidenkin kehittämistä. On ratkaisevan tärkeää tarjota jousta-
via mahdollisuuksia itsensäkehittämiseen, jotta jokainen voi kasvaa halua-
mallaan tavalla. Hyvillä johtajilla on vahvat muutosjohtamisen taidot, ja he 
kykenevät paitsi sopeutumaan kiihtyvään muutostahtiin myös kehittymään 
jatkuvasti. Tästä on nopeasti tulossa johtajuuden uusi sääntö.
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“Jotta onnistuisimme digitalisaa 
 tiossa, meidän on katsottava työ 
 kaluja ja prosesseja pidemmälle. 
 Ihmisillä on suurin merkitys.”

Kun käynnistimme tutkimuksemme, meillä oli lukuisia olettamuksia siitä, miten digitali-
saatio vaikuttaa työskentely-ympäristöömme. Tutkimuksen tulokset osoittivat kuitenkin 

monet omat olettamuksemme ja yhteiskunnan olettamukset vääriksi. Tällaisia olivat esimerkiksi 
olettamukset sukupolvien välisestä kuilusta digitalisaatioon sopeutumisessa tai yritysten pai-
neista digitalisoitua mahdollisimman nopeasti.

Yksi merkittävimmistä päätelmistä on kuitenkin edelleen, että monet yritykset aliarvioivat ihmis-
ten merkitystä. Onneksi tutkimuksemme auttaa tunnistamaan käytännön tekijöitä ja ratkaisuja, 
joiden avulla yritysjohtajien on mahdollista sisällyttää niin sanottu inhimillinen tekijä olennaisek-
si osaksi digitaalista muutostaan.

//
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Digitaalista muutosta toteuttaessaan yritysten tulisi pohtia muun muassa  
seuraavia tärkeitä kysymyksiä ja oppeja:

Haluaako yritys olla edelläkävijä vai seuraaja, ja vastaako muutos-
tahti yrityksen strategiaa? 
Yksi tärkeä kysymys on, kuinka olennaista laaja digitalisoituminen on yri-
tyksen strategialle ja kasvulle. Digitalisaation kärjessä kulkeminen ei ole 
tärkeää kaikille. Joillekin yrityksille on tehokkaampaa ja varmempaa seu-
rata muiden jalanjäljissä, kun digitalisaation haasteet on ensin ratkaistu. 
Toisille taas edelläkävijyys on ratkaisevaa kilpailuedun säilyttämiseksi.

Keskeisten johtamistaitojen muuttuminen
Johtamistaidot muuttuvat merkittävästi. Ratkaisevan tärkeitä ominaisuuksia 
ovat itsetietoisuus ja avoin suhtautuminen yhteistyöhön ympäristöissä, jois-
sa on yhä vaikeampaa hallita kaikkia tiedon osa-alueita. Selkeä, tunneälyyn 
nivoutuva viestintä on myös tärkeää organisaation vision ja arvojen välittämi-
seksi sekä osallistavan ympäristön luomiseksi. Yritysten tulisikin hakea joh-
tajilta näitä ominaisuuksia, sillä ne ovat avain ajattelutapojen muuttamiseen. 

Selkeä tarkoitus ja visio
Kun digitaaliteknologia johtaa tiimien maantieteelliseen hajautumiseen 
ja vähentää kasvotusten tapahtuvan viestinnän tarvetta, johtajien on yhä 
vaikeampi luoda organisaatioon yhteenkuuluvuuden tunnetta. Johtajien 
on siksi esitettävä selkeästi organisaation tarkoitus, visio ja kulttuuri, jot-
ka ovat ratkaisevan tärkeitä yhteenkuuluvuuden tunteen luomiseksi ilman 
fyysistä yhteyttä. Yritysten on hyvä varmistaa, että niiden johtajat kykene-
vät vaikutukselliseen viestintään ja sitoutuvat organisaation visioon.

Uusiin kehitystarpeisiin vastaaminen
Oppimisohjelmissa on tärkeää tarjota joustavia mahdollisuuksia itsensä 
kehittämiseen, jotta jokainen voi kasvaa haluamallaan tavalla. Yritysten 
on löydettävä tasapaino sen välille, missä määrin ne käyttävät digitaali-
teknologiaa työntekijöiden oppimiseen ja kehittämiseen ja millaista sisäl-
töä ne luovat varmistaakseen sellaiset taidot, joita vaaditaan menestyk-
sekkääseen työskentelyyn digitaalisessa ympäristössä.
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Digitalisaatio on uusi muutos
Monesti yritykset eivät ymmärrä, että digitalisaation laajeneminen on suuri 
muutos kaikille osapuolille – ei ainoastaan organisaation sisäisesti vaan koko 
yhteiskunnan kannalta. Siksi muutosjohtamista tulisi toteuttaa tavalla, joka 
vastaa digitalisaation uusiin edellytyksiin. Yritysten tulisi myös hakea johtajilta 
vahvoja muutosjohtamisen taitoja, sillä muutostahti kiihtyy koko ajan ja jatku-
vasta muutoksesta on tulossa uusi sääntö.

Uuden ajattelutavan edistäminen
Digitaalinen muutos pakottaa yritykset sopeutumaan entistä ketterämpiin 
poikkialaisiin työskentelyprosesseihin ja -menetelmiin. Ne ovat kuitenkin te-
hokkaita ainoastaan, jos sekä johtajien että kaikkien työntekijöiden ajattelu-
tapa onnistutaan muuttamaan. Muutosta ei kuitenkaan saada aikaan luon-
nollisella sopeutumisprosessilla. Uuden digitaalisen ajattelutavan luominen 
edellyttää selkeän kehitysohjelman laatimista sekä erilaisten oppimisstrate-
gioiden määrittämistä, muun muassa koulutusta, valmennusta, kokeilevaa 
oppimista, yhteiskehittämistä ja analyysiharjoittelua.

Kulttuurin muutos synnyttää innovaatioita
Ennustuksemme mukaan digitalisaatio ei tee johtajista tarpeettomia vaan 
päinvastoin vahvistaa määrätietoisten johtamiskäytäntöjen tarvetta. Vaik-
ka perinteiset hierarkkiset johtamiskäytännöt ovat jäämässä tehottomiksi 
ja käyttökelvottomiksi, johtajien odotetaan edelleen täyttävän seuraavat 
perustavanlaatuiset tarpeet:
// tarkoituksen ja merkityksen luominen
// tukea tarjoavan toimintakehyksen rakentaminen
// yhteenkuuluvuuden tunteen luominen tiimiin ja organisaatioon
// mentorina toimiminen
// henkilökohtainen ja ammatillinen kasvu
// strategisten tarpeiden ja saatavilla olevien resurssien hallinta ja  

tasapainottaminen.

Uusien päätöksentekoprosessien suunnittelu
Yritysten tulisi edistää päätöksentekoprosesseja, jotka mahdollistavat 
rohkeiden itsenäisten päätösten tekemisen luomalla yhteisymmärrystä 
pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteista. Päätöksentekotaitoja tulisi myös 
kehittää tehokkaasti niin yksilöiden kuin tiimien tasolla.
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Lopuksi: tulevaisuus on valoisa johtajille, jotka ovat 
valmiita luopumaan vanhasta ja tekemään sijaa 
uusille johtamistavoille, joissa ihmisten johtamisen 
merkitys korostuu. Tulosten varmistamiseksi on  
ratkaisevan tärkeää sopeutua digitalisaatioon ja 
tarttua sen tuomiin mahdollisuuksiin. Toivomme, 
että tämä raportti auttaa yritystäsi menestymään 
digitaalisessa muutoksessa.
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Älä silti odota mutkatonta matkaa, sillä oikoteitä 
ei ole. Kuten tutkimuksemme kuitenkin vahvistaa, 
digitaalisen osaamiseen liittyvään inhimilliseen 
puoleen – johtajuuteen, ajattelutapaan ja henkilö-
johtamiseen – keskittyminen teknisen osaamisen 
rinnalla vie sinut muita edelle ja auttaa sinua  
hyötymään digitalisaatiosta kilpailijoita  
nopeammin. 
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