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A L K U S A N AT

Johtamisen trendit
V U C A J O H TA M I N E N 2 0 2 0
Maailma ympärillämme muuttuu yhä kiihtyvällä tahdilla. Toimintaympäristön muutokset ovat olleet rajuja, yrityksiä ja jopa
kokonaisia toimialoja on hävinnyt kiihtyvään tahtiin. Vielä 1960 -luvulla keskimääräinen yrityksen ikä S&P500 listalla oli 33
vuotta. Vuoteen 2016 mennessä se oli tippunut 24 vuoteen ja ennusteen mukaan yrityksen keskimääräinen elinikä saattaa
vuonna 2027 olla enää 12 vuotta. Uusi teknologia ja sen mahdollistamat liiketoimintamallien muutokset myllääväät läpi
jokaisen toimialan ja useat toimialat tulevat häviämään sellaisina kuin olemme tottuneet niitä ajattelemaan. Disruption
ennustetaan jatkuvan vähintään yhtä voimakkaana vähintään vuoteen 2032 asti. Tämä asettaa yritykset kohtuullisen suuren
haasteen eteen: miten säilymme relevantteina asiakkaillemme ja varmistamme, että olemme olemassa vielä viidenkin vuoden
päästä?
Tätä nopeasti muuttuvaa toimintaympäristöä kuvataan usein VUCA -ympäristönä. (Volatile, Uncertain, Complex & Ambiguous).
Nykyisten megatrendien sävyttämä, globalisoituva, nopeasti digitalisoituva ja muuttuva maailmankuva ei vastaa enää sitä,
mihin perinteinen johtamisen malli on perustunut. VUCA- johtamisesta alettiin puhua laajemmin suunnilleen viisi vuotta sitten.
Silloin johtajien ja konsulttien sanavarastoon iskostettiin sellaiset termit kuin visio, ennakointi, selkeys ja ketteryys.
Yhtenä tämän raportin tavoitteena on päivittää VUCA -johtaminen 2020 -luvulle. Miten johtamisen murros on edennyt ja
miksi jälleen kerran puhumme johtajuuden kriisistä? Mitkä ovat uuden vuosikymmenen keinot haastavassa
toimintaympäristössä menestymiseen?
Tätä raporttia varten on haastateltu 15 johtajaa, hallitusammattilaista ja asiantuntijaa. Heidän näkemyksensä täydentävät omia
havaintojani ja avaavat sitä, miltä maailma ja johdon agenda näyttävät vuonna 2020.
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V U C A - J O H TA M I N E N

Purpose
PURPOSE HALLITSEE AGENDAA
Purpose nousi johdon agendalle vuonna 2019 ja otti nopeasti paikkansa trendisanojen kärjessä. Yhtäkkiä purpose tuntuu
olevan kaikkialla. Purpose onkin vuoden 2020 kantava teema, mahdollisesti jopa koko tulevan vuosikymmenen isoimpia
aiheita. Elämme maailmassa missä ilmastonmuutos, taloudellinen- ja sosiaalinen epätasa-arvo ovat niin silmiinpistäviä,
että meidän on mahdotonta sulkea siltä silmiämme. Muutos asiakkaiden ja kuluttajien käytöksessä on ollut dramaattinen,
entistä herkemmin otamme kantaa yrityksen tapaan kantaa vastuunsa äänestämällä omilla valinnoillamme, niin
kuluttajina kuin työntekijöinä.
Korporaatiot ja niiden johtajat tuntevat paineen ja ottavat julkisesti yhä useammin kantaa myös vastuullisuuden puolesta.
Purpose-statementit yleistyvät. Erona visioon ja missioon, yrityksen purpose kuvaa sen olemassaolon tarkoituksen; miksi
yritys on olemassa? Yrityksen tarkoitukseksi ei enää riitä vain sen voiton maksimointi, vaan yrityksen on samalla
kannettava vastuunsa muistakin sidosryhmistä kuin osakkeenomistajista; sen työntekijöistä, yhteisöstä ja koko
yhteiskunnasta. Muutosta vauhdittaa myös se, että yritykset, joilla on jokin muu(kin) tarkoitus kuin voiton tavoittelu,
tutkimusten mukaan kasvavat nopeammin ja ovat keskimäärin 5-7 % kannattavampia kuin verrokkiyrityksensä.
VUCA -johtamisessa volatiliteettiin eli epävakaan toimintaympäristön aiheuttamaan haasteeseen pyrittiin vastaamaan
visiolla. Strategiaa ei asetettu enää tiukkoihin raameihin vaan sen sijaan pidettiin tärkeänä johtaa yritystä kohti visiota.
Samaa haetaan nyt Purposen kautta. Yrityksen tarkoituksen laittaminen sen strategian ytimeen antaa yrityksen
hallitukselle ja johdolle sen kaipaamaa liikkumatilaa tehdä vanhasta totutusta poikkeavia päätöksiä. Merkityksellisyys ei
ole siis ainoastaan kestävään kehitykseen ja tulevaisuuteen investoimista, vaan myös pragmaattinen tapa antaa yrityksen
hallitukselle ja johdolle sen kaipaama liikkumatila.
2020-luvulle lähdettäessä merkityksellisyys ja sen ymmärtäminen tulee olemaan yksi tärkeimpiä johdon mindset
muutoksia. Kasvu koetaan edelleen tärkeäksi mutta se on ennemminkin seurausta oikeiden asioiden tekemisestä, ei syy
itsessään tehdä asioita. Purpose on niin isossa roolissa ensi vuonna, että tässä raportissa se muodostaa oman
teemakokonaisuuden, missä sen alle on koottu tarkemmin ilmiöt vastuullisuuteen, ilmastonmuutokseen ja diversiteettiin
sekä inklusiivisuuteen ja niihin liittyvät nousevat trendit.
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V U C A - J O H TA M I N E N

Foresight
S T R AT E G I S E N E N N A KO I N N I N N O U S U
”Your ability to look into the future is only as well developed as the set of possibilities you are prepared to entertain.”
– Rita McGrath
VUCA -ympäristölle on ominaista sen ennakoimattomuus ja asioiden tapahtuminen yllättäen. Todellisuudessa harva asia kypsyy ja kehittyy
odottamattomasti vaan niistä on ollut signaaleja ilmassa jo pitkään, usein vuosia ennenkuin tietty ilmiö saavuttaa sellaisen kypsyystason, että
voidaan puhua käännekohdasta.
Trendit eivät synny tyhjiössä vaan ne heijastelevat aina taustalla vaikuttavia isompia megatrendejä. Megatrendit itsessään ovat globaaleja,
kestäviä ja laajasti yhteiskunnan rakenteita muuttavia ilmiöitä, koskettavat liiketoimintaa, taloutta, politiikkaa, kulttuuria ja yksilöitä. Megatrendit
ovat usein kytköksissä toisiinsa ja ne ovat pitkäkestoisia, niiden vaikutus saattaa kestää useita kymmeniä vuosia. Tämänkin raportin trendien
taustalla on yksi tai useampi megatrendi. ”Liiketoiminnan ennakoinnin ja strategisen suunnittelun näkökulmasta megatrendit koetaan liian
kaukaisiksi, jotta ne aikaansaisivat toimintaa.” kommentoi Kai Kaasalainen, Tamron toimitusjohtaja. Tamrolla on jo vuosia satsattu
ennakointikyvykkyyden rakentamiseen. ”Megatrendeistä juontuvat ilmiöt pitää pystyä tuomaan yritykselle ymmärrettävälle tasolle.”
Usein puhutaan myös niin kutsutuista heikoista signaaleista. Useimmiten muutos alkaa reunoilta, jolloin nämä signaalit on helppo ohittaa.
Dynaamiset ennakointijärjestelmät ja niiden merkitys kasvavat. Koneoppivat järjestelmät skannaavat valtavia datamassoja päivittäin ja poimivat
signaaleja, uutisartikkeleita, tutkimuksia, patentteja, kirjoja, esityksiä (enenevissä määrin myös audiosisältöä) ja koostavat kuratoituja listoja
liiketoimintapäättäjille. Tärkeintä tässäkin työssä on ensin määritellä ne alueet, jotka ovat yritykselle jollain tapaa merkityksellisiä ja asettaa niille
tietyt mittarit ja rajat (hälytykset). Strategiatyöskentelystä on edelläkävijäyrityksissä tullut jo dynaamista, missä johtoryhmä ja hallitus
kokoontuvat ei niinkään kellotetun aikataulun mukaan vaan silloin jos signaaleja alkaa tulla yritykselle tärkeiltä alueilta.
Strateginen ennakointi on nostanut päätään viimeisen parin vuoden aikana mutta näkemykseni mukaan vuosi 2020 tulee olemaan sen osalta
käänteentekevä. Yritykset heräävät isosti kasvaneeseen tarpeeseen ymmärtää megatrendejä ja ilmiöitä omassa toimintaympäristössään sekä
niissä arvoketjuissa, joissa he ovat aktiivisia toimijoita.
Yhtenä nopeimmin kasvavana trendinä on siten oppia ymmärtämään trendejä, ilmiöitä ja kehityskulkuja niiden taustalla. Foresightin nopea
kasvu näkyy ja onkin tiiviisti sidoksissa seuraavaan johtamisen trendiin eli systeemiajattelun uuteen nousuun.
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V U C A - J O H TA M I N E N

Systeemiajattelu
KO M P L E K S I N E N M A A I L M A K A I PA A S E L K E Y T TÄ
VUCA-maailmassa korostuu kompleksisuus. Ajassa, missä kaikki kytkeytyy kaikkeen, tilanteet ovat usein moniulotteisia ja
monimutkaisissa riippuvuussuhteissa toisiinsa. Samanaikaisesti useat eri voimat vaikuttavat dynaamisesti toimintaympäristöömme,
mikä tekee usein selkeiden syy-seuraussuhteiden hahmottamisen haastavaksi. Ympäristöään on kuitenkin mahdollista oppia
hahmottamaan uudella tavalla systeemiajattelun kautta.

In the most basic sense, a
system is any group of
interacting, interrelated, or
interdependent parts that
form a complex and unified
whole that has a specific
purpose.”
– Daniel H. Kim

Systeemiajattelun lähtökohtana on mindsetin muutos lineaarisesta ajattelusta kohti holistista ajattelua, missä ymmärrämme kaiken
olevan yhteydessä johonkin muuhun, ”systeemiin”. Mekanistinen, reduktionistinen ja perinteinen maailmankuva perustuu analyysiin,
missä kaiken voi palastella osiin ja analysoida erillisinä komponentteina. Synteesi sen sijaan auttaa meitä näkemään kokonaisuuden,
sen osat ja näiden väliset yhteydet samaan aikaan.
Kun tilanteet ovat yhä useammin moniulotteisia, myös ongelmanratkaisusta tulee entistä enemmän yhteisen näkemyksen
muodostamista. Sen sijaan, että taistelisimme systeemin muita osia vastaan, meidän tulee muuttaa omaa suhtautumistamme ja oppia
toimimaan yhteistyössä systeemin kanssa saavuttaaksemme oman visiomme. Tästä syystä myös erilaiset co-opetition mallit yleistyvät,
voimme olla kilpailijoita tietyllä alueella ja silti tehdä yhteistyötä toisella.
Ekosysteemit ja alustat ovat hyvä esimerkki systeemiajattelua vaativista kokonaisuuksista. Toimiakseen alustalla on oltava yhteisesti jaettu ja ymmärretty tarkoitus
(purpose), rakenteet ja insentiivimallit ja riittävä määrä toimijoita, jotka ovat jokainen olennainen osa systeemiä eli muodostavat tietynlaisen riippuvuussuhteen
toisiinsa.
Systeemiajattelun merkitys korostuu nyt kun vastuullisuus nousee uudella tavalla yritysten keskiöön. Monet vastuullisuusteemoista ovat sellaisia, missä yhden
toimijan vaikutus on hyvin rajallinen, todellisen impaktin aikaansaaminen vaatii toimia kaikilta arvoketjun toimijoilta, jolloin systeemiajattelulle syntyy uudenlainen
tarve. Monet puhuvat verkosto-osaamisen kasvavasta tarpeesta tai kyvystä luoda toimivia yhteistyömalleja eri toimijoiden välille, kaikkien näiden taustalla on
kasvava tarve ymmärtää monimutkaisia systeemejä ja pyrkimys aikaansaada vaikutus, impakti osallistumisen kautta.
Samalla kun ymmärrys systeemeistä ja niiden rakenteista kasvaa, kiinnostumme luonnollisesti seuraavaksi siitä, miten systeemin eri osiin voidaan vaikuttaa. Tämä
näkyy tällä hetkellä vahvassa nousussa olevana kiinnostuksena käyttäytymisen muotoilua (Behavioral design) kohtaan.

Seuraa näitä:
Systems thinking
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Co-opetition
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Seuraa näitä:

V U C A - J O H TA M I N E N

Itseohjautuvuus

Yhteisöohjautuvuus
Parviäly
Kokeilukulttuuri

K E T T E R Ä N O R G A N I S A AT I O N E V O L U U T I O
”Yritykset ovat heränneet siihen, ettei itseohjautuvuus olekaan trendi ja modernien hipsteriyritysten yritys houkutella
parhaita osaajia, vaan muuttuvan toimintaympäristön sanelema pakko.” – Miia Savaspuro
VUCA-ympäristölle on ominaista se, että moneen tilanteeseen liittyy epävarmuutta ja tulkinnanvaraisuutta. Meillä voi olla käytettävissämme
riittävä määrä informaatiota mutta tiedon merkitys on silti meille epäselvä. Monimerkityksellisyys johtaa usein siihen, että tulkitsemme
tilannetta omista lähtökohdistamme (asenteet, olettamukset), mikä voi helposti johtaa stereotyyppiseen ajatteluun. Ympäristössä, missä
tulkintamme tilanteesta uuden tiedon valossa saattaa muuttua nopeastikin, kysytään joustavuutta ja reagointikykyä.
Futuristit ja johtamisgurut ovat tarjonneet vastaukseksi vuoroin ketteryyttä, vuoroin kokeilukulttuuria. Ajatus taustalla on, että yrityksen pitää
pystyä nopeasti sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin, jolloin johtamisesta tulee jatkuvaa hypoteesien tekemistä ja niiden testaamista.
Kokeilukulttuuri ei synny hierarkkisessa päätöksentekoympäristössä ja organisaatio ei ketteröidy ilman nopeita palautesyklejä, siksi tämän
vuoden suosituimpia puheenaiheita on itseohjautuvuus. Fiksut yritykset ymmärtävät, että itseohjautuvuuden ja nopeiden kokeiluiden
salliminen tiimi- ja jopa yksilötasolla mahdollistaa usein paremman lopputuloksen kuin jos jokainen askel olisi tiukkaan määritelty ja tarkkaan
johdettua.
”Aika harvassa ovat ne yritykset, jotka eivät tällä hetkellä millään tavalla ole kiinnostuneita itseohjautuvuudesta. Ajatus siilojen purkamisesta on
lyönyt läpi ja ymmärretään, että siitä on aidosti liiketaloudellisesti hyötyä.” kuvaa tätä päivää itseohjautuvuudesta kirjan kirjoittanut Miia
Savaspuro. Ongelmia syntyy siitä, että itseohjautuvuus ymmärretään tahattomasti tai tahallisesti väärin (tai ironisesti, se on itsessään
tulkinnanvarainen konsepti). Itseohjautuvuuden on tarkoitus nopeuttaa päätöksentekoa ja viestin kulkua organisaation eri tasojen ja funktioiden
läpi, ei suinkaan vähentää tai ulkoistaa johtamista. Johtamisen tarve pysyy ennallaan tai jopa kasvaa, mutta sen painopiste siirtyy. Ylimmältä
johdolta odotetaan kasvavaa kykyä kertoa suunnasta ja toisaalta työntekijät itse ovat entistä enemmän vastuussa omasta ja tiimin suorituksesta.
”On paljon organisaatioita, jotka ovat jo todella pitkällä itseohjautuvuudessa ja ovat siirtymässä sen versio 2.0:aan, jolloin puhutaan
enemmänkin yhteisöohjautuvuudesta. Toisaalta on paljon yrityksiä, joissa vasta otetaan ensimmäisiä askelia itseohjautuvampaan suuntaan.”
Viimeistään nyt on kuitenkin aika käydä keskustelu siitä, mitä itseohjautuvuus tarkoittaa omalle organisaatiolle.
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V U C A - J O H TA M I N E N

Johtajuuden kriisi
J O H TA J U U D E N K R I I S I O N VA I N P * S K A P U H E T TA?
”Ei sellaista koodia olekaan, mihin olisi lempeys sisäänrakennettu.” – Perttu Pölönen
Psykologinen turvallisuus liittyy tiiviisti VUCA-johtamiseen, erityisesti itseohjautuvuuden
mahdollistajana ja kokeilukulttuurin perusedellytyksenä. Organisaatio ei kykene oppimaan, mikäli
virheitä ei sallita tai niistä ei puhuta.
Hierarkioista luovuttaessa organisaatioissa opetellaan nyt kokonaan uusia taitoja, dialogin käymistä ja
vuorovaikutustaitoja, sitä miten puhutaan vaikeistakin asioista ja konfliktoidaan rakentavasti. Koko
johtamisen kulttuuri muuttuu kun entistä enemmän lähdemme yksilöllisistä motivaatiotekijöistä ja
opettelemme johtamaan itseämme, sekä oman työsuorituksen osalta, että osana tiimiä tai työyhteisöä.
Ymmärrys siitä, että pelkkä lopputuloksen johtaminen ei riitä, vaan on pystyttävä johtamaan
lopputulokseen johtavia elementtejä, on heräämässä.

Nyt pinnalla:
Psykologinen
turvallisuus
Johtamisvaje tai
Johtajuuden
kriisi

Nousussa:
Luovuus
Empatia
Tunneälykkyys
Humanistiset
tieteet

Tätä tarkoitetaan kun puhutaan johtajuuden kriisistä. Toisaalta, kuten yrityskulttuurin muotoilija Panu
Luukka toteaa, ”tähän asti suomalaisissa yrityksissä on pärjätty yllättävän hyvin ylläpitämällä illuusiota
hyvästä johtamisesta. Samalla suomalaisiin organisaatioihin on päässyt kertymään iso määrä
johtamisvelkaa.” Ensimmäistä kertaa tulemme tilanteeseen, missä aidosti vaaditaan johtamisosaamista,
kun asioiden sijaan johdetaan ihmisiä. Empatian ja tunneälykkyyden (EQ) merkitys korostuvat.
Myös robotisaatio ja automaatio muuttavat työtä ja sen luonnetta, asia mikä pelottaa useimpia
työyhteisöjä ja mihin keksijä, futuristi Perttu Pölönen törmää usein luennoidessaan yrityksille
tulevaisuuden työelämätaidoista. ”Enemmän pitäisi puhua siitä, mikä ei muutu.” Koneelta puuttuu kyky
merkityksellistää asioita, kertoa tarinoita. Työssä pitäisi korostua yhteisöllisyys, merkityksellisyys ja
tarinat. Tai jos nämä puuttuvat niin Pölönen kuvaa tilannetta osuvasti; ”Silloinhan se [työpaikka] on
täynnä ihmisrobotteja.”

PURPOSE

JOHDON AGENDALLA 2020

PURPOSE

Purposea etsimässä
P U R P O S E M Ä Ä R I T TÄ Ä
O R G A N I S A AT I O N TA R KO I T U K S E N
“If the highest value isn’t trust, then every key stakeholder — your employees, your
customers and your investors — will walk out.” – Marc Benioff
Purpose itsessään on ilmiönä moniulotteinen. Tietoa on enemmän saatavilla ja tietoisuus siitä, millainen
vaikutus yrityksillä, kuluttajilla tai sijoittajilla ja heidän tekemillään valinnoilla on laajemmassa kontekstissa,
lisääntyy koko ajan. Käsityksemme systeemeistä on laajentunut ja ymmärrämme paremmin siinä vaikuttavia
syy-seuraussuhteita. Näemme aikaisempaa paremmin oman roolimme osana isompaa kokonaisuutta.
Purposen taustalla vaikuttavat isoista megatrendeistä urbanisaatio, ilmastonmuutos, väestön kasvu, sekä
taloudellinen-, että sosiaalinen epätasa-arvo. Yrityksen olemassaolon syy sidotaan yhä useammin näihin
yhteiskunnallisiin haasteisiin ja globaalin yhteisön ajamiin tavoitteisiin.
Toisaalta, myös työntekijöillä on tarve merkityksellistää omaa työtään, ja kokea että sillä mitä työssä
teemme, on aidosti merkitystä. Tämä on luonnollista seurausta ajatustyön lisääntymisestä, kun oman työn
tuloksia on vaikeasti konkreettisesti havainnoida, haetaan merkitystä laajemmasta yhteiskunnallisesta
kontekstista.
Tämä on erityisen olennaista yrityksen viestinnän näkökulmasta. Mitä yritys tavoittelee ja ennenkaikkea
miksi? Mikä on yrityksen Why? Voiton tavoitteleminen osakkeenomistajille ei enää riitä, yrityksen on
kyettävä tuottamaan arvoa kaikille sen sidosryhmille. Tässä ympäristössä viestinnän merkitys kasvaa
entisestään ja viestinnän sidosryhmät monipuolistuvat. Kysyntä yhteiskunnallista keskustelua käyville
kasvollisille yrityksille ja erityisesti niiden toimitusjohtajille ovat kasvussa.
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PURPOSE

Vastuullisuus
VA S T U U L L I S U U S O N Y H Ä E N E M M Ä N I M PA K T I N
A I K A A N S A A M I S TA
Vastuullisuuteen, liiketoiminnan eettisyyteen ja compliance asioihin on kiinnitetty huomiota isoissa yrityksissä yli 10 vuotta.
”Silloin syntyivät ensimmäiset yritysvastuuohjelmat, missä compliance ja code of conduct -asiat koulutettiin ja yritykset sertifioitiin.
Toimitusjohtaja teki videon, missä kertoi miksi nämä asiat ovat meille tärkeitä ja sitten työntekijät katsoivat videon ja merkkasivat
täpän boxiin, että compliance koulutus suoritettu”, kuvailee vastuullisuusyrittäjä Niina Ratsula vuosikymmenen takaista maailmaa.

”Pohjoismaisilla brändeillä
on se etu, että meidät
mielletään lähtökohtaisesti
rehellisiksi ja luotettaviksi.”
– Kaisa Lipponen

Näissä yrityksissä ollaan siirtymässä 2.0 aikaan, missä bisnesetiikka ja vastuullisuus koetaan osana yrityskulttuuria ja aidosti
mietitään ja kehitetään vastuullisuutta työntekijöiden kanssa yhteistyössä. ”Vastuullisuusohjelmissa on johdon ja
vastuullisuusihmisten lisäksi entistä enemmän mukana ihmisiä liiketoiminnoista ja työntekijöiden kanssa pidetään erilaisia
työpajoja, joissa mietitään mitä tämä tarkoittaa meille arjessa. Puhutaan siis työkulttuurilähtöisestä vastuullisuudesta”, Ratsula
jatkaa.

Uutta on se, että myös PK-sektori on herännyt vastuullisuuskysymyksiin. Ymmärretään, että liiketoiminnan jatkuvuus on uhattuna
ilman vastuullisia valintoja, ja toisaalta nähdään vastuullisuus myös aitona kilpailuvalttina. Iso kysymys kuuluu kuitenkin, että
onhan se aitoa vai vain pelkkää julkisivun kiillottamista?
Viestintä, vastuullisuus, oikein toimimisen tapa, eettisyys tulevat nyt vahvasti esille. Luottamus on myös vuonna 2020 iso teema, joka haastaa yrityksiä.
Edelmanin Trust Barometer (2019) osoitti luottamuspulan edelleen jatkuvan. Yleinen mielipide vaatii kuitenkin tekoja puheiden tilalle. 69 % kuluttajista
odottaa brändien kantavan laajemmin vastuunsa yhteiskunnallisissa ongelmissa ja 53 % odottaa, että yritykset toimivat jonkin sellaisen eteen, millä ei ole
suoraa liiketoiminnallista vaikutusta niihin.
Myös suomalaiset yritykset ottavat aikaisempaa enemmän roolia yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Hyviä esimerkkejä ovat esimerkiksi teknologiayhtiöiden
pyrkimykset tukea tulevaisuuden taitojen ja osaamisen kehittämistä, näistä näkyvimpinä Reaktorin Elements of AI ja yhteistyössä Aalto Venturesin ja Maki.vc
rahaston kanssa lanseerattu StartingUp online koulutus, sekä Supercellin Hive -koodauskoulu.

Teemat 2020:
Impakti
Luottamus
Eettisyys
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PURPOSE

Ilmastonmuutos
A RVO K E TJ UJ E N VA ST U U L L I S U U S VA AT I M U K S E T KO R O S T U VAT
IPCC:n raportti lokakuussa 2018 pysähdytti. Tavoitteet ja toimenpiteet maapallon keskilämpötilan nousun hillitsemiseksi
eivät tule riittämään, vaan vaaditaan aikaisempaa huomattavasti järeämpiä keinoja ja päästövähennyksiä kuin
aikaisemmin on kuviteltu. Yhdessä yössä ilmastonmuutoksesta tuli kriittinen asia koko maailmalle.
Euroopan Unionin Green Deal ja tavoite hiilineutraliudesta vuoteen 2050 mennessä tulee olemaan yrityksille yksi
merkittävimpiä toimintaympäristön muutoksia 2020-luvulla. Tekeminen, mikä tähän asti on pohjautunut lähinnä hyvään
tahtoon ja vapaaehtoisuuteen, muuttuu lopulta pakoksi direktiivien ja regulaation myötä. Aikaikkuna vastuullisuuden ja
hiilineutraliuden käyttämiseen kilpailuetutekijänä on lyhyt, parissa vuodessa siirrytään kilpailuedusta kilpailuhaittoihin,
mikäli näihin asioihin ei kiinnitetä nyt niiden vaatimaa huomiota.

Seuraa näitä:
EU Green Deal
Hiilineutraalius
2050
UN SDGs

Nousussa:
Vastuullisuusosaajat yritysten
johtoryhmissä ja
hallituksissa

Paine tulee toisaalta kuluttajarajapinnasta mutta usein myös arvoketjun muilta toimijoilta. Arvoketjut ovat tyypillisesti
pitkiä ja ne sisältävät useita toimijoita, jolloin kyky tehdä yhteistyötä ja aidosti miettiä koko arvoketjun vastuullisuutta
korostuu. Vastuullisuusvaatimukset ohjaavat tuottajaa painottamaan tai suosimaan niitä logistiikan tai raaka-aineiden
toimittajia, joita pidetään hyvinä toimijoina ja jotka tarjoavat aidosti vastuullisia vaihtoehtoja. Jokainen yritys katsoo
omaa arvoketjuaan.
”Yritysten kannattaakin lähteä siitä liikkeelle, että mikä on niiden toiminnan ytimessä ja pyrkiä vaikuttamaan niihin
asioihin, missä on isoin vaikutus ja fokusoida toimenpiteitä niihin, sen sijaan että pyrkisi 100-prosenttisesti vastuulliseksi
yhdeltä istumalta” sanoo Pauligin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Kaisa Lipponen.
Koska ilmastonmuutoksen estämiseksi tehtävät toimenpiteet tehdään pitkällä tähtäimellä, pitää vastuullisuus ja
ilmastoteot integroida yrityksen strategiatyöhön. Silloin pitää myös huomioida se, että strategia katsoo riittävän pitkälle,
vähintään 10 vuoden päähän. Edessä on joka tapauksessa iso mindsetin muutos: ”Aikaisemmin vastuullisuustyössä
lähdettiin pitkälti siitä, että yrityksen negatiiviset vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan pyrittiin minimoimaan. Nyt
pyritään muuttamaan koko liiketoimintamallit vastuullisiksi ja varmistamaan, että yrityksen toiminta on kestävällä
pohjalla ja kannattavaa myös pitkällä tähtäimellä ”, toteaa Lipponen.
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Pidä silmällä:

PURPOSE

Diversiteetti

Diversity of
Thought

D I V E R S I T E E T T I J A I N K L U S I I V I S U U S K U L K E VAT K Ä S I
KÄDESSÄ
Diversiteetti ja inklusiivisuus ovat kasvavia puheenaiheita myös vuonna 2020. Trendi saa nostetta yleisestä vastuullisuusteeman
noususta kun yritykset miettivät omia rakenteitaan ja käytäntöjään, sekä keinoja vaikuttaa niille tärkeisiin yhteiskunnallisiin
haasteisiin. Diversiteetti saa tukea myös liiketoiminnan näkökulmasta. McKinseyn ja BCG:n tutkimukset osoittavat, että ne yritykset,
joiden johtoryhmät ovat monimuotoisia ja mukaanottavia, ovat selkeästi kannattavampia ja erityisesti innovatiivisempia kuin
verrokkinsa. Diversiteetti on siis hyväksi bisnekselle.
Tällä hetkellä diversiteetti on samanlaisessa asemassa kuin vastuullisuus kymmenen vuotta sitten; ”Yrityksiin palkataan ensimmäisiä
Diversity Officereita ja tehdään erilaisia organisaation läpi meneviä ohjelmia diversiteetin ja inklusiivisuuden ympärille”, kertoo Katja
Toropainen, Inklusiiv -hankkeen perustaja, kun kysyin häneltä miltä diversiteettikeskustelu näyttää Suomessa vuonna 2020.
”Nyt kun tietoisuus diversiteetistä ja sen merkityksesta kasvaa, pitäisi seuraavaksi oppia parhaita käytäntöjä. Monesta yrityksestä
puuttuu konkretia tai on ratkottu asiaa vain yhdellä tasolla, samaan aikaan kun monesta kohtaa organisaatiota monimuotoisuus
vielä puuttuu. Pitäisi oppia ymmärtämään useita eri tasoja.”
Isona riskinä on haitallisten Diversity Washing ja erityisesti Diversity of Thought -ilmiöiden kasvu. Diversiteetistä tulee helposti
päälleliimattua tai se jää pelkäksi nais-mies dikotomiaksi, niinkuin Suomessa ilmiö tällä hetkellä ehkä parhaiten näkyy. Taustalla
vaikuttaa samaan aikaan naisten voimaantumisen megatrendi, joten on odotettavissa, että tulevat lähivuodet täällä keskitytään
edelleen naisten asemaan yritysten ylimmässä johdossa. ”Suomi demografialtaan on kuitenkin jo paljon monimuotoisempi mitä
meidän yritykset on, puhumattakaan niiden johdosta”, Toropainen jatkaa.

Edelläkävijäyritykset kouluttavat ja perehdyttävät johtoa myös tunnistamaan omat tiedostamattomat ennakkoluulonsa, mitkä
heikentävät näiden päätöksentekokykyä esimerkiksi rekrytointitilanteissa.
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PURPOSE

CEO Aktivismi
A J AT U S J O H TA J U U D E S TA
KOHTI CEO AKTIVISMIA?
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja vastuullisuusteemoihin kantaaottaminen on johdon agendan vuoden 2020
ykköstrendi. Samalla se tulee viestintäjohtajien ja markkinointipäättäjien lisäksi haastamaan erityisesti yritysten
toimitusjohtajat.
CEO aktivismina tunnettu trendi on ollut vahvassa nousussa viimeiset vuodet Amerikassa, mutta hiljalleen vaatimukset
brändien ja erityisesti niiden keulahahmojen kantaaottamiselle ovat kasvaneet myös meillä Suomessa. Edelman Trust
Barometrin mukaan huikeat 76% odottaa yrityksen toimitusjohtajan ottavan kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja vievän
aktiivisesti muutosta eteenpäin sen sijaan, että odottaisivat valtion ja hallituksen toimia.
Tekemistä riittää, sillä vain 47% pitää toimitusjohtajien viestintää hyvin tai erittäin luotettavana. Samaan aikaan
odotukset kuitenkin kasvavat, 71% työntekijöistä pitää kriittisen tärkeänä sitä, että toimitusjohtaja ottaa kantaa
vähintään oman toimialan kehitykseen, politiikkaan, kansallisiin kriiseihin tai työntekijöille tärkeisiin teemoihin.
Mikä tahansa viestintä ei myöskään kelpaa, 63 % haluaa toimitusjohtajan viestivän spontaanisti etukäteen
harjoiteltujen puheiden sijaan. Toimitusjohtajan roolin takana halutaan nähdä ihminen, joka herättää luottamusta
viestimällä avoimesti arvoistaan (79%), kertomalla omista haasteistaan (71%) ja menestystekijöistä omalla urallaan
(67%). Euroopassakin yli puolet (56%) on sitä mieltä, että he haluavat nähdä toimitusjohtajan viestivän suoraan
yleisölle sosiaalisessa mediassa, trendi mikä on selvässä kasvussa.
Suomessa erityisessä nousussa on ajatusjohtajuus trendi, joka on osa samaa ilmiötä. Tämän allekirjoittaa myös Bonfire Agencyn
Maria Sillanpää; ”Yrityksille on entistä tärkeämpää valita ne teemat, joista he haluavat puhua ja mihin vaikuttaa.” Toistaiseksi täällä
on kuitenkin enemmän painotettu brändiä ja sisältöjä brändin tai toimialan näkökulmasta tärkeistä teemoista, nyt painopiste alkaa
siirtymään aidosti kohti vaikuttavia henkilöitä ja kasvollista viestintää, missä yrityksen johtajat tai sen edustajat osallistuvat julkiseen,
yhteiskunnalliseen keskusteluun. Boardman Grown hallituksen puheenjohtaja Juha Frey nostaakin esiin tärkeän seikan; ”Vaikka
meillä Suomessa ei olla totuttu olemaan valokeilassa, jos yritys toimii kansainvälisesti, ovat odotukset siellä yrityksen
toimitusjohtajalle aivan erilaiset viestinnän ja vaikuttamisen suhteen.”

76%
Haluaa nähdä CEO:n
ottavan kantaa
vastuullisuuskysymyksiin

63%

Haluaa nähdä CEO:n
viestivän spontaanisti

47%
Pitää CEO:n viestintää
hyvin tai erittäin
luotettavana

MUUTTUVA
ORGANISAATIO
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M U U T T U VA O R G A N I S A AT I O

Muuttuva organisaatio
O R G A N I S A AT I O T M U U T T U VAT N Y T M O N E L L A TA S O L L A
Lineaarisesti etenevät, pitkät työsuhteet alkavat nyt tosissaan vähetä. Ehkä vielä osin heikkoina signaaleina näkyy muutos suhtautumisessa
työsuhteiden pituuteen ja parasta ennen päiväyksiin. Monella vakiintuneella yrityksellä on kuitenkin iso ongelma työvoiman kanssa, jonka
osaaminen ja kyvykkyydet ovat jämähtäneet tai edustavat hyvin kapeaa osaamista, mille ei ole enää nykyisin kysyntää. Nopeasti muuttuvassa
ympäristössä pitkistä työsuhteista on hyvää vauhtia tulossa riski niin yrityksille kuin työntekijöille itselleen.

Murroksessa nyt:
Perinteinen HR
Hallitustyö

Osaamisen jatkuva päivittäminen on avainasemassa. Tutkintotodistusten merkitys vähenee koko ajan, ja paljon tärkeämpää on se, miten pystyt
osoittamaan oppineesi uutta edellisen työnantajan palveluksessa. Suurin muutos on tässäkin kohtaa vastuun siirtyminen osaamisen
päivittämisestä asiantuntijalle itselleen.
Myös uutta näkemystä ja organisaation ravistelua tullaan tarvitsemaan aikaisempaa useammin. Keinoja on monia, mutta odottaisin
tehtävänkierron yleistyvän myös Suomessa nopeasti. Uutta näkemystä haetaan aikaisempaa useammin yhteistyöstä tutkimuslaitosten,
asiantuntijatahojen sekä konsulttien kanssa. Yhteiskehittäminen ja uuden luominen yhteistyössä asiakkaiden kanssa jatkaa kasvuaan. Johtajilta
odotetaan uudella tavalla kykyä verkostoitua ja tuoda aktiivisesti eri sidosryhmiä yhteisten asioiden ääreen.
Muuttuva organisaatio oli aiheena myös kun keskustelimme Goforen hallituksen puheenjohtajan, Timur Kärjen kanssa johdon teemoista vuodelle
2020. Muutos tapahtuu nyt useilla eri tasoilla ja haastaa myös perinteisen hallitustyöskentelyn. Hallitustasolla jo pidempään nähty trendi
hallitustyön ammattimaistumisesta jatkaa nousuaan. ”Toisaalta samalla kun hallitukselta odotetaan toimimista toimitusjohtajan ja ylimmän johdon
tukena ja neuvonantajana, kasvavat vaatimukset sille, että hallituksen on oltava riittävän lähellä operatiivista johtoa pystyäkseen aidosti
toimimaan strategisena neuvonantajana”, Kärki toteaa.
Rooleista vastuullisuusosaajien määrä tulee kasvamaan ja vastuullisuus- ja viestintäjohtajat nousevat johtoryhmiin. Koska nämä roolit ovat
tyypillisesti naisvaltaisia, korjaa tämä painopisteen muutos osaltaan myös naisten vähäistä määrää johtoryhmätasolla. Vastuullisuusosaamisen
kasvu näkyy entistä useammin myös hallitustasolla, missä tulevaisuutta tarkastellaan usein pidemmällä perspektiivillä.
Merkittävimmässä murroksessa juuri nyt on ehkä kuitenkin HR:n rooli. Trendeistä sekä freelancereiden nousu, että ajatustyöläisten hyvinvoinnin
varmistaminen haastavat perinteistä HR:ää. Vaatimukset oikean osaamisen löytämiselle ja kehittämiselle kasvavat koko ajan.

Nousussa:
Chief Diversity Officer
Chief Responsibility Officer
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Seuraa näitä:

M U U T T U VA O R G A N I S A AT I O

Freelancerit
Passion economy
Työnteon
markkinapaikat

Freelance economy
INTOHIMO A JAA KOHTI
Y R I T TÄ J Y Y T TÄ
Vuoteen 2027 mennessä yli puolet USA:n työvoimasta tulee olemaan freelancereita tai jossain muussa kuin vakinaisessa
työsuhteessa työnantajaan. On lyhytnäköistä ajatella, että tämä valtava työntekemiseen liittyvä trendi ei rantautuisi myös
Suomeen tulevina vuosina.
Amerikassa freelancereiden määrä kasvaa kolme kertaa nopeammin verrattuna tavalliseen työvoimaan ja siellä isot
yritykset ovat heränneet jo miettimään sitä, miten yrityksen rakenteita ja toimintamalleja pitää muokata tukemaan
muuttuvia työvoiman tarpeita. Suurin muutos tapahtuu meilläkin siinä, että yrittäjyys on aikaisempaa useammin oma
valinta, ei niinkään pakko, muutos mikä tulee näkymään erityisesti vaativassa asiantuntijatyössä.
Tätä trendiä tukee taustalla megatrendeistä vahva individualismin nousu. Samaan aikaan kun asiantuntijat korostavat
omaa yksilöllisyyttään ja haluavat rakentaa työurastaan oman näköisensä, he kaipaavat yhteisöllisyyttä ja verkostoa
ympärilleen. Yrittäminen ei siis tule olemaan perinteistä yksinyrittämistä vaan ennemminkin yrittämistä joko suljetuissa tai
avoimissa verkostoissa.
Samalla se tarkoittaa sitä, että yksilöt ja freelancerina itsensä työllistävät henkilöt ovat tulevaisuudessa itse vastuussa
oman osaamisensa kehittämisestä ja itsensä johtamisesta. Itseohjautuvuus korostuu siis myös tätä kautta.
Yritykset puolestaan vastaavat tarpeeseen ja perustavat omia markkinapaikkoja, missä tarve ja osaaminen kohtaavat.
Toisaalta nousevat UpWorkin tyyppiset alustat, mutta näen vahvana myös sen että yritykset itse mahdollistavat joustavan
freelancer poolin hyödyntämisen, tästä hyvänä esimerkkinä on PwC:n marketplace.
Tämä asettaa yrityksille kuitenkin useita haasteita niiden omien toimintamallien suhteen; miten viestintä ja
kommunikaatio hoidetaan, vastuut ja velvollisuudet, tiedon jakaminen, osaamisen kehittäminen tai sitoutuminen?
Toisaalta olen edelleen sitä mieltä, että tämä tulee olemaan muutaman vuoden sisällä todellinen kilpailuetu niille
yrityksille, jotka mahdollistavat joustavan työnteon henkilöiden omien tarpeiden mukaan.
Trendi lähtee liikkeelle aloilta, missä osaaminen vanhenee nopeasti kuten teknologia-aloilla ja leviää sitä kautta muille
toimialoille.

”Itseohjautuvuus ei olekaan
trendi ja modernien
hipsteriyritysten yritys
houkutella parhaita osaajia,
vaan muuttuvan
toimintaympäristön sanelema
pakko.”

- MIIA SAVASPURO
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Burnout
TERVEYSTEKNOLOGIAN JA
HYVINVOINTITRENDIN NOPEA NOUSU
Toinen iso tulevaisuuden työn trendi freelancerien yleistymisen lisäksi alkoi näkyä todenteolla viime vuonna työssä ja vapaaajalla. Lyhyessä ajassa aktiivisten urheilijoiden lisäksi ei-niin aktiiviset asiantuntijat ottivat käyttöönsä älykelloja ja -sormuksia,
joiden tarkoituksena on tuottaa käyttäjälleen mitattavaa tietoa tämän unen laadusta, stressitasosta ja palautumisesta.
Urheilusuoritusten sijaan, tämä käyttäjäryhmä on ennemminkin kiinnostunut omasta henkisestä hyvinvoinnistaan.

Seuraa 2020:

Terveyssovellusten
pelillistäminen
Hyvinvointiyhteisöt

Globaalia terveyden ja hyvinvoinnin megatrendiä vauhditti viime vuonna WHO, joka tunnusti julkisesti burnoutin
aiheuttamat terveyskustannukset nostamalla sen viralliseen tautiluokitukseen toukokuussa 2019. Heltin toimitusjohtaja Timo
Lappi kuvailee muutosta hyvin; ”Aikaisemmin isot investoinnit tehtiin talousjohtajan kautta, kun tuottavuutta haluttiin nostaa
ostamalla uusia koneita. Nykyään yritykset ovat entistä useammin ajatustyöyhtiöitä, missä yhtiön lähes koko arvo on
sidottuna sen ihmisiin. Kuka huolehtii näiden investointien tuottavuudesta?”
Muutos on tapahtunut kaikessa hiljaisuudessa, mutta nyt sen takana alkaa olla riittävä momentum. Hanna Rinta, joka on
Firstbeatilla seurannut muutosta koko vuosikymmenen, kuvailee sitä näin; ”Asennemuutos työhyvinvoinnin panostamiseen on
ollut iso viimeisten kymmenen vuoden aikana, on ollut positiivista huomata, että yhä useammin työkykyjohtaminen
kiinnostaa muitakin kuin vain pelkkää HR- johtoa.”
HR mittarit menevät uusiksi. Kun tiedetään, että hyvinvointi korreloi tuottavuuden kanssa, johdon raportointiin ilmestyy
jatkuvia pulssimittareita, jotka kertovat työtyytyväisyyden lisäksi esimerkiksi henkilöstön palautumisesta eri osastoittain.
Moderni HR pystyy ottamaan kiinni luvuista ja tukemaan muutosta johtamisessa, jos mittarit niin vaativat.
”Tämä on entistä useammin HR -johtajille kasvun paikka, miten meidän henkilöstö voi ja mitä se tuottaa?” toteaa Lappi.
Isojen teknologiafirmojen, Alphabetin, Microsoftin ja Applen terveysteknologiapatentit kasvoivat 38 % vuosien 2013-2017
välillä, mikä kertoo siitä, että terveysdatasta on tulossa isoa bisnestä. Iso kysymys kuuluu nyt kun terveysdataa kerätään
kiihtyvällä vauhdilla, että missä kohtaa työnantaja astuu kuvaan mukaan ja miten yksityisyyden suoja varmistetaan.
Hyvinvointidatan keräämisen ja analysoimisen hyödyt ovat sekä työnantajalle, että työntekijälle itselleen kuitenkin
merkittävät. Lähitulevaisuudessa työterveys pystyy tarjoamaan yksilöllisempiä ja räätälöityjä palveluita työntekijöille
erityisesti sen alkuperäisessä roolissa ennakoivan terveydenhuollon edustajana.

EXPERIENCE
ECONOMY
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Seuraa 2020:

EXPERIENCE ECONOMY

Assignment sales
Product led
growth

Asiakaskokemus
A S I A K A S KO K E M U S O H I T TA A M Y Y N N I N J A
MARKKINOINNIN
”Jos ennen kilpailu tarkoitti sitä, että tuotteesi piti olla 10x parempi kuin kilpailijalla, tänään
asiakaskokemuksesi pitää olla 10 x parempi kuin kilpailijalla” twiittasi Brian Halligan, Hubspotin perustaja ja
CEO huhtikuussa 2019 ja kiteytti samalla sen, mitä asiakaskeskeisyys tarkoittaa vuonna 2020.
Asiakaskokemus on jo vuosia ollut myynnin ja markkinoinnin trendien kärjessä.
Moni on havainnut muutoksen, joka on ajanut perinteisen myynnin ja markkinoinnin ohitse. Yhä isompi fokus
on asiakkaan kokemuksella ja arvon luomisella jokaisessa asiakaspolun vaiheessa. Tiedon jakaminen ja
asiakkaan osaamisen kasvattaminen jo ennen varsinaisen ostopäätöksen tekemistä on arvon tuottamista, itse
palvelun käyttöönotto pyritään tekemään mahdollisimman helpoksi ja sen jälkeen satsataan jatkuvaan
lisäarvon tuottamiseen, jotta asiakas muuttuisi passiivisesta aktiivisesti sitoutuneeksi asiakkaaksi.
Markkinoinnin ja myynnin mittarit yhdistyvät. Samalla vaatimukset markkinoinnin tuloksellisuudelle kasvavat.
Samaa mieltä on HappyOrNotin CXO, Kirsti Laasio: ”Odotukset investointien takaisinmaksuajoille ovat selvästi
koventuneet. Tästä seuraa se, että asiakaskokemuksen parantaminen menee aiempaa syvemmälle rakenteisiin
ja prosesseihin, mistä mitattavat hyödyt on helpompi kaivaa esiin. Nyt haetaankin parempaa kokemusta
taklaamalla operatiivisia ongelmia reaaliaikaisen datan avulla.”
Monet sanovatkin, että asiakkaat eivät varsinaisesti ole lojaaleja brändeille, vaan näiden tuottamille
kokemuksille. Tähän markkinointiviestintä vastaa panostamalla erityisesti tarinoihin ja tunnereaktioiden
synnyttämiseen. Siinä missä tekoäly ja robotit valtaavat markkinointiteknologian, korostuu autenttisuuden ja
inhimillisyyden tarve. Merkityksellisyys ja yhteisöt ovat nyt nousussa.
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Seuraa näitä:

EXPERIENCE ECONOMY

Yhteisöt
Y H T E I S Ö T N O U S E VAT N Y T
Inderesin CEO Mikael Rautanen kiinnitti huomioni syksyllä puhuessaan yhteisöstä Twitter keskustelussa: ”Meillä ei puhuta palvelunkäyttäjistä tai edes asiakkaista, vaan meillä kaikki ovat osa
samaa yhteisöä.”
Asiakkaat osallistuvat aktiivisesti palvelun kehittämiseen ja puolustavat somessa, jos osuu huonompi
analyysipäivä kohdalle. Miten tällainen asiakkaiden sitoutuminen saadaan aikaan? ”Ihmiset pitää
kohdata heille sopivissa kanavissa, oli se sitten digitaalista tai fyysistä kohtaamista. Ollaan myös
systemaattisesti lähestytty yhteisön jäseniä henkilöinä, ei yrityksenä. Tehty asioita omalla tavalla ja
omilla kasvoilla. Ollaan myös poikkeuksellisen avoimia, rehellisiä ja läpinäkyviä – strategiaa ja
tulevaisuuden suuntaa myöten kaikki jaetaan yhteisön kesken. Ajattelutapa ulottuu myös työntekijöihin
– heille pystymme tarjoamaan alustan, jonka päällä ihmiset voivat kasvaa ammattilaisina ja
halutessaan myös kasvattaa omaa henkilöbrändiään”, Rautanen kertoo.
Yhteisöt ja erilaiset ammatilliset verkostot jatkavat kasvuaan. Samaan aikaan perinteiset some alustat
menettävät koko ajan otettaan käyttäjistä toistuvien datarikkomusten seurauksena ja
keskustelukulttuurin muutosten seurauksena. Perinteiset somekanavat ovat täynnä vihapuhetta ja
manipulaatiota, mistä syystä ihmiset yhä useammin hakeutuvat pienempiin, dedikoituihin ryhmiin
missä keskustelu on aitoa ja heillä on mahdollisuus olla oma itsensä. Yhä useammin nämä ryhmät
voivat toimia somealustalla, mutta tapaavat myös offline. Merkitykselliset kohtaamiset ovat taas
kasvussa ja nämä ryhmät ovat myös markkinoinnin kasvavassa fokuksessa 2020.
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Hyperpersonalisointi
HYPERKOHDENNET TUA
MARKKINOINTIA
Mitkä teemat ovat markkinoinnin pöydällä vuonna 2020? Tiedon Growth Marketing Leadin, Henna Niirasen
mukaan tällä hetkellä B2B puolella Account based marketing (ABM) tai Deal based marketing (DBM) ovat
markkinoinnin kärjessä. Suurin haaste ABM:n toteuttamiseen on edelleen myynnin ja markkinoinnin tahmea
yhteistyö. Lähes yhtä suurena haasteena koetaan markkinoinnin tuloksellisuuden osoittaminen.
”Edelleen perusasiat ovat tapetilla jatkuvasti, mitä mitataan, miten mitataan, miten osoitetaan markkinoinnin
tuloksellisuus”, Niiranen sanoo. ”Toinen iso trendi markkinoinnissa on hyperkohdennettu personalisointi.”
Sekään ei ole täysin ongelmatonta, kuten moni markkinoija on jo huomannut.
Kuluttajapuolella Gartner ennustaa, että vuoteen 2025 mennessä jopa 80% markkinoijista tulee luopumaan
hyperkohdennetusta markkinoinnista, koska sen toimivuutta on liian vaikea osoittaa tai data on yksinkertaisesti
niin huonoa, ettei sen perusteella pystytä tekemään personalisointia kunnolla. Hyperpersonalisointi vaatii
toimiakseen suuret määrät käyttäjäkohtaista dataa, dataa mikä on yhä useammin kuluttajan itsensä
kontrolloitavissa.
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Asiakaskokemuksen personalisointi ei tapahdu siis ennalta määriteltyjen ostaja- tai käyttäjäpersoonien pohjalta
vaan segmentointi datamassasta tapahtuu käyttäjän todellisiin käyttäytymismalleihin perustuen. Sen lisäksi
datasta pitää pystyä päättelemään juuri ne kriittiset pisteet, jotka tukevat konversiota, mistä syystä Behavioral
data scientistit ovatkin nyt kysyttyjä osaajia. Hyperpersonalisointi on jatkuvaa hypoteesien rakentamista,
kokeilemista, mittaamista ja asiakaspolkujen optimointia.
Samalla tavalla ABM on B2B yritysten tapa tehdä personalisointia. Markkinointiviestintä ja toimenpiteet
kohdennetaan vain tiettyihin yrityksiin, niihin mitkä todella halutaan asiakkaiksi. ABM on asiakaskokemuksen ja
asiakassuhteen rakentamista pitkällä tähtäimellä, jolloin myös markkinoinnin painopiste siirtyy
uusasiakashankinnasta asiakassuhteen ja -lojaliteetin rakentamiseen.
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