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Whenever you see a successful
business, someone once made a
courageous decision.
PETER F. DRUCKER
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Trending
Johdon agendalla 2021
E D I TO R I LTA

KO H T I S E U R A AVA A N O R M A A L I A , U T E L I A A N A JA RO H K EA N A

Kun vuosi sitten tähän aikaan kirjoitin Johdon
agendalla 2020-raportille VUCA-johtamisesta
ja siitä, miten systeemiajattelu ja strategisen
ennakoinnin tarve ovat nousevia trendejä, ei
globaalista pandemiasta ollut vielä tietoakaan.

Pandemia toi mukanaan kuitenkin poikkeusvuoden, jonka vaikutukset ulottuvat pitkälle
tulevaisuuteen. Millaisia kehityskulkuja tämä
vuosi on kiihdyttänyt ja millaisin odotuksin
lähdetään tulevaan vuoteen?

Globaali maailma on vahvasti keskinäisriippuvainen ja monet ilmiöt, jotka tuntuvat
alkujaan kaukaisilta, heijastuvat yhä useammin
ja voimakkaammin myös meillä Suomessa.

Tämän raportin taustatyönä on toteutettu
kyselytutkimus, joka kartoitti yhteensä
lähes
40
johtajan
ja
asiantuntijan
näkemykset tulevasta vuodesta. Asiantuntijapaneeliin on haastateltu 15 johtajaa,
hallitusammattilaista ja asiantuntijaa, joiden
näkemykset täydentävät omia havaintojani ja
avaavat sitä, miltä maailma ja johdon agenda
näyttävät vuonna 2021.

Viime vuoden aikana tarve ymmärtää
megatrendejä ja ilmiöitä yritysten toimintaympäristössä ja niissä arvoketjuissa, missä
yritykset ovat aktiivisia toimijoita, nousi ennätyskorkealle ja skenaariotyöskentelystä tuli osa
arkea kaikkialla. 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 ennen
kuin tietty ilmiö saavuttaa sellaisen kypsyystason, että voidaan puhua käännekohdasta.

On selvää, että jokainen vuoden 2020
raportilla nostetusta trendistä on edelleen
validi tänäkin vuonna. Osa ilmiöistä on
kuitenkin kiihdyttänyt vauhtiaan tai tietty ilmiö
on voinut saada uusia sävyjä. Moni sellainen
puheenaihe, mikä pilkahteli esiin sieltä täältä
vielä pari vuotta sitten, nousee nyt
keskusteluissa voimakkaasti esiin.

Keskustelu on saanut ihan uudella tavalla
yhteiskunnallisen sävyn. Monet tämän
raportin
trendeistä
tulevat
muuttamaan
yritysten lisäksi myös yhteiskunnallisia rakenteita. Aikaisempaa selkeämmin yritykset ja
johtajat myös tiedostavat ja nostavat esille
oman vastuunsa tulevaisuuden toimintatapojen
luomisessa.
Keskusteluja on sävyttänyt poikkeuksetta myös
optimismi.
Katsomme
kohti
seuraavaa
normaalia, uteliaina ja rohkeina.
Riikka

Riikka Tanner
Editor-in-Chief
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Worklife
Hybridityö

REMOTOPIA

T Y Ö N M U R R O S R AV I S T E L E E Y H T E I S K U N TA A

Ennen vuotta 2020 vain noin 5 % globaalista
työvoimasta työskenteli säännöllisesti etänä tai
muualla kuin toimistolta käsin. Tällä hetkellä
~58% maailman tietotyöläisistä on siirtynyt
remote-first työskentelytapaan. Työnantajan
näkökulmasta muutosta voidaan tarkastella
esimerkiksi säästyvien työnantajakustannusten
näkökulmasta, säästö yhtä etätyöntekijää
kohden voi olla jopa 10 000 euroa vuodessa.
Samaan aikaan työntekijät säästävät useita
tuhansia euroja säästyneinä matkakustannuksina ja vähentyneinä vaateostoksina. 80%
työntekijöistä sanoo, etteivät edes harkitse
sellaista työnantajaa, joka ei mahdollista
etätyön tekemistä. 75% työntekijöistä haluaa
jatkaa etätyön tekemistä ainakin puolet
työajasta pandemian jälkeenkin.
Samaan aikaan työntekijät kertovat kokevansa
etätyössä haasteellisimmaksi kommunikaation
ja yhteistyön puutteet (20%), yksinäisyyden
(20%) ja heikon kyvyn irrottautua työstä (18%).
Lähde: Cognizant Welcome to Remotopia 2020.

Isot teknologiayhtiöt ovat tähän asti kilpailleet
osaavasta työvoimasta upeilla ja virikkeellisillä
toimistoilla. Nyt kilpailu on siirtynyt pysyvän
etätyön mahdollistamiseen. Google, Twitter,
Salesforce ja Slack ovat julistaneet, että niiden
työntekijöillä on mahdollisuus tehdä etätyötä
pysyvästi näin halutessaan ja esimerkiksi
UpWork on ilmoittanut että heidän policynsa on
remote-first eli uudet työntekijät palkataan
ensisijaisesti etätyöhön.
Tuottavuusnäkökulmasta katsottuna etätyössä
tehdään keskimäärin 1,4 päivää enemmän
työtä kuukaudessa, mikä vuositasolla tarkoittaa
17 päivää enemmän työtä, myös sairauspoissaolot vähenevät. Iso kysymys kuuluukin, mitä
tämä tarkoittaa yrityksille, työnantajille ja
työntekijöille pandemian jälkeen? Murros tulee
olemaan paljon ennakoitua nopeampi ja
rajumpi ja sen seuraukset eivät ole kaikilta osin
vielä näkyvissä, ennakoivat johtajat tulevaa
kyselyvastauksissaan.
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Katri Vataja: Työelämä kaipaa
lisää visioita.
Jos miettii mitä pitäisi olla johdon agendalla
niin tämä mitä viimeisen vuoden aikana on
nähty on avannut sellaisia työelämän
kehittymisen lukkoja, ehkä sellaisia asennelukkoja, joka tuo meille mahdollisuuden
tarkastella työelämään liittyviä valintoja ja
mahdollisuuksia
ihan
uudella
tavalla.
Organisaatiot vaikuttavat olevan vähän eri
kohdissa muutoksen kanssa ja näkyviin on
tullut selvää jakautumista sen suhteen, miten
hyvin uuteen tilanteeseen on sopeuduttu.
Kaikissa yrityksissä mietitään kuitenkin sitä,
millainen on se työelämä mihin pandemian
jälkeen palataan – siksi ihan keskeinen
kysymys
on pohtia
että mitä tästä
poikkeuksellisesta vuodesta on opittu ja mitä
otetaan käyttöön ettei vain palattaisi vanhaan
ajatellen, että se oli paras mahdollinen versio
työelämästä.

Minkälaisia ovat ne tulevaisuuden työympäristöt, jotka toimii parhaalla mahdollisella
tavalla ihmisen ja ympäristön kannalta? Koko
nykyinen ekosysteemi ja infra on rakennettu
siltä pohjalta, että ihmiset liikkuu tiettyyn
aikaan tiettyyn paikkaan ja sitten siellä
ollessaan kuluttaa tiettyjä palveluita mutta
tämä vuosi on tehnyt näkyväksi työn monimuotoisuuden, ei ole enää vain yhtä työelämän
mallia missä mennään tehtaalle 7-15.
Yhteiskunnallisesti katsottuna työelämän
muutokseen liittyvässä keskustelussa ei
ole juuri ollut tilaa visioille. Jos yksi osa
työtä muuttuu, niin se haastaa koko
kokonaisuuden ja koko johtamista. Nyt on se
hetki, kun näitä uusia linjoja vedetään.

Katri Vataja
Strategia ja
Ennakointijohtaja, Sitra
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People
People Agenda

REMOTOPIA

M U U T T U VAT O S A A M I S TA R P E E T
H A L L I T S E VAT A G E N D A A

Osaamishaasteet
eivät
ole
hävinneet
mihinkään. Paikkariippumaton työ tosin tuo
yritysten ulottuville huomattavasti laajemman osaamispoolin, mutta samaan aikaan
osaamisen uudistamiselle on yhä kiihtyvä
vaatimus; Gartnerin mukaan joka tehtävässä
on 10% uutta opittavaa vuosittain eli
kumulatiivisesti iso uudistumistahti. Tämä luo
organisaatioihin haasteen operatiivisen työn ja
jatkuvan kehityksen yhdistämisestä näiden
summana avaa Tytti Bergman, HR executive
vuoden 2021 people agendaa.
Aktiivinen oppiminen ja oman osaamisen
kehittämisen strategiat ovat World Economic
Forumin Future of Work 2020-raportin mukaan
nousseet tulevaisuuden taitojen kärkipäähän.
Tärkeää on hahmottaa muutos asenteissa;
oppimisen odotetaan yhä vahvemmin olevan
yksilön omalla vastuulla ja osa itsensä
johtamisen taitoja resilienssin, joustavuuden ja
stressinhallinnan ohella.

Miten sitten johtaja huolehtii siitä, ettei hän 6-7
vuotta samassa työssä oltuaan uraudu ja ala
näkemään maailmaa vain oman kuplansa
näkökulmasta? kysyy InHunt Boardsin Tarja
Ilvonen ja tuo esiin hallitustyöskentelyn ja
strategisen tason neuvonantajatehtävät eli
Advisory Boardit hyvänä vaihtoehtona johtajan
osaamisen kehittämiseen.
Monessa yrityksessä asenteet ovat muuttuneet
ja nyt johtoa kannustetaan ja jopa tuetaan
hakemaan itselleen Advisory Board -paikkoja
Suomesta ja sen ulkopuolelta. Oman
osaamisen
törmäyttäminen
huipputason
neuvonantajaryhmässä tuo omaan johtamiseen uutta näkökulmaa, avartaa maailmaa ja
laajentaa verkostoja. Pari vuotta aivan toisen
toimialan yrityksen Advisory Boardissa voi
antaa paljon enemmän kuin monikaan
perinteinen johtamiskoulutus, Ilvonen toteaa.
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Tarja Ilvonen: Advisory Board positioihin
hakeudutaan yhä useammin.
Osaamisen kehittämisen tavat monipuolistuvat, erilaiset osaamispohjaiset verkostot ovat
lisääntyneet ja yhä useampi johtaja sparraa
itseään pienissä ryhmissä. Myös oppiminen
kuuntelemalla on valtavassa nosteessa,
mikä näkyy niin podcastien, kuin äänikirjapalveluiden
räjähdysmäisenä
kasvuna.
Vuonna 2021 työnantaja ei lähetä työntekijöitään perinteisille 1-2 päivän kursseille
vaan tukee työntekijöidensä kehittymistä
yksilöllisesti mm. virtuaalikurssein, äänikirjapalvelun kustantamisella ja yrityksen sisäisillä
lukupiireillä tai ulkopuolisen fasilitoimissa
verkostoissa.
Yhä useampi johtaja nosti kyselytutkimuksessa
ja haastatteluissa esiin verkostomaisen
työskentelytavan ja sen mahdollisuuden, että
tulevaisuudessa työntekijällä ja esimerkiksi
yrityksen HR- tai markkinointijohtajalla ei
välttämättä ole yhtä vakituista työnantajaa
vaan tämä voisi joustavasti työskennellä
samaan aikaan 2-3 työnantajalle. Muutos
ajattelutavoissa on tapahtunut nopeasti, vielä
pari vuotta sitten ajatusta pidettiin mahdollisena lähinnä yksityisyrittäjinä ja freelancereina
itsensä työllistäville asiantuntijoille.

Tämä tuo osaamisintensiivisiin yrityksiin
kiinnostavan jännitteen; miten tuottaa sellaista
kokemusta ja palvelua työntekijöille, että nämä
haluavat tehdä mahdollisimman paljon työtä
meidän kanssamme? Alustatalouden määritelmät ja konsepti laajenee myös yritysten sisälle
– yritys itsessään on alusta, joka mahdollistaa
palveluita niin sen asiakkaille kuin työntekijöille
ja fasilitoi tarpeita ja niihin vastaamista.
Perinteinen ajattelutapa yrityksestä monoliittina
alkaa murentua. Tämä näkyy jo Hyvinvointia
työstä 2030-luvulla -raportilla, hybridimalli eli
samaan aikaan yrittäjänä ja palkansaajana
työskenteleminen on kasvussa, vaikkakin vielä
pientä (1%).

Tarja Ilvonen
CEO, InHunt Boards
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TOP TAIDOT VUONNA 2025
1. ANALYYTTINEN AJATTELU JA INNOVOINTI

9. RESILIENSSI, STRESSIN SIETOKYKY JA JOUSTAVUUS

2. AKTIIVINEN OPPIMINEN JA OPPIMISSTRATEGIAT

10.JÄRKEILY, ONGELMANRATKAISU JA IDEOINTIKYKY

3. KOMPLEKSIEN ONGELMIEN RATKAISUKYKY

11.TUNNEÄLYKKYYS

4. KRIITTINEN AJATTELU JA ANALYSOINTIKYKY

12.ONGELMAN HAHMOTUSKYKY JA KÄYTTÄJÄKOKEMUS

5. LUOVUUS, OMAPERÄISYYS JA ALOITTEELLISUUS

13.PALVELUKYVYKKYYS

6. JOHTAJUUS JA SOSIAALINEN VAIKUTTAMINEN

14.SYSTEEMIANALYYSI JA ARVIOINTI

7. TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA HALLINTA

15.VAIKUTTAMISKYKY JA NEUVOTTELUTAIDOT

8. TEKNOLOGIADESIGN JA KOODAUS

Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum
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Tytti Bergman: HR-johtaja joutuu
disruptoimaan oman roolinsa.
HR-kenttä on Suomessa todella fragmentoitunut. Yhtäällä meillä on yrityksiä, missä HR
edustaa liiketoiminnan kovinta ydintä ja HR johtajat ovat digitaalisen transformaation ja
muutoksen ytimessä muutoksen johtajina ja
toisaalla meillä on yrityksiä, missä HR:n rooli
nähdään edelleen operatiivisena, liiketoimintaa
lähinnä avustavana tukifunktiona.
Kuilu näiden yritysten välillä kasvaa koko
ajan. Moderni HR johtaa organisaation
kehitystä ja muutosta tukenaan verkosto, mistä
löytyy tiettyjä spesialisteja kuten analytiikan,
robotiikan, ketterien toimintamallien ja osaamisen kehittämisosaamista, rekrytointiosaamista
tai vaikkapa työkykyjohtamisen ammattilaisia.
Jos rekrytoit yhden kolme vuotta HR:ää
tehneen henkilön niin yhdessä henkilössä et
millään voi saada kaikkea sitä osaamista.

Tästä syystä, mitä pidemmälle tulevaisuuteen
katsotaan, sitä varmemmin HR-johtajan
tehtävä on johtaa verkostoa, mikä koostuu
erilaisista inhouse osaajista ja talon ulkopuolelta tulevista spesialisteista.

Samaan
hengenvetoon voidaan
kysyä,
voisiko pienemmissä yrityksissä myös HRjohtaja itse
olla
ulkopuolelta
palkattu
ammattijohtaja, joka palvelisi 2-3 yritystä
samaan aikaan?
Yrityksissä käytetään edelleen valtavasti aikaa
perusplatformien rakentamiseen, prosessien
implementointiin ja ohjeiden tekemiseen, mikä
ei tuo kilpailuetua mutta syö valtavasti
resursseja. Se, että onko otettu aiemmin vai
myöhemmin käyttöön Workday tai joku
muu HR-järjestelmä, se ei tuota kilpailuetua.
Se, että jokainen tekee vuoden parin projektin
itse ja yksin, ei ole kovin tuottavaa.
HR:n roolin murros edellyttää kuitenkin
mindsetin muutosta liiketoimintajohdossa.
Siinä, missä perinteinen liiketoimintajohtaja
pyytää HR:ltä ja muilta tukifunktioilta yksittäisiä
toimia ja raportteja ja toteuttaa varsinaisen
suunnittelun ja analyysin itse, modernit
liiketoimintajohtajat rakentavat itseään täydentävän ydintiimin erilaisista kyvykkyyksistä, joita
HR, talous, markkinointi tai teknologia- ja
digiyksiköt edustavat.

Tällöin bisneksen vetäjät näkevät itsensä
enemmän integraattoreina, joiden tehtävänä
on rakentaa visiota ja hanskata kokonaisuutta,
tuoda nimenomaan leadership esiin ja omalla
odotuksellaan nostaa tekemisen tasoa. Olen
nähnyt rinnakkain organisaatioissa, miten
perinteisempi ja moderni liiketoimintajohtaja
voivat rakentaa omaa liiketoimintaansa hyvin
erilaisella mindsetilla. Hyvä kysymys on, että
kuinka pitkälle on mahdollista menestyä
vanhoilla kaavoilla?

Tytti Bergman
HR Executive

EMPATIA
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Empathy
Empatia
E M PAT I A

E M PAT I A J O H TA M I S E S S A , H E R K K Y Y S V I E S T I N N Ä S S Ä

Psykologinen
turvallisuus,
inhimillisyys,
empatia ja tunteiden johtaminen ovat nousseet
vuoden 2020 aikana esiin monin eri tavoin.
Johtajuuden vaatimukset päivittyvätkin nyt
vauhdilla ja uutena johtajuuden vaatimuksena
pidetään kykyä johtaa tunneilmastoa ja
rehellistä viestintää, ei vain tulosta.
Kohtaamiset, läsnäolo ja sosiaaliset taidot
tulevat olemaan entistäkin tärkeämpiä ja ne
korostuvat kaikessa mitä yritys tekee, on kyse
sitten omista työntekijöistä, asiakkaista tai
muista sidosryhmistä.
Useimmiten yritysten välisessä kaupankäynnissäkin avainasemassa on ihminen ja
harvoin ostetaan pelkästään kasvottomalta
logolta eli liiketoiminta on tavalla tai toisella
ihmiseltä ihmiselle tapahtuvaa - vaikka kuinka
paljon olisi teknologiaa siinä välissä.

Yksi isoimmista kilpailutekijöistä ovat ne
ihmiset siellä taustalla. Ne, jotka myyvät,
kehittävät tai tuottavat sitä palvelua, tuotetta ja
brändiä, kuvaa uutta johtamisen kulttuuria
KPMG:llä Startup yritysten kanssa työskentelevä Jussi Paski.
Empatia
toistui
haastatteluissa
roolista
riippumatta. Varmasti poikkeusvuosi on korostanut empatian tarvetta, mutta taustalla vaikuttaa jo pitkään nousussa ollut johtamisen trendi.
Monessa yrityksessä on menty viimeinen vuosi
pitkälti pandemic operating model mallilla ja
teemoina ovat olleet empatia, jaksaminen ja
asiakkaiden auttaminen. Osalle yrityksistä
tilanne on ollut uusi mutta myös niissä
yrityksissä, missä etätyötä on tehty jo
pidempään, on jouduttu opettelemaan uusia
tapoja johtaa hajautettua tiimiä ja käydä
dialogia tiimin kanssa. Yhteistyön kulttuuriin
kiinnitetään
yrityksen
johdossa
entistä
enemmän huomiota.
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Jussi Paski: Yksi isoimmista
kilpailutekijöistä ovat ihmiset siellä
taustalla.
Empatia johtamisessa tulee esiin erityisesti
viestinnän kautta. Jotta voidaan käydä
keskustelua myös kriittisistä asioista ja etsiä
yhteisymmärrystä, empatiataidot ovat ihan
ehdottoman keskeisiä, nostaa esiin Microsoft
Oy:n viestintäjohtaja Anne Alarotu.
Läpinäkyvyys ja rehellisyyden vaatimukset
kasvavat jatkuvasti. Keskustelua pitää pystyä
käymään hyvin rakentavalla tavalla niin
yrityksen sisällä kuin ulkopuolella ilman turhaa
vastakkainasettelua. Kriittisistäkin asioista
pitää voida keskustella myötäelämisen ja
yhteisymmärryksen avulla ja hakea yhteistä
pohjaa. Eri näkemyksiä pitää pystyä kuuntelemaan, vastaanottamaan sekä kunnioittamaan.
Kiteyttäisin, että nyt tarvitaan empatiaa johtamisessa ja herkkyyttä viestinnässä.
Vuonna 2021 yritysjohdolta odotetaan, että
entistä vahvemmin huolehditaan henkilöstön jaksamisesta ja hyvinvoinnista, työn
tavoitteiden
kirkkaudesta
ja
ylipäätään
henkilöstöasioista enemmän.

Viime vuonna agendalle noussut burnout ja
mielenterveyden ongelmat ovat edelleen
vahvasti keskustelussa, myös Suomessa
syksyllä 2020 nähty case Vastaamo lisäsi
johtajien inhimillisyyden kokemusta, usean
mediassa näkyvän johtajan kerrottuaan
#terapiassatavataan kampanjan myötä omista kokemuksistaan.
Myös merkityksellisyys jatkaa vahvana ja
monessa yrityksessä edessä on omanlainen
kulttuurimatka kohti uutta normaalia. Johdon
tarttumapinnassa tulee vahvasti olemaan työn
merkityksellisyyden hahmottaminen ja yhdessä
tekeminen; mitä haluamme olla ja miltä
haluamme näyttää nyt ja tulevaisuudessa?

Jussi Paski
Head of Startup
Services, KPMG

Camilla Tuominen,
Tunnevalmentaja
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Nina Rinne: Empatia kysyy
rohkeutta.
Johtajuuden ja esihenkilötyön kehittämisen
trendit 2021 noudattelevat kompleksisen ja
nopeasti
muuttuvan
toimintaympäristön
vaatimuksia.
Organisaatioita
kehitetään
edelleen yhdessä ohjautuvampaan suuntaan,
mikä on jo pidempään haastanut perinteistä
esihenkilötyötä. On hyvä huomata, että
niissäkin
organisaatioissa,
joissa
ei
varsinaisesti ole esihenkilöitä, kehitetään
lähes samoja asioita koko organisaation
taitoina kuin niissä organisaatioissa missä
toimitaan perinteisellä mallilla.
Oman lisämausteensa näihin kysymyksiin tuo
hybridijohtamisen (etä - lokaali) näkökulma.
Näiden kehitystrendien taustalla on pyrkimys
lisätä organisaation luovuutta, jotta voidaan
yhdessä ratkaista monimutkaisia ongelmia.
Tämä tuo mukanaan johtamiseen ja koko
organisaation
asenteeseen
odotuksen
optimismista. Asioihin, tilanteisiin ja ihmisiin
suhtaudutaan lähtökohtaisesti aina optimismin
kautta.

Vuonna
2021
peräänkuulutetaan
myös
nöyryyttä - jotta voidaan nähdä tilanteet
rehellisesti sellaisina, kuin ne ovat ja
korostetaan oman tietämyksen sijaan jatkuvaa
oppimista, sillä tuskin kukaan meistä on
koskaan valmis johtajana. Johtajuuden kehittämisessä korostuukin erityisesti oman toiminnan taustalla olevien vaikuttimien tarkastelu.
Empatia trendaa edelleen ja nyt monet
yritykset pääsevät jo sanoista tekoihin.
Empatia kysyy myös rohkeutta ja rohkeus
asenteena ja yhtenä johtajuuden määritelmänä
tulee nousemaan edelleen. Tulevaisuudessa
siirrymme yhä enemmän yksittäisten
taitojen kehittämisestä mindsetin kehittämiseen.

Nina Rinne
Founder & CEO
Sitomo
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Ajankohtaisia teemoja johtajuuden ja
esihenkilötyön kehittämisessä
1.

Miten esihenkilö voi tukea tiimin epävarmuuden sietoa?

2.

Miten käydä valmentavaa dialogia? / Miten käyttää valmentavaa otetta esihenkilötyössä?

3.

Miten johtaa esihenkilönä omaa hyvinvointia ja itseään nopeasti muuttuvassa maailmassa?

4.

Miten johtaa esihenkilönä omia tunteita siten, että ne tukevat hyvää vuorovaikutusta itsen ja johdettavien kanssa?

5.

Miten tunneilmastoa johdetaan?

6.

Miten tukea monimuotoisen tiimin psykologista turvallisuutta?

7.

Miten tukea tiimin itseohjautuvuutta ja yhdessä ohjautumista?

8.

Miten kehittää omia ja toisten kohtaamistaitoja hyviä suhteita ylläpitäväksi?

9.

Miten luoda suoraa ja hyvää dialogikulttuuria työyhteisössä?

Nina Rinne, Valmennustoimisto Sitomo
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Camilla Tuominen: Tarvitsemme taitoja,
jotka tekevät meistä tunneälykkäämpiä
ja avarakatseisempia toimimaan
lineaarisen tekoälyn rinnalla.
Hyvinvointia työstä 2030-luvulla – Skenaarioita
suomalaisen työelämän kehityksestä –tutkimusraportti julkaistiin marraskuussa 2020. Sen
keskeinen sanoma oli, että substanssiosaamisen sijasta tulevaisuudessa meidän
täytyy keskittyä metataitojen kehittämiseen
– sellaisten taitojen, jotka ovat relevantteja
missä tahansa ammatissa tai miten tahansa
meidän työ muuttuu esimerkiksi teknologian
seurauksena – toisin sanoen siirrettäviä taitoja.
Raportti nosti tällaisiksi taidoiksi sosiaaliset
taidot, vastuunottokyvyn, ristiriitojen käsittelykyvyn, suhteiden hallinnan, työroolissa toimimimisen ja stressinhallinnan. Puhutaan siis
melko erilaisista asioista kuin niistä, mitä tänä
päivänä exceleillä johdetaan ja mitataan.
Kuitenkin nimenomaan nämä näkymättömät tai
aineettomat asiat, joita on vaikea kopioida,
ovat ne mistä yrityksen kilpailukyky tänä päivänä ja erityisesti tulevaisuudessa pitkälle syntyy.
Haaste on kuitenkin se, miten saamme nämä
näkymättömät asiat perinteisten näkyvien
mittareiden rinnalle ja johdon agendalle?

Brändihän on aineetonta ja sille voidaan laskea
arvo, mutta miten lasketaan arvo työntekijöiden
tunnekokemukselle? Miten silloin esimerkiksi
tunnekokemus määritellään?
Se miten
tunnekokemus määriteltäisiin osaksi yrityksen arvoa on mielenkiintoinen kysymys.
Tunteet ovat onneksi kuitenkin nousseet
monen johdon agendalle eri termien kautta.
Tunnekokemus on keskiössä, kun puhutaan
luovuudesta, psykologisesta turvallisuudesta,
rohkeudesta kertoa vaikeita asioita tai hulluja
ideoita, välittämisestä ja empatiasta tai sisusta
jatkaa vaikeuksien jälkeen.
Yksilöt ja yritykset, jotka uskaltavat kohdata
nämä, ovat ne jotka ovat tulevaisuuden 2.0
menestyjiä.

Camilla Tuominen
Tunnevalmentaja

BUSINESS
RESET
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Mika Sutinen: Maailma muuttui
13. maaliskuuta.
Kun koronakriisi tuli syliin 13.3., sen jälkeiset
pari
viikkoa
olivat
lievästi
ilmaisten
hektisiä. Totesimme pian että on turha
ennustaa pitkälle eteenpäin kun siihen ei ole
mitään eväitä, keskitytään vaan varmistamaan
lyhyen aikavälin toimintakyky. Silloin vaadittiin
nopeaa reagointia ja sen varmistamista, että
yrityksissä oli kassa, rahoitus ja laskujen
maksupolitiikka kunnossa. Toukokuun alkuun
mennessä oli sopeuduttu tilanteeseen sen
verran, että pystyttiin katsomaan eteenpäin –
joko tästä tulee pysyvä olotila tai rokote
palauttaa tilanteen normaaliksi, mitä ikinä se
sitten siinä kohtaa tarkoittaakaan.
Tämän vuoden suurin kysymys on se, miltä
maailma näyttää kesän 2021 jälkeen ja miten
pandemiasta palaudutaan. Pandemia on
kohdellut eri yhtiöitä hieman eri tavoin, niissä
yrityksissä missä kuluttajien liikkuminen
julkisilla paikoilla on tärkeää, seurataan
luonnollisesti tarkkaan kuluttajakäyttäytymisen
muutoksia. Näissä yhtiöissä katse on kääntynyt
ulospäin ja asiakkaaseen ja siihen mitä
voisimme tehdä asiakkaiden pitämiseksi.
Asiantuntijayhtiöissä puolestaan katseet ovat
kääntyneet yrityksen sisälle sillä huolenaiheeksi nousi nopeasti se, miten organisaatiokulttuurista pystytään pitämään kiinni poikkeusoloissa ja miten vältytään etätyöapatialta.

Kesän jälkeen monessa yrityksessä nähtiin
lähes selittämätön henkilöstötyytyväisyyden
lasku, mitä saattaa selittää se, että ihmiset
toivoivat pääsevänsä normaalisti takaisin töihin
kesän jälkeen ja kun näin ei tapahtunutkaan,
se vaikutti ihmisten motivaatioon ja työn tekemiseen todella isosti.
Tältä vuodelta odotan vahvojen koronarajoitusten jatkumista läpi kevään, tilanteen nopeaa
selkeytymistä kesällä ja syksyä, jossa palataan
pikkuhiljaa kohti normaalia. Veikkaan että
tulemme näkemään kaikkien aikojen rynnistyksen toistemme luo ja ulkomaille, kun ihmiset
täyttävät kokemusvajettaan. Voi olla että jo
kesän terassit ja festarit täyttyvät ennakoimattomalla tavalla. Sen jälkeen palataan siihen
jo kuuluisaksi maalattuun uuteen normaaliin,
joka sisältää paljon enemmän etätyötä,
etäopiskelua ja muitakin etä- asioita kuin mitä
ennen pandemiaa.
Mika Sutinen
Hallitusammattilainen
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Business

BUSINESS RESET

Uudelleenkonfigurointi
A R V O K E T J U T M E N E VÄT U U S I K S I

Korona nopeuttaa ja pakottaa muutoksia.
Keskiössä on kysymys; mihin nyt tulisi
tarttua, missä järjestyksessä ja kuinka
nopeasti? Globaalia arvausleikkiä skenaarioista on leikitty kohta vuosi kahdella eri
horisontilla; toinen on hyvin taktinen horisontti
toiminnan suunnittelulle 6-12 kk aikavälille ja
sen ainoa teema on ollut bounce back, missä
on arvuuteltu sitä missä järjestyksessä eri
maat palaavat normaaliin toimintaan eli milloin
tuotanto, jakelu ja myyntioperaatiot on
mahdollista nostaa pandemiaa edeltäville
tasoille ja toisaalta tarjooman osalta, missä
järjestyksessä eri tuotteet ja palvelut ja näiden
kysynnän
voidaan
odottaa
palautuvan.
Samaan aikaan on yritetty katsoa pidemmälle
horisonttiin miettien pysyvää muutosta, mikä
tässä tilanteessa on haastavaa, kuvaa Avanto
Venturesin Samuli Kuusela yritysten tilannetta.

Asiakkaiden ja kuluttajakäyttäytymisen muutos
on vauhdittanut yritysten liiketoimintamallien
uudelleenkonfigurointia. Aikaisempaa enemmän
haetaan
aktiivisesti
arvoketjujen
uudelleenmäärittelyä samalla kun arvoketjuja
haastavat kokonaan uudet toimijat. Isojen
toimijoiden näkökulmasta ajautuminen midstreamiin
pienten,
ketterien
toimijoiden
vallatessa asiakkuuksia sekä arvoketjun
yläpäässä, että alapäässä on isoille toimijoille
painajainen, Kuusela toteaa. Näitä uusia
toimijoita yhdistää se, että niiden arvolupaus on ihan uudella tavalla asiakaslähtöinen.
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Samuli Kuusela: Globaalia
arvausleikkiä on pelattu kohta vuosi.
Erilaiset Direct to Consumer (DTC) mallit
yleistyvät nopeasti sitä mukaa mitä enemmän
yritykset saavat suoraan kerättyä dataa
asiakkaasta. Trendi liittyy laajempaan B2Bliiketoiminnan
konsumerisaatioon
eli
kuluttajistumisen trendiin. Kuluttajapuolelta
tutut toimintamallit ja ratkaisut rantautuvat
bisnespuolelle asiakkaiden ja loppukäyttäjien
kyseenalaistaessa vanhentuneet toimintatavat.
DTC-malleille
ja
konsumerisaatiolle
on
tunnusomaista, että erilaisten välikäsien ja
diileriverkostojen tarvetta pyritään vähentämään ja tuotteita myydään palveluna (Product
as a Service). Samaan aikaan kuitenkin
ostajien
odotukset
palvelulle
nousevat
kuluttajapalveluiden tasolle, mikä tarkoittaa
perinteisille toimijoille isoja investointeja niin
asiakaskokemukseen kuin yrityksen sisäiseen
kulttuurinmuutokseen.

Myös toinen samaan ilmiöön liittyvä trendi
nousee nyt nopeasti; Customer success
funktiot
ovat
selkeässä
kasvussa
ja
ajattelumalli on laajentunut myös SaaS firmojen ulkopuolelle. Kyse on arvon
luomisesta ja tuottamisesta asiakkaalle.
Yhtenä kiinnostavana esimerkkinä ja trendinä
voidaan pitää yritysten halua monetisoida
bisnesviestintää
laajemmin
perinteisen
markkinointiviestinnän lisäksi – tällä tarkoitetaan esimerkiksi laskuviestien yhteydessä
lisäpalveluiden tuomista asiakkaalle. Tällöin ei
puhuta
pelkästään
lisämyynnistä
vaan
nimenomaan arvon luomisesta asiakkaalle.

Samuli Kuusela
Partner, Avanto Ventures
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Laura Tarkka: Arjen jatkuvaa
uudelleenkalibrointia.
Mitkä ovat kantavia teemoja ensi vuodelle?
Tilanteessa missä kenelläkään ei ole
vastauksia siihen, miltä maailma näyttää
elokuussa 2021 pitää löytää teemoja, joihin voi
kiinnittää toimintaa pitkäjänteisesti. Vastuullisuus on yksi tällainen teema, sillä siinä ei
lyhytjänteisyydellä ja taktisella tekemisellä
paljon voiteta - se on ennen kaikkea
strateginen päätös. Johtaminen kriisissä on
tietyllä tavalla helpompaa koska kaikilla on se
sama kuva eteenpäin menemisestä, ja
ympäristön hahmottamiseen ja sen jakamiseen
ei mene niin paljon aikaa. Toisaalta on
helpottavaa myös nojata arvoihin mihin voit
perustaa tekemisen arjessa.
Yrityksiltä
peräänkuulutetaan
yhteiskuntavastuuta ja samaan aikaan niiden pitää tehdä
tulosta. Tämä on jokapäiväistä kalibrointia sen
suhteen, miten oikeasti toimitaan ja mitä
tehdään, mikä on oikein, mikä on kohtuullista?
Sitä suuremmalla syyllä kun joudut joka päivä
tekemään niitä päätöksiä niin pitää olla raami,
tavallaan se visio ja tahtotila siellä taustalla,
mitä kohti mennään. Tässä tilanteessa, missä
näkyvyyttä ei ole viikkoa pidemmälle ja mietin
että ollaanko yrityksissä oikeasti kyetty
maalaamaan visio siitä missä halutaan olla,
niin sanoisin että ei olla, aika harva firma on
pystynyt siihen.

Tällaisessa tilanteessa pitää vaan päättää se
mihin me uskotaan ja lähteä toimimaan sen
mukaisesti. Yrityksissä on tehty skenaarioita
vuoteen 2021, katsottu eri vaihtoehtoja ja sitten
raamitettu ja lukittu ensi vuoden toimintaa sillä
periaatteella, että katsotaan sitten lähempänä
miltä tilanne näyttää ja uudelleenkalibroidaan
jos tilanne niin vaatii. Yritysten johdon ja
hallituksen agiliteetti on todellakin tänä vuonna
kasvanut.
Voi olla että se suunnitelma onnistuu tai
epäonnistuu, nyt pitää vaan kalibroida ja pyrkiä
tunnistamaan niitä heikkoja signaaleja mitkä
ovat ensimmäiset indikaatiot mihin pitää alkaa
reagoimaan? Kassavirta on kaikissa yrityksissä
ja hallituksissa noussut agendalle, samoin
loppuvuodesta
case
Vastaamon
myötä
tietoturva-asiat nostettiin hallitustasolle asti halutaan varmistua siitä, että asiat ovat aidosti
kunnossa.
Laura Tarkka
CEO, Gigantti
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Subscription Economy
S U B S C R I P T I O N ECO N O M Y N S E U R A AVA
EVOLUUTIO?
Subscription economy on kiihdyttänyt vauhtiaan viimeisten vuosien aikana ja moni on
pitänyt vuotta 2020 tilaustalouden leimahduspisteenä. Liiketoimintamalleista jatkuvaan
tilaukseen perustuvat subscription mallit ovat
kasvaneet voimakkaasti Spotifyn, Netflixin ja
muiden kuluttajapalveluiden innoittamana.
Jatkuva tulo (recurring revenue) nähdään
positiivisena sekä tuottajan näkökulmasta
(jatkuva asiakassuhde kertaostoksen sijaan
lisää lojaliteettia), että asiakkaan näkökulmasta (jaksotetut, helposti ennustettavissa
olevat kustannukset). Teknologiayhtiöistä jo yli
90 %:lla ansaintamalli perustuu joko tilaukseen tai käyttöön, mutta vuosi 2020 osoitti,
että subscription malli on voimakkaassa
kasvussa läpi toimialojen.

Lähde:Zuora Subscription Economy Index 2020

Nurkan takana häämöttää jo subscription
economyn seuraava evoluutio, vai pitäisikö
kenties puhua revoluutiosta? Viimeisen vuoden
aikana outcome based ajattelu on yleistynyt
vauhdilla.
Yhä suurempi osa kulutetuista palveluista on
digitaalisia palveluita, jotka mahdollistavat
impaktidatan keräämisen. Nykyinen teknologia mahdollistaa sen, että voidaan seurata
sitä kuka tuotteita käyttää ja miten niitä
käytetään, minkä pohjalta palveluita voidaan
kehittää edelleen ja luoda lisää arvoa
asiakkaille ja yritykselle. Fokus kääntyy
tuotosten sijaan lopputulokseen ja siihen
hyötyyn, mitä asiakas käyttämästään
palvelusta saa. Jos tähän asti ollaan myyty
tuotteita ja käytetty palveluita jonkin lopputuloksen mahdollistamiseksi, nyt fokus kääntyy
siihen miten mahdollistetaan lopputulos palveluna.
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Sami Lampinen: Teknologia
mahdollistaa pienellä footprintillä
suuren vaikuttavuuden.
Sen sijaan, että seurataan uusintaostoja,
tilauksen uudistamisprosenttia tai NPS:ää,
yritys näkee käyttödatasta suoraan miten
palvelua käytetään ja mitkä asiakkaat ovat
suurimmassa churn riskissä. Tästä kehityskulusta ei ole enää pitkä matka siihen, että
palveluista aletaan maksamaan niistä koetun
hyödyn mukaan. Tulevaisuudessa asiakkaat
maksavat pääsystä, kulutuksesta ja mahdollisesti palvelusuorituksesta sitä mukaa
kun
yritykset
lakkaavat
myymästä
omistajuutta.
Tulevaisuuden liiketoimintamallit sopivat hyvin
alustayhtiöille.
Platform
yhtiöt
eroavat
perinteisistä yhtiöistä siinä, että niiden toiminta
perustuu tekniseen alustaan, mikä mahdollistaa rajattoman skaalautuvuuden. Salesforcen
Suomen maajohtaja Sami Lampinen näkee
platform yhtiöissä tulevaisuuden:

Tulevaisuuden yritykset, ne jotka tulevat
pärjäämään – eivät enää välttämättä ole
megalomaanisen isoja. Loppuviimein niiden
footprint eli se paljonko niillä on ihmisiä töissä
on melko pieni mutta vaikuttavuus iso.
Automaation, keinoälyn ja datan avulla
saavutetun
hyödyn
lunastaminen
liiketoiminnalliseksi eduksi näkyy siten, että näitä
yrityksiä arvostetaan sijoittajien silmissä, niihin
yrityksiin raha virtaa, niissä yrityksissä on
parhaat työpaikat ja sinne haluaa kaikista
parhaimmat ja fiksuimmat ihmiset töihin.
Haluaisin, että pidettäisiin Suomessa sellainen
ilmapiiri että Woltin kaltaisia platform yhtiöitä
voisi syntyä enemmän haastamaan perinteisiä
toimintatapoja.”

Sami Lampinen
Maajohtaja
Salesforce Finland
Camilla Tuominen,
Tunnevalmentaja
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Turkka Keskinen: Onni suosii
valmistautunutta mieltä.
Tämä vuosi on ollut kertaluokkaa suurempi
happotesti mille tahansa IT organisaatiolle sen
suhteen, miten hyvin jatkuvuussuunnitelmat ja
varautuminen poikkeustilanteisiin on tehty. IT
funktion vettä ja leipää on miettiä erilaisia uhkia ja
riskejä bisneksen jatkuvuuden näkökulmasta eli
verrattuna melkein mihin tahansa muuhun
toimintoon ollaan todennäköisesti keskimääräistä
paremmin varautuneita. Tosiasia kuitenkin on, että
vaikka meilläkin tehdään vuosikelloon perustuvaa
riskikartoitusta, ei kartoilla näkynyt globaalin
pandemian mahdollisuutta.
Meidän onnemme oli, että olimme testailleet
erilaisia teknisiä ratkaisuja jo aikaisemmin kuten
Teamsia, mikä mahdollisti sen että näinkin isossa
organisaatiossa tehtiin Teamsin globaali rollout
vajaassa kahdessa kuukaudessa pandemian
räjähtäessä käsiin. Jotain sen mittaluokasta kertoo,
että pelkästään tätä rolloutia oli tekemässä 20
hengen tiimi.
Nykyään puhutaan paljon siitä, että rajat digitaalisen liiketoiminnan ja IT:n välillä ovat päässeet
hämärtymään eli mikä on liiketoimintaa tukevaa
IT:tä ja prosessien digitoimista ja mikä taas on
varsinaista tuotetta ja dataa eli sitä varsinaista
liiketoimintaa, vaikkakin digitaalista sellaista.

Jos käytetään vaikkapa dataa esimerkkinä
assetista, mitä halutaan hyödyntää niin liiketoiminnan ja IT:n välistä jakoa voidaan hahmottaa
perinteisen demand ja supply -ajattelun kautta.
Demand side on niitä liiketoiminnan tarpeita ja sitä
miten dataa voisi hyödyntää paremmin ja supply
side on sitä miten se data saadaan eri järjestelmistä tuotua sinne data-alustalle, jotta sitä
ylipäätään voi hyödyntää.
Tarvitaan sekä tiedolla johtamista, joka on sitä
datan hyödyntämistä että tiedon johtamista, joka
on sitä tiedon saamista käyttöön. Molempia
tarvitaan ja jokainen firma joka keskittyy vain
toiseen puoleen, epäonnistuu. Jos pistetään
paukkuja vain supply sideen niin koko hyöty jää
tekemättä ja jos taas pelkkään demandiin niin
arkkitehtuurit ja securityt menee ihan kuralle ja
lopputuloksena on kaaos.
Vaikka CIO:n roolissa ”i” on merkinnyt jo pitkään
informaatiota,
olemme
vasta
nyt
tulossa
maailmaan missä ATK:stä ja tiedolla johtamisesta
tulee totta. IT:ssä mietitään, miten liiketoimintaa
voidaan parhaiten tukea ja miten digi- ja dataagendoista saadaan aidosti etua.

Tässä korostuu selkeästi kaksi kyvykkyyttä, joista
toinen on sen ymmärtäminen mihin ne digipalvelut
kannattaa laittaa eli missä on impakti ja toisaalta
mikä on oganisaation kyvykkyys tehdä asioita koska
ei ole ollenkaan itsestään selvää, että IT-hankkeet
onnistuvat.
Esimerkkinä tästä, meillä on tällä hetkellä työn alla
digi- ja datastrategia, jossa on ensin crowdsourcing
ajatuksella kerätty yhteen 70-80 ihmistä, jotka
työstävät yhdessä yhdeksää eri teemaa. Lopputuloksena pitäisi syntyä firman digi- ja datastrategia,
mikä pyrkii tunnistamaan parhaat prospektit ja sen
mitä panostuksia ja kyvykkyyksiä ne vaativat.
Liiketoiminnat itse valitsevat ja päättävät, mitä näistä
halutaan lähteä aidosti toteuttamaan. Tämä vaatii
jatkuvaa ja toimivaa orkestrointia liiketoiminnan, IT:n
ja meidän kumppanien välillä.

Turkka Keskinen
CIO, UPM
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Technology
Digital First mindset
BUSINESS RESET

T E K O Ä LY I N T E G R O I T U U O S A K S I A R K E A
People agendalla näkyy vahvasti se, miten
yritykset
varautuvat
operaatioidensa
hajaantumiseen ja työnteon siirtymiseen
pysyvästi hybridimalliin. Johtamisen lisäksi
tämä
asettaa
uudenlaisia
vaatimuksia
yrityksen teknologia-arkkitehtuurille. Yrityksen
operatiivisen mallin on toimittava mistä
tahansa, missä asiakkaat, työntekijät ja
yrityksen kumppanit työskentelevät.
Gartner näkee erona aikaisempaan sen,
että nyt ”digital first” mallista tulee
perusasetelma ja organisaatiot rakennetaan ensisijaisesti digitaalisiksi. Fyysisellä
tilalla ja toimistoilla on edelleen rooli, mutta ne
eivät välttämättä ole enää suunnittelun
lähtökohta.

Gartner ennustaa, että vuoteen 2025
mennessä 75% kaikista työhön liittyvistä
keskusteluista nauhoitetaan ja analysoidaan tekoälyn avulla.

Kaikki teknologia älykaiuttimista virtuaalisiin
videoneuvottelu ja viestintäalustoihin äänittävät
jo tänä päivänä keskusteluita. Yksityisyys on
enää illuusio. Myös teknologiaevankelista
Antti Merilehto puhuu samasta aiheesta. On
enää ajan kysymys, milloin kaikki työhön
liittyvät
tapaamiset
nauhoitetaan
ja
puheentunnistuksen avulla toimiva tekoäly
litteroi tapaamiset teksteiksi, mistä taas
keinoäly pystyy poimimaan ja analysoimaan
valtavan määrän tietoa. Ray Dahlio ja
Bridgewater ovat näyttäneet esimerkkiä jo
vuosia siitä, mihin suuntaan muutkin organisaatiot tulevat hiljalleen siirtymään.
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Sami Lampinen:
Kommunikaatioteknologian isoilla
harppauksilla on aina ollut rooli työn
murroksessa.
Isossa kuvassa automaatio mahdollistaa sen,
että firmojen skaalautuminen ei jatkossa
perustu välttämättä headcountiin vaan siihen,
miten teknologia avustaa työntekijöitä ja miten
paljon teknologiasta saadaan irti. Nämä ovat
muutoksia, jotka eivät tapahdu yhdessä yössä
mutta vuosi 2020 on saanut aikaan sen, että
jos jossain ajan hetkessä nämä muutokset
ovat mahdollisia sekä tarpeellisia, niin se
on nyt.
Työn tekeminen on jo muuttunut. Sitä tehdään
laajemmissa porukoissa ja ekosysteemeissä ja
työ tapahtuu virtaavassa muodossa prosessien
ympärillä. Slack ja Teams ovat tästä hyviä
esimerkkejä. Platformien ja ekosysteemien
merkitys
liiketoiminnassa
kasvaa,
näin
kysymykseksi muodostuu se, että miten eri
osapuolet otetaan mukaan siihen virran
imuun?

Kommunikaatioteknologian isot harppaukset
ovat aina muuttaneet sitä, miten työt on tehty.
Nyt kun eletään aikaa, jossa 5G on tulossa ja
olemme sujuvasti siirtyneet virtuaalisiin
kohtaamisiin, voisiko olla että seuraavaksi
teknologia aidosti mahdollistaa sen, että ollaan
hololensit päässä erilaisissa kohtaamisissa.
Tällaisena teknohörhönä näen tässä todella
isoja mahdollisuuksia.

Sami Lampinen
Maajohtaja
Salesforce Finland
Camilla Tuominen,
Tunnevalmentaja
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Virtual
life
Virtuaaliset yhteisöt

BUSINESS RESET

KO L L A B O R A AT I O T Y Ö K A L U T M A H D O L L I S TAVAT
T U L E VA I S U U D E N A S I A K A SY H T E I S ÖT
Vuosi 2020 oli monelle yritykselle haastava
vuosi mutta erilaiset yhteistyötyökalujen
toimittajat (Zoom, Teams, Google Meet)
näkivät huikeita kasvuprosentteja ihmisten
siirtyessä
massoittain
etätyön
tekoon.
Toimistotyökalut ottivat valtavan kehitysloikan
vuoden aikana ja uusia toiminnallisuuksia on
tippunut työkaluvalikoimaan tasaiseen tahtiin.
Saman ennustetaan jatkuvan vuonna 2021, ja
edelleen olemassaolevien toimistotyökalujen
sovittaminen uuteen normaaliin jatkuu, mutta
on odotettavissa että vuoden lopulle
ehdittäessä näemme jo kokonaan uudenlaisia
työkaluja
yhteistyön
mahdollistamiseen.
Erityisen kiinnostavaa on kuitenkin nähdä
erilaisten yhteistyötyökalujen käytön lisääntyminen asiakaskontekstissa.

Moni yritys on jo ennen pandemiaa kipuillut
sen kanssa, miksi asiakasviestinnän täytyy
tapahtua sähköpostilla kun yrityksen sisäinen
viestintä tapahtuu slackissa tai whatsapissa.
Slack ja Teams erityisesti mahdollistavat
asiakkaan
tuomisen
mukaan
samaan
kanavaan asiakkuustiimien kanssa.
Salesforcen Slack ostos marraskuussa 2020 ei
sekään ole jäänyt markkinoilta huomaamatta.
Pidättäydymme spekuloimasta syitä yrityskaupan taustalla, sen sijaan nostamme esiin
tämän mukanaan tuomat mahdollisuudet.
Tehokkaiden
viestintäkanavien
tuominen
asiakasrajapintaan on ensimmäinen todellinen
askel vahvan asiakasyhteisön rakentamisen
suuntaan.
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Antti Merilehto: Viimeinen asia mitä
ihmiset haluavat katsoa, on lisää 2D
videoita.
Toistaiseksi asiakasyhteisöjä on rakenneltu
olemassaolevien somealustojen päälle,
joten voisiko olla että lähestymme
enterprise tason asiakasyhteisöalustoja?
Toisaalta myös isoissa yrityksissä asiakkaaseen liittyvän viestinnän ja tehtävien tekemiseen yli organisaatiorajojen tarvitaan uusia
työkaluja.
Tuotekehitys saa kokonaan uusia kierroksia,
sillä videotyökaluilla käyttäjätestauksesta ja
asiakashaastatteluista tulee huomattavasti
nopeampaa, helpompaa ja luotettavampaa.
Uudet
työkalut
mahdollistavat
asiakasnäkemyksen keräämisen, analysoinnin ja
palautteen
integroinnin
tuotekehitykseen
aikaisempaa nopeammin.
Jos vielä vuosi sitten ajateltiin, että video on
hypen huipulla ja jatkaa kasvuaan viestinnän
sisältömuotona niin vuosi 2020 demokratisoi
sen käytön totaalisesti. Tuntikausia kestävien
videokokousputkien jälkeen viimeinen asia,
mitä ihmiset haluavat katsoa, on lisää ihmisiä
videolla 2D:nä, lataa Antti Merilehto.

Jos video demokratisoituu niin samalla
yrityksissä siihen aletaan kiinnittämään myös
enemmän huomiota. Kotitoimistoihin ja
työpaikoille syntyy erillisiä videoneuvottelutiloja, missä vakiovarusteina ovat hyvät
4K kamerat, mikrofonit, soft lightit ja green
screenit. Aikaisemmin lähinnä tubettajia kiinnostaneet varusteet tulevat osaksi toimistojen
vakiokalustoa.

Antti Merilehto
Chief Growth Officer
Houston Analytics

Camilla Tuominen,
Tunnevalmentaja

CUSTOMER
SUCCESS
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B2B Sales

CUSTOMER SUCCESS

B2B myynnin murros
B 2 B - M Y Y N T I M U U T T U I PYSY VÄ ST I ?
Kun vielä huhtikuussa myyntijohtajilta kysyttiin
kuinka pysyvänä he pitivät myynnin siirtymistä
digikanaviin
esimerkiksi
videoneuvotteluiden
muodossa, lähes 20% ei uskonut muutoksen
olevan pysyvää ja puolet uskoivat muutoksen
tapahtuvan
vain
osittain.
Fast-forward
marraskuulle ja enää alle 10% uskoo paluuseen
entiseen siinä missä lähes 90% uskoo
myynnin muuttuneen pysyvästi.
Muutos
ajattelutavoissa
on
tapahtunut
ennätysnopeasti, ehkä sen tukemana että suuri
osa digitaaliseen myyntiin siirtyneistä yrityksistä
huomasi jo muutaman kuukauden aikana heidän
tehokkuutensa
ja
kyvykkyytensä
palvella
asiakkaita uusissa kanavissa parantuneen ja
asiakkaiden positiivisen suhtautumisen uusien
kanavien mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin.
Positiivisia puolia muutoksessa on ollut
selkeästi negatiivisia enemmän, mikä ennakoi
käyttäytymisen ja toimintatapojen pysyvää
muutosta. Samaa tahtia kasvaa myynnissä
ymmärrys siitä, miten markkinointi, markkinoinnin
teknologia ja luovat sisällöt ovat osa myynnin
kovaa ydintä digitaalisessa maailmassa.

Datan avulla voidaan seurata toimenpiteiden
vaikutusta ja johtaa aiempaa konkreettisemmin
lopputulosta. Tuloksellisuus ja sen näkyväksi
tekeminen on edelleen markkinoinnin fokuksessa,
mutta samalla digitaaliset alustat mahdollistavat
myös entistä paremmin kokeilut ja nopean
reagoinnin kuluttajakäyttäytymisen muutosten
mukana.
McKinseyn tutkimus syksyllä 2020 osoitti sen,
mitä moni myynnin uudistaja on povannut jo
pitkään: myös B2B myynti kuluttajistuu ja siirtyy
enenevissä määrin verkkokauppaan. Suurin
muutos on summissa, mitä verkkokaupan kautta
voidaan ostaa. Yli 70% ostajista ovat valmiita
tekemään yli 50 000 euron ostoksia verkkokaupan
kautta, mutta jo joka kolmas voisi kuvitella
ostavansa verkon välityksellä tapaamatta myyjää
fyysisesti yli 500 000 euron ostoksia. Salesforcen
maajohtaja Sami Lampinen nostaa esiin samaa
asiaa; myynnin tuottavuus on mahdollista nostaa
ihan eri tasolle tässä seuraavassa normaalissa.
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Customer
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Customer Success

C U S T O M E R S U C C E S S N O U S E E S T R AT E G I S E K S I
TOIMINNAKSI

Osana yritysten kasvustrategiaa on aiemmin
korostunut
uusasiakashankinta,
osittain
suhteettomasti. Viime vuonna alkaneen
pandemian myötä liiketoiminnan jatkuvuuden
puitteissa huomio kääntyi nopeasti asiakaspysyvyyteen ja lojaliteettiin samalla kun pyrittiin
optimoimaan yrityksen omien resurssien
käyttöä. Asiakaskokemuksen aikakaudella ja
kilpailun kasvaessa organisaatioilla on yhä
enemmän vaihtoehtoja tarjolla mistä ostaa
tarvitsemansa tuotteen tai palvelun, jolloin
asiakasarvo nousee kilpailueduksi. Customer
Successin
rooli
tukee
asiakasarvon
syntymistä.
Pandemian myötä moni joutui miettimään
myös
liiketoiminnan
ennustettavuuden
uudestaan. Mittarit ja onnistumisen todentamisen indikaattorit eivät olleet ajantasalla.
Yrityksillä ei ollut välttämättä hyvää käsitystä
saako asiakas ostamaansa arvoa tuotteelle tai
palvelulle ja tämän myötä näkyvyyttä siihen,
jatkaako asiakas tai ostaako hän kenties lisää.

Johdon mittaristoon nousevat yhä enenevissä
määrin sellaiset indikaattorit kuin asiakaspysyvyys (retention), asiakaspoistuma (churn)
sekä asiakkaan elinkaariarvo (CLV eli
customer lifetime value,) sekä tietysti asiakaskokemus, jolla on merkittävä vaikutus edellä
mainittuihin. Asiakkaan elinkaaren arvon
tuntemalla on mahdollista tunnistaa kannattavimmat asiakkaat ja asiakassegmentit, joihin
tulisi panostaa systemaattisesti.
Tämän myötä voidaan optimoida myös muuta
liiketoimintaa kannattavasti, sekä esimerkiksi
automatisoida pienemmille tai ei niin merkityksellisille
asiakkaille
toimintaa
säästäen
kustannuksia. Markkinoiden ollessa epävakaat,
monet yritykset keskittyivät segmentoimaan
asiakkaansa uudestaan varmistaen samalla
oikeat resurssit oikeaan paikkaan.
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Kirsti Laasio: Markkinoiden ollessa
epävakaat, monet yritykset
keskittyivät segmentoimaan
asiakkaansa uudestaan.
Asiakaskeskeisten
yritysten
tavoitteissa
vuonna 2021 näkyy asiakkaan menestys.
Rekrytoinneissa korostuvatkin juuri nyt
Customer Success roolit.
Customer
Success
auttaa
asiakasta
hyödyntämään hankkimaansa tuotetta tai
palvelua parhaalla mahdollisella tavalla
varmistaen parhaan tuoton investoinnille.
Yritykset tukevat asiakasta käyttöönottovaiheessa huomattavasti aiempaa enemmän
sekä huolehtivat esimerkiksi säännöllisellä
viestinnällä ja vinkeillä asiakkaan saavan
ostamaansa arvoa. Asiakkaan saama arvo
konkretisoituu suoraan asiakkaan omana
onnistumisena, tämän itselleen asettamien
tavoitteiden täyttymisenä ja näin ollen pitkällä
aikavälillä asiakaspysyvyytenä. Time to value mittari (TTV) korostuu erityisesti käyttöönottovaiheessa ja nouseekin jatkossa yhdeksi
avaintunnusluvuksi.

Customer Success toiminnan myötä asiakasymmärrys kasvaa ja osataan paremmin
huomioida myös tekijöitä, jotka vaikuttavat
asiakaskäyttäytymiseen, ja joita vahvistamalla
tai parantamalla voidaan ohjata sekä ennustaa
paremmin tulevaa.
Tulevaisuudessa keskitytäänkin enemmän
asiakasarvoon sekä asiakasvetoiseen kasvuun
(customer led growth).

Kirsti Laasio
CX Executive
Camilla Tuominen,
Tunnevalmentaja
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Antti Merilehto: Customer data
platformit asiakasymmärryksen ja
markkinoinnin ytimessä.
Customer data platformit yleistyvät nyt
nopeasti. Se mikä oli aikaisemmin kymppitonnien projekti, järjestyy nykyään muutamilla
satasilla kuukaudessa. Kun kaikki asiakasdata
saadaan yhteen paikkaan, aletaan näkemään
todelliseen käytökseen perustuvia segmenttejä, millä ei ole juurikaan tekemistä perinteisen
markkinoinnin segmentoinnin kanssa. Data on
käyttöön perustuvaa ja sidoksissa aitoihin
asiakastileihin, ja niiden perusteella näkee
ketkä ostavat enemmän, ketkä vähemmän,
missä on ristiinmyynnin mahdollisuus ja ketkä
ovat isoimmassa churn riskissä. Parhaimmillaan toimenpiteitä kohdistetaan yksittäisiin
asiakkuuksiin eli ollaan todella lähellä
”segment of one” ajattelua.
Jos otetaan teknologian ja markkinoinnin
leikkauspiste niin perinteiset mainostoimistot
ovat kusessa kun ollaan siirtymässä entistä
enemmän pois kampanjoista.

Luovilla on edelleen rooli mutta kampanjoista
tulee paljon aikaisempaa taktisempia –
samaan aikaan entistä useampi firma haluaa,
että asiakasdata ja siihen liittyvä markkinointiosaaminen löytyy inhousena talon sisältä.

Kehitys ei ole enää teknologiasta kiinni vaan
meidän kyvystämme käyttää sitä. Jossain
tulevaisuudessa voimme lopettaa arvailemisen
ja alkaa palvelemaan asiakkaita aidosti
kontekstia ymmärtäen.

Teknologia
mahdollistaa
ihan
uuden
asiakasymmärryksen tason ja tuottaa sellaista
dataa, mitä voidaan tuoda arjen päätöksentekoon. Tämä alkaa kiinnostamaan monia
erityisesti
nyt
kun
toimintaympäristön
muutokset ovat radikaaleja ja kuluttajakäyttäytymisen muutosten ennakointi haastavaa, silloin reagointikyvykkyyden merkitys
nousee.

Sillä kuinka paljon tällä on tekemistä edge laskennan tai muun teknologian kehityksen
kanssa ei pitäisi olla merkitystä 99 % maailman
ihmisistä – nämä teknologiat tulevat osaksi
arkea – siitä on kysymys.

Edistynyt teknologia, mm. puheentunnistus
asiakasymmärrysdatan tuottamisessa ei ehkä
tapahdu Suomessa vielä vuonna 2021 mutta
siihen suuntaan ollaan matkalla.

Antti Merilehto
Chief Growth Officer
Houston Analytics
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Brändit ja markkinointi
I N H I M I L L I S Y Y S , A R V O T J A L U O T TA M U S
T E E M O I N A , K A N AVA N A O N - D E M A N D

Datan hyödyntäminen ja hyperpersonalisointi
ovat vahvasti edelleen markkinoinnin teemoja
vuonna 2021. Entistä enemmän push
markkinoinnin sijaan kuluttajalähtöinen pull ja
on-demand ohjaa markkinoinnin agendaa.
Video on hallinnut markkinoinnin trendinä
listoja useita vuosia, mutta vuosi 2020 osoitti
sen, mitä vuosi sitten osattiin jo ennustaa –
audion kulutus on kasvanut räjähdysmäisesti
sekä podcastien, että äänikirjojen kuuntelun
myötä. Kuuntelukokemus on paljon lukukokemusta intiimimpi tapa viestin välittämiseen, mikä tuo markkinoinnille erityisesti
brändin rakentamisen näkökulmasta mahdollisuuksia kokeilla vaikuttamista uusissa kanavissa.
Sisällöntuotannossa panostetaan aiempaa
enemmän
laadukkaaseen,
journalistiseen
sisältöön digissä perinteisen printin kustannuksella.

On-demand viestintä niin yrityksen sisäisessä,
kuin sen markkinointiviestinnässä kasvaa.
Työntekijöinä ja kuluttajina haluamme kuluttaa
meitä kiinnostavat sisällöt niin video- kuin
audioformaatissa silloin kun se meille sopii.
Empatia, inhimillisyys ja arvot korostuvat
myös markkinoinnissa. Pandemiavuosi näki
monia näkyviä kampanjoita, jotka nostivat
esille brändien yhteiskunnallista roolia ja toivat
esille niiden inhimillisiä arvoja. Entistä
enemmän perinteisen segmentoinnin sijaan
puhutaan arvopohjaisesta segmentoinnista,
mikä haastaa brändit panostamaan samaan
aikaan markkinointiteknologian kehitykseen,
mutta
myös
asiakkaiden
luottamuksen
rakentamiseen.
Kuluttajat
ovat
valmiita
luopumaan datastaan, mutta vain jos voivat
luottaa
siihen,
että
dataa
käsitellään
luottamuksella ja eettisiä periaatteita noudattaen - siten läpinäkyvyyden vaatimus kasvaa
edelleen.
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Terho Tirkkonen: Digitaalisen markkinoinnin ja
virtuaalitapahtumien räjähtäminen pakottaa
vihdoin panostamaan laatuun.
Markkinoinnin suurimmat haasteet tällä hetkellä
liittyvät
nekin
pandemiaan.
Asiakkaiden
työskennellessä etänä vaikuttaminen on yllättäen
vaikeutunut.
Esimerkiksi Kauppalehdet päätyvät tyhjien
toimistojen paperinkeräyspisteisiin, lentokenttien
lounget ammottavat tyhjillään, fyysisiä tilaisuuksia
vältetään ja päättäjien kalenterit täyttyvät
virtuaalipalavereista. IP-pohjainen ABM-markkinointi
jatkaa
yleistymistään
suuryrityksiin
kohdistuvissa toimenpiteissä, koska näiden
yritysten päättäjät käyttävät kotonaan yrityksen
identifioivaa VPN-yhteyttä. PK-sektorissa B2Bmarkkinointi siirtyy väliaikaisesti B2C-markkinoinnissa käytettyihin kanaviin ja on kiinnostavaa
nähdä tuleeko B2B-markkinointi osaksi myös
striimattavaa mediaa samalla tavalla kuin
esimerkiksi perinteiseen radioon.
Sähköpostimarkkinointi on räjähtänyt käsiin ja
varmasti moni huomaa sen, että spämmäämisen
aika on lopullisesti ohi.

Laadukkaiden sisältöjen tuottaminen nousee ja
onkin
kiinnostavaa
seurata
palaavatko
esimerkiksi asiakaslehdet uutiskirjeiden muodossa siten, että niitä ei tuoteta inhouse voimin
vaan sisällöntuotannon ammattilaisten, esimerkiksi toimittajien voimin?
Toinen juttu kokonaan on sitten se, kuinka
nopeasti mainostajat huomaavat sen että heidän
perinteiset uutiskirjeensä eivät enää resonoikaan
samalla tavalla ja ymmärtävät sen, että väline ei
välttämättä ole väärä, vaan sen sisältö. Tästä
päästään myös asiakaskokemukseen. Samaan
aikaan viestinnän pitää olla kohdennettua ja
personoitua, joten yrityksillä on ratkaistavanaan
myös se kysymys miten kerätään se tieto, mistä
asiakkaat ovat kiinnostuneita. Tämä tukee myös
sitä, että jos joku on vielä ajatellut markkinointia
kampanjoina niin se menee sellaiseen jatkuvampaan tekemiseen.
Sama
ammattimaistuminen
näkyy
myös
järjestettävien yritystapahtumien osalta. Monessa yrityksessä on budjetoitu aika paljon
sisäisiä asiakastilaisuuksia ja nyt kun fyysisiä
tapahtumia ei voida järjestää,

nämä tilaisuudet ovat siirtyneet virtuaaliin. On
ollut kiinnostavaa seurata sitä, miten osa näistä
virtuaalitilaisuuksista on jopa ammattimaisemmin
tuotettuja kuin fyysiset tilaisuudet, koska
kokonaiskustannukset jäävät kuitenkin pienemmiksi. Tämä mahdollistaa uusia konsepteja ja
kovemman tason sisältöä myös tapahtumapuolella.
Toimistot tulevat olemaan yhä enemmän jatkuva
osa inhouse markkinointitiimejä, ja sen sijaan että
ostetaan kampanjoita, ostetaan kuukausifeetä,
ostetaan spesifiä osaamista, joka voi muuttua
hyvinkin paljon kalenterivuoden aikana.

Terho Tirkkonen
Marketing Manager
Azets Oy
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ESG transformaationa

E S G O N T R A N S F O R M A AT I O I D E N S E U R A AVA A A LT O
Moni johtaja on herännyt kysymään sitä, mitä
vastuullisuus oikeasti tarkoittaa? ESG-käytännöt
alkavat pikkuhiljaa jalkautua myös pienten ja
keskisuurten yritysten agendalle; sosiaalisen
vastuun
rooli
korostuu
suhteessa
ympäristövastuukysymyksiin. Vastuullisuuden moniulotteisuus
aletaan hiljalleen ymmärtämään ja samoin se, että sen
pitää olla osa strategiaa ja kilpailuetua, jotta se toteutuu
muuallakin kuin powerpointissa.

Kaikille näille transformaatioille on yhteistä se, että ne
läpileikkaavat organisaatioiden kaikki funktiot, jolloin
muutosta ei voida johtaa pistemäisesti yhdestä
funktiosta käsin. Siinä, missä CDO:t olivat
transformaatiojohtajien ensimmäinen aalto ja tällä
hetkellä CX johtajat ovat saavuttamassa trendikäyrän
huippua, ennustan, että tulevaisuudessa näemme
vastaavasti ESG-johtajien aallon, joiden tehtävä on
ajaa vastuullisuus läpi organisaatioiden.

Yritysten johdon pitää ymmärtää yrityksen kypsyyden
taso vastuullisuuden johtamisen onnistumiseksi ja
vastuullisuuden pitää siirtyä osaksi palkitsemisjärjestelmää, kuvaavat hallitusammattilaiset muutosta
johdon agendalla kyselyvastauksissaan.

Kehitystä
vauhdittaa
vastuullisen
sijoittamisen
siirtyminen marginaalista mainstreamiin. Yrityksillä on
edessään isoja kysymyksiä sen suhteen, kuinka hyvin
ne pystyvät uudistumaan ja ottamaan kantaa data
compliancen lisäksi dataetiikkaan, keskusteluun
alihankintaketjuista ja ekologisuudesta läpi toimialojen,
muutoksiin, mutta myös mahdollisuuksiin kiertotaloudessa, energiataloudessa, ilmastonmuutoksessa
ja näistä itselleen kilpailuedun löytämisessä.

Kestävän kehityksen kysymysten hallitseminen on
avainasemassa. Samoin liiketoiminnan digitalisoimisen
johtaminen, mikä nähdään yhtenä kestävän kehityksen
mahdollistajista.
Molempia aiheita leimaa se, että ne läpäisevät melkein
kaiken tekemisen ja kaikki alat, kuvataan vastauksissa.
Uskon, että ESG:n johtamisesta läpi organisaatioiden
on tulossa transformaatioiden kolmas aalto digitalisaation ja asiakaskokemuksen vanavedessä.

Kuluttajien kasvava tietoisuus kuluttamisen eettisyydestä ja työntekijöiden kasvava tietoisuus työnantajien
tekemien valintojen eettisyydestä ovat nousemassa
johtoryhmien agendalle, mutta yhä useammin katseet
kohdistuvat myös yritysten hallituksiin. Nousussa olevia
trendejä ovat mm. Voice of Society ja Dataetiikka.
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Voice of Society

Y R I T Y K S E T O S A L L I S T U VAT Y H Ä U S E A M M I N
YHTEISKUNNALLISEEN KESKUSTELUUN

Pandemiavuosi on vahvistanut trendejä, mitkä
olivat näkyvillä jo viime vuonna. Yritysten
odotetaan ottavan kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja yritysviestinnältä
odotetaan kykyä ja herkkyyttä tulkita
ympäristön signaaleja ympärillään.
Gartner ennustaa, että vuoteen 2024
mennessä 30% isoista organisaatioista
ottaa käyttöön uuden voice of society
mittarin, mikä mittaa organisaation kykyä
reagoida ympäristöstä nouseviin signaaleihin
ja tarttua sosiaalisiin haasteisiin ja arvioida
näiden vaikutusta liiketoiminnalle. Yritysten
pitää pystyä mittaamaan sitä, mitä ihmiset
heistä sanovat ja käyttävät työkaluina tähän
erilaisia tunneanalyyseja, mediaan liittyvää
metriikkaa ja mielipidemittauksia.

Lähde: Meltwater State of Social Media 2021.

Yrityksissä tiedostetaan myös hyvin oman alan
somevaikuttajat, jotka halutaan pitää tietoisina
ja joiden kanssa halutaan tehdä yhteistyötä
yrityksen viestin vahvistamiseen. Tämä näkyi
myös Meltwaterin State of Social Media 2021 tutkimuksessa. Sen mukaan vuoden 2021
loppuun mennessä yli 40% B2C yrityksistä ja
joka kolmas B2B yritys on tehnyt yhteistyötä
vaikuttajien kanssa. Vaikuttajamarkkinointi
kasvaakin kaksinumeroisin luvuin sekä B2C
(13%), että B2B (14%) markkinassa.
Toistaiseksi ansaitun median mainintoja pitää
yhtenä tärkeimmistä sosiaalisen median
mittareista vain noin 5 % yrityksistä, mutta
tämän kehityskulun myötä luvun odottaisi
kasvavan voimakkaasti lähivuosina.
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Mika Sutinen: Hallituksen rooli on
rikastaa johdon näkökulmia ja
katalysoida ajattelua.
DEI -ohjelmat (diversity, equity and inclusion)
ovat olleet näkyvästi esillä viimeisen vuoden
aikana, erityisesti Black Lives Matter -liikkeen
myötä. Pandemian vaikutus näkyy kuitenkin
myös tällä alueella ja monet yritykset
leikkasivat investointejaan D&I ohjelmistaan
taloudellisessa puristuksessa. Leikkausten
odotetaan olevan väliaikaisia ja odotukset
yrityksille pandemian jälkeen ovat selkeät;
Edelman
Trust
Barometrin
mukaan
pääomasijoittajista
yli
90%
odottaa
fokuksen DEI kysymyksiin kasvavan ja
näiden merkityksen investointikriteerinä
kasvavan entisestään. Barometri osoittaa
myös muutoksen odotuksissa koskevan
erityisesti yritysten hallituksia. Sijoittajat
haluavat nähdä yritysten hallitusten kantavan
vastuuta laajasti ESG asioista, kuten
työntekijöiden terveydestä, paikallisten sosiaalisten kysymysten ratkaisemisesta, data- ja
tietoturvakysymyksistä diversiteetti ja inklusiivisuuskysymysten lisäksi.

Myös Suomessa keskustelu diversiteetistä
ylimmän johdon osalta on jatkunut ja asiaan
kiinnitetään erityisesti hallitustasolla huomiota.
”Hallituksen
rooli
on
rikastaa
johdon
näkökulmia ja katalysoida ajattelua. Jos
johtoryhmä näkee 2-3 väriä, on hallituksen
tehtävänä palauttaa kaikki värit. Tähän
diversiteetti tuo kaivattua näkökulmaa”, kuvaa
muun muassa useiden yritysten hallitusten
puheenjohtajana toimiva Mika Sutinen.
Vuosi 2021 tuo yritysaktivismin rinnalle myös
yhä
äänekkäämmän
työntekijäaktivistien
joukon.

Mika Sutinen
Hallitusammattilainen

Lähde: Edelman Trust Barometer Special Report: Institutional Investors 2020

Camilla Tuominen,
Tunnevalmentaja
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Anne Alarotu: Yhteiskunnallinen
keskustelu ja työntekijäaktivismi
lisääntyvät.
Voice of society on teknologiayhtiöille
tärkeää. Erityisesti teknologiayhtiöillä on iso
vastuu siitä, mihin suuntaan maailma kehittyy
ja miten me yhdessä toimimme tulevaisuudessa. Viestinnän agendalla on vastuu siitä,
miten yritykset näyttäytyvät ulospäin yrityskansalaisina ja miten vastaamme ympärillä
käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun tai
otamme siihen kantaa. Sanojen pitää lähteä
silti liikkeelle teoista.
Viestinnän agendalla on ollut viimeiset 5-10
vuotta keskustelu ja dialogi eri sidosryhmien
kanssa, mutta se saa koko ajan uusia muotoja.
Keskustelua
käydään
sisäisesti
oman
henkilöstön kanssa mutta myös talon
ulkopuolella, median, päättäjien, yritysten ja
asiakkaiden kanssa – kentän jatkuvasti
laajentuessa on tärkeää, että yrityksellä on
selkeät strategiset periaatteet siitä, mitä
yhteiskuntavastuu on, mitkä meidän arvot ovat
ja miten niitä toteutamme. Miten toimimme
tiukoissa päätöstilanteissa niin strategisesti,
operatiivisesti kuin viestinnällisesti eli pidämme
sen linjan, jonka olemme valinneet?
Yhtenä mielenkiintoisena aspektina viestintään
on noussut työntekijäaktivismi.

Suomessa se näkyy ehkä vähemmän, mutta
maailmalla jo paljon enemmän eli ilmiö, jossa
yrityksen työntekijät eivät pelkästään tyydy
kuuntelemaan yrityksen näkemyksiä tai
päätöksiä vaan ottavat niihin voimakkaasti
kantaa, ei vain yrityksen sisällä vaan myös sen
ulkopuolella. Tämä on tuonut täysin uuden
kulman yritysten yhteiskunnalliseen ääneen.
Yhteiskunnalliset teemat, kuten monimuotoisuus ja inklusiivisuus ovat osa Microsoftin
toimintaa globaalisti, mutta eri ilmiöt näkyvät
eri puolella maailmaa eri tavoin. Esimerkiksi
Black Lives Matter nousi pinnalle voimakkaimmin Yhdysvalloissa, ja silti puhututti myös
muissa maissa: miten tuemme ja entisestään
vahvistamme monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta eri muodoissaan. Vaikka isot globaalit
ilmiöt aiheuttavat erilaista keskustelua eri
maissa, arvot keskustelun taustalla ovat
samat.

Anne Alarotu
Viestintäjohtaja
Microsoft Oy
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Data ethics
SOCIAL ENTERPRISE

Dataetiikka

D ATA E T I I K K A N O U S E E VA S T U U L L I S U U S AGENDALLE
Data on teemana nyt kaikkialla. Sitä mukaa
kun data lisääntyy ja sen käyttö personoituu,
kasvavat vaatimukset datan eettiselle
käsittelylle. Teemaa on nostettu toistaiseksi
lähinnä tekoälyn etiikan näkökulmasta, mutta
yhtä lailla mikä tahansa laajojen datamassojen
käsittely vaatii uudella tavalla eettistä
tarkastelua. Tästä saatiin Suomessa elävä
muistutus syksyllä 2020 case Vastaamon
yhteydessä.
Vastaamoon
kohdistuneen
tietomurron seurauksena kiristäjien käsiin
päätyi yli 40 000 psykoterapia-asiakkaan
henkilötietoja ja tietoja näiden kanssa
käydyistä keskusteluista. Tietoturva on
merkittävä osa dataetiikkaa, mutta vain osa
laajempaa vastuullisuusteemaa yrityksen
näkökulmasta.

Lähde: Sitra 2020

Julkisuuteen nousi viime vuonna yksittäisiä
tapauksia, jotka valottavat pinnan alla
kuohuntaa.
Muun
muassa
tunnetun
tekoälytutkijan, Timnit Gebrun lähtö Googlelta
nousi julkisuuteen loppuvuodesta ja nosti esiin
erityisesti
neuroverkkojen
koulutukseen
vaadittavan energiamäärän ja sitä kautta
niiden massiivisen hiilijalanjäljen. Datalla on
merkittäviä ympäristövaikutuksia, mutta
aiheesta käydään keskustelua vielä vähän.
Esimerkiksi Sitran mukaan digitalisaation
ympäristöjalanjälkeä on analysoitu melko
vähän, vaikka Euroopan komission arvion
mukaan tieto- ja viestintätekniikka-ala vastaa
5–9 prosenttia koko maailman sähkönkulutuksesta ja yli kahta prosenttia kaikista
päästöistä.
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Katri Vataja: Reilu datatalous on yksi
Sitran keskeisiä strategisia teemoja.
Dataetiikalla on monta ulottuvuutta. Olemme
muun muassa nähneet Cambrigde Analyticaskandaalin yhteydessä, miten dataa voidaan
käyttää
manipuloinnin
välineenä
myös
poliittisen vaikuttamisen yhteydessä, esimerkkinä jo neljä vuotta sitten käydyt USA:n
presidentinvaalit
ja
Brexit-kampanjointi,
muistuttaa Sitran Katri Vataja.

Vinoutuneet datasetit ja käyttäjien tarkka
profilointi ja targetointi osana laajoihin
ihmismassoihin vaikuttamista ovat vain pieni
osa niistä kysymyksistä, mitä datan ja tekoälyn
laajamittainen hyödyntäminen tuo tulevaisuudessa mukanaan.

EU:n 15. joulukuuta esittämät Digital Services
Act ja Digital Markets Act ovat askeleita
suuntaan, missä regulaation avulla pyritään
rajoittamaan suurten alustayhtiöiden (FAANG)
monopoliasemaa ja toisaalta turvaamaan EU:n
kansalaisille samat oikeudet digitaalisessa
ympäristössä, kuin fyysisessä ympäristössä
ilman esimerkiksi algoritmien mahdollista
syrjintää.
Vuosi 2021 nostaa datan ja siihen liittyvät
eettiset kysymykset laajasti yhteiskunnallisen keskustelun lisäksi myös johtoryhmien agendalle.

Katri Vataja
Strategia ja
Ennakointijohtaja, Sitra
Camilla Tuominen,
Tunnevalmentaja

Johdon agendalla kerran
kuussa, joka kuun
ensimmäinen sunnuntai.
Tilaa nyt
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