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• Robotiikalla voidaan korvata organisaatioiden keskijohtoa, hallinnollista esimiestoimintaa. Tekoäly hoitaa ihmistä tehokkaammin
työvuorolistat, suoriutumisen arvioinnit ja työntekijöiden rutiininomaisen ohjeistamisen.
• Työntekijöiden autonomia ja itseohjautuvuus kasvavat, koska
jokainen voi itse toimia oman työnsä järjestäjänä tehokkaammin. Työnteon painopiste siirtyy puurtamisesta siihen, että aikaa
käytetään enemmän harkintaan ja päätöksiin siitä, mitä tehdään
ja miksi.
• Johtajuudessa keskeiseksi nousee organisaation arvojen luominen ja kulttuurin määritteleminen. Vain niiden avulla itseohjautuvat työtekijät voivat suunnata kohti yhteistä päämäärää.
• Organisaatiot jatkavat kehittymistään kohti perhemäisiä ja elävän organismin kaltaisia malleja. Matriisi- ja linjaorganisaatiot
pilkkoutuvat omatoimisempiin osiin, koska ne pystyvät parhaiten
hyödyntämään edistynyttä teknologiaa.
• Tekoäly antaa yrityksille mahdollisuuden tavoitella supertuottavuutta, joten kyky luoda supertuottavuuden kulttuuri erottaa parhaat johtajat huonommista.
• Pikkutarkka ja negatiivisesti kontrolloiva johtaminen korvautuvat
valmentavalla johtajuudella. Tavoitteelliseen vuorovaikutukseen
perustuvan johtamisen kulmakivet ovat arvostaminen, luottaminen, innostaminen ja yhteinen oppiminen.
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ähitulevaisuudessa useimmilla työpaikoilla tulee tutuksi kreikkalaisesta mytologiasta tuttu sankarihahmo Herakles, jolla on
lihaksia tehdä miltei mitä tahansa urotekoja1. Robotiikka ja
tekoäly antavat paitsi keinoja hoitaa perinteisiä fyysisiä rutiineja, myös laajentavat valtavasti älyllistä ja ymmärrykseen liittyvää kapasiteettia.
Ymmärryskapasiteetin kasvamisen mahdollistavat kehittynyt analytiikka, tekoäly, koneoppiminen, simulaatio ja mallinnus. Niiden avulla
robotiikalla pystytään kokonaisuudessaan paljon enempään kuin vain
ihmisen tekemien asioiden paranteluun – ja vielä kaikilla toimialoilla
ja työpaikoilla.
Tekoäly voidaan valjastaa hakemaan ratkaisua ongelmaan, johon
meillä ei vielä ole mitään ratkaisua tai johon olemassa oleva ratkaisu
on huono. Tekoäly pystyy myös luovaan ajatteluun: se voi ratkoa ongelmia löytämällä paremman ongelman, ja ryhtyä ratkaisemaan sitä.
Esimerkiksi konsulttiyhtiö PriceWaterHouseCoopers sai puolessatoista vuodessa aikaan tekoälyn avulla täysin ylivertaisen ymmärryksen ja kokonaiskuvan keinoista hoitaa kaupunkiliikenteen ongelmia2.
Tekoäly rakensi ja analysoi huikeat 200 000 strategista skenaariota valituissa kaupungeissa ja otti huomioon markkinaolosuhteet, kaupunkisuunnittelun, maankäytön strategiat ja ympäristöolosuhteet.
Järjestelmä pystyi luomaan 6 000 erilaista realistista skenaariota vaihtoehdoista ja simuloimaan ne. Tällaiseen tulokseen ihmiset eivät olisi päässet ilman tekoälyä, mutta ihmistä tarvittiin kertomaan koneelle,
mihin ongelmaan haetaan ratkaisua.
IBM:n kehittämä tekoälyjättiläinen Watson pystyy jopa ihmishenkien pelastamiseen. Kesällä sen uutisoitiin diagnosoineen 60-vuotiaalta
naiselta harvinaisen leukemiatyypin. Ihmislääkärit eivät olleet sairautta havainneet.
Watson on tekoälyn laite- ja ohjelmistokokonaisuus, joka käsittelee
massiivisia määriä kirjoitettua ja puhuttua tekstiä. Watson pystyy oppimaan ja suodattamaan opuskaupalla tietoa paitsi lääketieteen myös esimerkiksi juridiikan saralta. Watsonin algoritmipohjainen ymmärrys ei
siis rajaudu yhteen toimialaan.
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Ja vielä: Kansainvälisillä finanssimarkkinoilla amerikkalaisyhtiö
Kenhso taas tavoittelee tekoälyjärjestelmää, joka kykenisi myös määrittelemään ongelman. Järjestelmä analysoi massiivista datamäärää erilaisissa talousmuuttujissa ja hakee systeemisiä, subprime -kriisin tapaisia tapahtumia. Parhaimmillaan se voisi vainuta musta joutsen -tyyppiset, täysin yllättävät kehityskulut.

TOIMINTA NOPEUTUU,
TYÖNTEKIJÄN AUTONOMIA KASVAA
Kun kehittyneen robotiikan avulla mahdollista tehdä ja saada aikaan
melkein mitä vain, organisaation ytimen määrittelee entistä enemmän
sen kyky tehdä valintoja. Työnteon painopiste siirtyy puurtamisesta siihen, että aikaa käytetään enemmän harkintaan ja päätöksiin siitä, mitä
tehdään ja miksi.3
Parhaimmillaan robottien aikakauden organisaatio on kuin kriittisen ajattelun avulla valaistunut Buddha.4 Se etsii koko ajan vastauksia
kysymyksiin: Mitä teemme? Mitä ongelmaa tarkasti ottaen yritämme
ratkaista? Minkä arvoinen ongelma on? Onko se tärkein ratkaistavissa
oleva ongelma? Mitä muuta tai tärkeämpää voisimme tehdä? Ja miten
ihmiset johdatetaan valaistumisen polulle niin, että he kasvavat mestareiksi?
Valintojen tekeminen jää ihmiselle, koska robotiikka on kuitenkin
vain uusi renki, ei isäntä. Ihmisen on päätettävä mihin Herakleen mahti kannattaa valjastaa. Tarkkaan ottaen robotiikan ja tekoälyn tehtävä
on saada teknologia katoamaan taustalle täysin, jotta ihminen voi keskittyä tekemään sitä, mitä hän todella haluaa tehdä.5
Näin robotiikan yleistyminen todennäköisesti lisää työntekijöiden ja
asiantuntijoiden autonomiaa. Toimenkuvat alkavat perustua yhä enemmän itseohjautuvuudelle. Kyky priorisoida, keskittyä tärkeimpiin asioihin, nousee ratkaisevaksi kaikilla organisaation portailla lattiasta kattoon.
Organisaation ytimen hahmottaminen eli ongelmien määrittely ja
valintojen tekeminen ei siis ole pelkästään johdon päänsärky. Johdon
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ROBOTTI KAIKEN YTIMESSÄ
TAI AVUSTAJANA

R

obottien ajan organisaatiot voidaan jakaa neljään päätyyppiin. Robotiikka voi olla organisaatiossa määräävässä tai avustavassa roolissa, mutta lisäksi yhteistyö voi organisaatiossa painottua robotteihin tai toisiin

ihmisiin6.
Täysin robottiohjautuvan organisaation ytimessä on toimintaa ohjaava ohjelmisto. Työntekijät eivät ole yhteydessä keskenään, vaan käyttävät työnsä suorittamiseen teknologiaa. Tämä malli sopii esimerkiksi Uberiin, joskin tulevaisuudessa kuljettajatkin voidaan korvata, kun autoista tulee itseohjautuvia.
Robotiikan avustamassa organisaatiossa robotiikka korvaa vain osan asiantuntijan työstä, joka perustuu pitkälti vuorovaikutukseen muiden asiantuntijoiden kanssa. Esimerkiksi pörssianalyytikoiden työhön tekoäly tuo tehokkaita analyysimenetelmiä, mutta ei silti korvaa markkinanäkemyksen muodostamisessa inhimillistä vuorovaikutusta eli analyytikon kollegoiltaan ja yritysten
johdolta keräämiä tietoja.
Tiimivetoisessa hajautetussa organisaatiossa keskusorganisaatio on mahdollista kutistaa robotiikan avulla mahdollisimman kevyeksi. Varsinainen työ
tapahtuu hajautetusti tiimeissä, jotka eivät ole riippuvaisia yhteistyöstä toistensa kanssa.
Esimerkiksi hollantilainen Buurtzog-yritys työllistää noin 900 hoitoalan
ammattilaista, ja sen keskusorganisaatiossa on vain 50 työntekijää. Hoitoalan tiimit vastaavat itsenäisesti tietystä maantieteellisestä toiminta-alueesta.
Tiimien verkostoihin perustuvat asiantuntijaorganisaatiot jakautuvat pienempiin ja isompiin tiimeihin, jotka muodostavat verkostoja keskenään. Esimerkiksi Google-hakukoneesta tunnettu Alphabet on täynnä tiimejä, jotka toteuttavat työnsä toimien isompien tiimien osana ja muiden tiimien muodostamissa verkostoissa.
Kun asiantuntijuus erikoistuu yhä syvemmille ja kapeammille osa-alueille,
on asiantuntijoiden verkostoiduttava huomattavasti entistä voimakkaammin
keskenään. Aiemmin asiantuntija tarvitsi ympärilleen vain muutaman henkilön, mutta nykyään määrä on kasvanut noin kahdeksaan henkilöön yhtä isompaa työtehtävää kohden.
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harteille jää kuitenkin sen varmistaminen, että itseohjautuvat työntekijät huippuasiantuntijoista suorittavaan portaaseen tavoittelevat yhteistä maalia.
Robotiikka nostaa organisaatioiden kellotaajuutta, toimintavauhtia, koska robottien ja tekoälyn avulla asiat saadaan aikaiseksi aiempaan nopeammin. Tehokkuus ja tuottavuus kasvavat, ja yritykset voivat tavoitella supertuottavuutta (Ks. erillinen artikkeli supertuottavuudesta s. 70–71).
Esimerkiksi vuosibudjetti ja strategiatyö sopivat kömpelösti kellotaajuudeltaan nopeimpiin organisaatioihin. Ne voidaan korvata nopeampisyklisillä ohjausmalleilla, joissa toiminnan tarkastelupisteitä on tiuhaan sekä mittareita ja analytiikkaa – myös ennustavaa analytiikkaa –
enemmän.
Kun organisaatio päivittää jatkuvasti toimintansa ydintä, arvot ja kulttuuri nousevat tärkeimmiksi johtamisen välineiksi. Vain niiden avulla
itseohjautuvat työntekijät voidaan ohjata kohti yhteistä päämäärää.7

KONE KORVAA KESKIJOHDON,
ORGANISAATIOT LITISTYVÄT
Robotiikan yleistyminen muuttanee eniten etenkin suuria asiantuntijoiden tiimeihin perustuvia organisaatioita. Näillä työpaikoilla on nykyään usein paljon keskijohtoa, hallinnollista esimiestoimintaa (management), jota roboteilla voidaan suoraan korvata.
Tekoäly ja muut älykkäät järjestelmät hoitavat tehokkaasti työvuorolistojen tekemisen, raportoinnin, prosessien ja muun kapeasti määritellyn toiminnan johtamisen. Samaten työntekijöiden suoriutumisen
arviointi, läsnäolon ja työajan seuraaminen, ja työntekijöiden rutiininomainen ohjeistaminen, toiminnan budjetointi ja liiketoimintasuunnitelmien teko ovat kaikki tehtäviä, joista älykäs teknologia kykenee suoriutumaan tehokkaasti ja luotettavasti.
Tekoäly pystyy yksinkertaisesti suunnittelemaan resurssien käytön
ja priorisoinnin ihmistä paremmin. Jo tällä haavaa esimerkiksi pankK U N K O N E O T T A A O H J AT
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kiautomaattien huoltotoiminta pyörii algoritmin ohjauksessa. Ohjelmisto päättää, missä järjestyksessä huoltohenkilökunta tänään kiertää automaatteja ja ohjeistaa työntekijät joka kerta luotettavalla tavalla oikein.
Myös Lontoon poliisissa ohjelmistot ovat työnjohdollisessa roolissa.
Kun järjestelmän valvontakamerat havaitsevat vaarallisia yksilöitä, järjestelmä analysoi tilanteen ja tarvittaessa ohjeistaa lähellä olevaa poliisipartiota asiasta.
Hallinnollisen johtamisen robotisoituminen ei tapahdu ainoastaan
siksi, että koneet tekevät saman työn tehokkaammin ja halvemmalla.
Keskijohdon esimiehiä tarvitaan vähemmän myös siksi, että työntekijöiden itseohjautuvuus yleistyy.

Jokainen työntekijä voi toimia
oman työnsä järjestäjänä
tehokkaammin.
Itseohjautuvuus tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että työntekijä tai tiimi päättää itsenäisesti työnsä tavoitteista, aikatauluista, voimavarojensa kohdentamisesta ja töiden keskinäisestä jakamisesta. Jos työt
jaetaan tiimissä, tiimin jäsenet myös valvovat suorituksiaan yhdessä.
Edistyneen teknologian avulla siis jokainen työntekijä voi toimia
oman työnsä järjestäjänä tehokkaammin ja hoitaa itse suoraan asioita.
Muutos voi pidemmällä aikajänteellä tarkoittaa sitä, että moniportaisesta asiantuntijaorganisaatiosta siirrytään organisaatioon, johon jäävät lähinnä etulinjan tekijät, asiantuntijat ja ylin johto.
Organisaation tasolla tarkasteltuna keskijohdon ja muun hallinnollisen alemman johdon väheneminen tarkoittaa siis organisaatiomallin
litistymistä. Robotiikka voi tulevaisuudessa johdatella valtaosan nykyisistä organisaatio- ja johtamismalleista romukoppaan.
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Belgialainen vapaa tutkija ja kirjoittaja Frederic Laloux kuvaa tulevaisuuden organisaatioita termeillä perhemäinen ja elävän organismin
kaltainen (taulukko 1). Ne tavoittelevat maksimaalista joustavuutta ja
mukautumiskykyä, jotta ne pystyisivät hyödyntämään täysimääräisesti edistynyttä teknologiaa.8
Robotiikan hyödyntäminen edellyttää muutosta organisaation vuorovaikutuksessa. Perinteisissä organisaatioissa vuorovaikutus on liian
vähäistä ja sen tavoitteet ovat liian lyhytjänteisiä ja matalalle asetettuja.
Naapuritiimiläisten kanssa ei juuri jutella edes kahvitauoilla, ja kaikki
tuijottavat vain omaa tuloslaskelmaansa tai vuosibonustaan.
Perinteiset matriisi- ja linjaorganisaatiot ovat kokoonpanoltaan liian jäykkiä ja hierarkkisia. Pahimmillaan ne törmäävät edistyneen tek-

TAULUKKO 1

JÄYKÄSTÄ LITTEÄÄN ORGANISAATIOON

LÄHDE: LALOUX 2015.

Millainen?

Perinteinen jäykkä
organisaatio

Litteä tulevaisuuden
organisaatio

Tiukan muodollinen,
tarkat roolit ja tehtävät;
määrätään mitä tehdään
(ja joskus myös miten

Epämuodollinen,
itsensä johtaminen korvaa
hierarkian, luottaa ihmisiin
miltei rajattomasti.

tehdään tarkalleen).

Mihin toiminta
perustuu?
Mihin tähtää?

Tarkkaan suunnitteluun, kuten täsmällisiin liiketoimintasuunnitelmiin ja jyvitettyihin
tulostavoitteisiin.

Toiminta perustuu arvoihin
ja kulttuuriin ja tavoittelee
päämäärän toteuttamista ja
ihmisten potentiaalin
vapauttamista.

Mitkä asiat tärkeitä?

Meritokratia, tulosorientoituneisuus ja vastuullisuus.

Motivaatio, tyytyväisyys,
itseohjautuvuus ja kehittyminen kohti tarkoitusta.

Toimii kuten?
Esimerkkejä?

”Kuin iso kone”.
Suuryritykset, pankit, julkiset
organisaatiot.

”Kuin perhe tai elävä organismi”. Esimerkkejä: startupit,
ketterät organisaatiot, kasvuyritykset.
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nologian hyödyntämisessä vaikeuksiin: potentiaali karkaa, tehokkuus
ei parane, jousto, muunneltavuus ja nopeampi toimintavauhti jäävät
vain haaveeksi.
Parempiin tuloksiin päästään, jos perinteiset matriisi- ja linjaorganisaatiot pystyvät pilkkoutumaan pienempiin omatoimisiin osiin. Perhemäiset ja eliömalliset organisaatiot ovat vapaita kokeilemaan nopeammin
ja hyppäämään suoraan toimintaan ilman tarkkaa ennakkovalmistelua.
Muutos voi koko työelämän tasolla olla valtava, sillä nykyään arviolta 80 prosenttia maailman organisaatioista jäsentää toimintansa jäykkiin matriiseihin tai funktionaalisiin siiloihin9.

JOHTAMINEN TÄHTÄÄ VOIMAANNUTTAMISEEN
Merkkejä näistä Lalouxin määrittelemistä perhemäisistä ja eliömäisistä organisaatioista on jo. Mallit ovat syntyneet startup-yritysten parissa, mutta niiden voidaan olettaa yleistyvän myös pitempään toimineissa ja mittakaavaltaan isommissa yrityksissä.
Perhemäistä organisaatio- ja johtamismallia noudattaa esimerkiksi
verkkopalveluyritys Wunderkraut Finland. Wunderkraut julistaa, että
”Meillä työntekijät ovat yhtä perhettä, josta pidetään huolta”. Yrityksen
motto on ”Hug and be hugged”, mikä näkyy myös bonusjärjestelmässä:
”meillä halataan ja siitä myös maksetaan rahaa”.
Tanskalaislähtöinen pelimoottoriyritys Unity Technologies taas käy
esimerkiksi eliömallisesta organisaatiotyypistä. Sen toiminnan tavoitteena on ”demokratisoida pelien kehitys” niin, että mahdollisimman
moni voi kehittää interaktiivisia 2D- ja 3D-sisältöjä. Se toteuttaa tätä
tehtävää useilla eri tavoilla, monilla eri markkinoilla.
Perhe- ja eliömallisten yritysten arvopohja on perinteisiä yrityksiä
laajempi. Ne eivät tavoittele vain omistaja-arvon maksimointia, vaan
kaikkien organisaation toiminnan piirissä tavalla tai toisella mukana
olevien tahojen hyödyttämistä.
Jaetun arvomaailman rakentaminen sekä suhteet asiakkaisiin ja työntekijöihin sekä merkitsevät lyhyen aikavälin taloudellisia tuloksia enemK U N K O N E O T T A A O H J AT
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män. Parhaimmillaan työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien osallistaminen päätöksentekoon johtaa myös omistaja-arvon
kehittymiseen. Esimerkkinä tästä toimii jo nyt moni ohjelmistoyritys,
kuten Siili Solutions.
Elävää organismia muistuttavissa johtamisen ja organisoitumisen
malleissa tavoitteena on kehittyä kohti yhteistä päämäärää. Tällaisissa yrityksissä työntekijöiden autonomia ja itseohjautuvuus on viritetty
huippuunsa. Jokainen organisaation jäsen on edistyneen teknologian
avulla äärimmäisen kyvykäs ja kykenevä vaikuttamaan kaikkeen, päättämään itse ja toimimaan suoraan.
Meillä tällaista johtamismallia tavoittelevat myös esimerkiksi it-yhtiöt
Vincit ja Futurice. Vincitissä ei ole nimettyjä esimiehiä tai johtajia lainkaan, Futuricessa taas kenelläkään ei ollut edes työaikoja ennen kuin
työsuojeluviranomainen puuttui asiaan.

Päämäärä on merkittävämpi
kuin yksikään organisaation
jäsenistä.
Eliömallin organisaatioissa päämäärä on siis koossa pitävä tekijä,
joka ohjaa päätöksentekoa organisaation itsenäisesti toimivien jäsenten vuorovaikutuksessa. Se voi joutua kamppailemaan pysyäkseen yhtenä kokonaisvaltaisena yhteisönä, koska johtaminen on yksilön omalla
vastuulla.
Laajasti ottaen organisaatiomallin muutoksessa on kyse ihmisorganisaatioiden tuhansien vuosien evoluution etenemisestä (kuvio 1). Organisaation puitteiden lisäksi muutos näkyy johtamismallissa.
Kivikauden jälkeisissä alistamiseen perustuvissa organisaatioissa johtaja käytti valtaa dominoidakseen. Armeijatyyppisissä linjaorganisaatiossa johtamisen fokus on nykytilan, status quon, vahvistamisessa.
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Konemaiseen toimintamallin nojaavissa matriisiorganisaatiossa johdetaan tavoitteilla ja vastuuttamalla.
Perhemäisessä organisaatiossa johtaja tekee kaikkensa voimaannuttaakseen muita. Eliönkaltaisessa itseohjautuvassa organisaatiossa johtaja keskittyy siihen, että kaikki voivat mahdollisimman hyvin tavoitella päämäärää, joka on merkittävämpi kuin yksikään organisaation jäsenistä.
Voimaannuttaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sen mahdollistamista, että työntekijä voi itseohjautuvasti tehdä parhaansa ja enemmänkin, jotta yhteinen tavoite saavutetaan. Tämä on organisaation ja
johtamisen kannalta ratkaisevaa, koska edistyneen teknologian maailmassa yhden yksittäisen työntekijän työllä voi olla massiivinen vaikutus
koko organisaation tuottavuuteen ja kykyyn tuottaa tuloksia.
Jo nykyään tietotyössä, kuten suunnittelussa ja ohjelmoinnissa, on
huipputuottavia työntekijöitä, jotka ovat helposti 100–200 kertaa välttävän tason suoriutujaa tuottavampia. Robottien aikakaudella super-

KUVIO 1

ORGANISAATIOIDEN EVOLUUTIO

LÄHDE: LALOUX 2014, MUKAILTU.

Vuorovaikutuksen ja
autonomian aste
Suuri

PERHE
KONE
ARMEIJA

- linjaorganisaatiot
- muodolliset roolit,
pyramidihierarkia,
komentoketjut
ylhäältä alas

SUSILAUMAT

- matriisiorganisaatiot
- meritokratia,
tavoitejohtaminen,
tilivelvollisuus

- itseohjautuvuus
- tasa-arvoisuus,
kulttuurin
johtaminen,
voimaannuttaminen

ELIÖ

- yksilöiden autonomia
- kehittyminen kohti
yhteistä päämäärää,
itsensä johtaminen,
omatoimisuus

- autoritääriset
heimo-organisaatiot
- käskytys,
alistaminen,
työnjako

Pieni
100 000
vuotta
sitten

10 000
vuotta
sitten

1 000
vuotta
sitten

100
vuotta
sitten
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10
vuotta
sitten

1
vuosi
sitten

tuottavan työntekijän tuottavuus voi nousta 1 000 kertaa kollegoitaan
korkeammaksi, kun hän pystyy valjastamaan työhönsä robotteja ja tekoälyjärjestelmiä ja vähemmän tuottava luottaa vain perinteisiin menetelmiin.
Työntekijöiden väliset tuottavuus- ja tehokkuuserot siis todennäköisesti vain kasvavat, joten ylimmän johdon on pystyttävä luomaan supertuottavuuden kulttuuri. (Ks. erillinen artikkeli seuraavalla aukeamalla).
Uusissa organisaatiomalleissa mahdollisuudet supertuottavuuteen
ovat joka tapauksessa merkittävästi suuremmat kuin vanhaa konemallia
noudattavalla organisaatiolla. Esimerkiksi matriisiorganisaatiossa tavoite suunnitellaan tarkkaan, toiminnalle määritellään mittarit ja vasta sitten aletaan ohjata laivaa kohti tavoitetta.
Uusissa organisaatioissa johtamisessa on hylätty työntekijöiden
ohjaaminen kannustimilla, sanktioilla, tarkalla suunnittelulla ja raportoinnilla. Johtamisen huomio keskittyy ihmisiin ja toisaalta koko organisaation kulttuuriin, ilmapiiriin sekä siihen systeemiseen kokonaisuuteen, missä organisaatio toimii.

JOHTAJASTA KUORIUTUU VALMENTAJA
Vaikka ihmistä ei siis robottien aikakaudella tarvittaisi hallinnolliseen
esimiestoimintaan (management), ihmistä tarvitaan johtamiseen (leadership). Vain ihminen voi määritellä ja päättää, millaista johtamista
kulloisessakin tilanteessa tarvitaan.
Millaista johtamista robottien aikakauden organisaatiot tarvitsevat?
On todennäköistä, että tulevaisuuden johtajan työ on valmentamista.
Se on myös vaikuttamista ja vaikutusvallan käyttämistä lukuisissa verkostoissa.
Työntekijöillähän on suurin osa päätäntävallasta, resursseista ja paras
asema toimia suoraan tilanteiden vaatimalla tavalla. Johdon ei tarvitse
puuttua asioiden, toiminnan ja prosessien johtamiseen, vaan ylin johto voi keskittyä kokonaisuuteen: tavoitteisiin, ilmapiiriin sekä yrityksen
kulttuuriin ja tapoihin toimia.
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Tällaisesta johtamisesta puhutaan johtamisen tutkimuksessa transformaalisena johtamisena, syväjohtamisena10. Transformaalisessa johtamisessa on kyse ennen kaikkea vuorovaikutuksesta.
Transformationaalisessa johtamisessa on neljä kulmakiveä:
–
–
–
–

arvostaminen = ihmisen yksilöllinen kohtaaminen,
luottaminen = luottamuksen rakentaminen,
innostaminen = inspiroiva tapa motivoida ja
yhteinen oppiminen = älyllinen stimulointi.

Näiden periaatteiden varaan rakennettu tulevaisuuden organisaatio
muistuttaa joukkoa tukihenkilöitä ja valmentajia (johto), joiden pääasiallisena tehtävänä on tukea ja voimaannuttaa suoritteita tekevää organisaatiota (työntekijät).
Valmentava johtaja tukee ja seuraa – mahdollistaa kehittymisen ja
itseohjautuvuuden. Valmentavuuden taustalla on käsitys lojaalisuudesta, velvollisuudesta ja vastavuoroisuudesta.
Erinomainen valmentava johtaja luo innostavan ilmapiirin ja rakentaa motivaatiota pitämällä huolen siitä, että organisaation päämäärät
ovat selvät. Innostus syntyy vain, jos johtajan ja työntekijöiden kesken
vallitsee vakaa arvostuksen ja luottamuksen ilmapiiri.
Johtaminen on vuorovaikutusta ihmiseltä ihmiselle. Valmennettava
voi kokea, että häntä kuunnellaan. Kun rinnalla on toinen ymmärtävä
ihminen, tämä luo tilanteen, jossa valmennettava voi olla rehellisempi
kuin jopa itselleen voisi olla.
Vuorovaikutuksessa kaikki, mitä johtaja tekee tai jättää tekemättä,
merkitsee. Johtajan toiminnan sisällön lisäksi myös toimintatapa eli tyyli ratkaisee.
Erinomainen transformaalinen johtaja välttää kahta käyttäytymismallia: negatiivista passiivisuutta ja negatiivista kontrollia. Negatiivinen passiivisuus tarkoittaa henkistä ja fyysistä poissaoloa sekä päättämättömyyttä. Toiminta on halvaannuttavan passiivista: mitään ei näy
eikä kuulu, eikä oikein mitään tapahdu. Johtajan reagointi on hidasta ja
vastuuta välttelevää.
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KOLME ASKELTA
SUPERTUOTTAVUUDEN KULTTUURIIN

S

upertuottavuus nojaa teknologian soveltamiseen, joten teknologiavalinnat ovat ratkaisevia ja niissä pitää varautua isoihinkin suunnanmuutoksiin. Johtajan kannattaa luopua perinteisestä ylhäältä alas

annetusta teknologiastrategiasta ja siirtyä malliin, jossa supertuottavuuteen pyrkivien asiantuntijoiden annetaan tehdä teknologiavalinnat yrityksen puolesta, ainakin silloin, kun ne ovat perusteltavissa olevia valintoja.11
Supertuottavuuden tunnistaminen vaatii johtajalta supertuottavuuden syntymisen ymmärtämistä. Mikä omalla toimialalla mahdollistaa supertuottavuuden? Todennäköisesti johtajan pitää aiempaa enemmän huomioida
työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien antamia signaaleja
supertuottavuudesta.
Supertuottavuus on tunnistettava myös yksilötasolla, toisin sanoen yksilöiden tuottavuuspotentiaalia on pystyttävä arvioimaan. Yksilöiden väliset toteutuneen tuottavuuden erot voi olla helppo todeta, mutta työntekijöiden kapasiteettien tai potentiaalien hahmottaminen on vaikeampaa.
Johtajan pitäisi tunnistaa organisaatiosta ne yksilöt, joiden potentiaali
vieläkin suurempaan tuottavuuteen on kaikkein suurin, ja löytää keinot,
kuinka tämä potentiaali saadaan käyttöön täysimääräisesti. Tämä on varmasti yhtä vaikeaa kuin ihmisten kokonaisvaltainen valmentaminen ja kasvattaminen ylipäätään on. Valmentavalla otteella ja organisaation kulttuurin tukemana pääsee alkuun.
Kun erittäin tuottavia yksilöitä löytyy, johtajan on pystyttävä varmistamaan, että heidän tuottavuutensa voi kehittyä edelleen. 700-kertaiseen tuottavuuteen yltänyt työntekijä pystyy todennäköisemmin nostamaan tuottavuutensa 900-kertaiseksi kuin 100-kertaisesta tuottavuudesta liikkeelle lähtevä.
Tämä supertuottavuuden kehittäminen tuskin onnistuu projektijohtamisen
perusmenetelmillä tai työkalujen standardisoimisella. Ratkaisevampaa on
supertuottavan työntekijän voimaannuttaminen.
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Johtajan on tehtävä kaikkensa, jotta supertuottavien työntekijöiden työ
on riittävän tuettua, resursoitua ja mahdollistettua. Johtaja voi auttaa
supertuottavaa työntekijää kehittämään tuottavuuttaan entisestään esimerkiksi sarjalla kokeita, joista työntekijä saattaa oppia keinoja tuottavuutensa parantamiseksi edelleen.
Laajasti ottaen organisaatioissa olisi pystyttävä tuottavuuskulttuurin kasvattamiseen, jossa pyritään siirtämään supertuottavuuden keinoja niillekin,
jotka eivät siihen yllä. Supertuottavuuden kulttuuri vaatii keinoja kasvattaa tuottavuutta, mutta myös rajojen asettamista.
Myös tämän askeleen ottaminen vie johtamista valmentavaa suuntaan:
johtajan pitää motivoida ja kouluttaa vähemmän tuottavia, mutta myös
kyetä asettamaan rajat sille, miten paljon oppimiseen ja kasvamiseen voidaan investoida.
Organisaatiokulttuurin on tuettava sitä, että jokainen työntekijä ottaa
vastuuta oman tuottavuutensa kehittämisestä. Kollegiaalinen oppiminen
yhdessä ja parhaiden tuottavuuden keinojen ottaminen heti laajasti käyttöön auttaa siirtämään supertuottavuutta.
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Negatiivinen kontrolli on vielä pahempaa. Johtaja hengittää niskaan,
puuttuu pieniin yksityiskohtiin, hakee syyllistä ja etsii virheitä. Negatiivinen kontrolloija ei kunnioita muiden johtajuutta, ei anna toisten toimia itsenäisesti eikä jaa vastuuta.
Johtaminen voi sinällään olla interaktiivista, proaktiivista, reaktiivista tai passiivista. Se kattaa kaikki viestinnän tasot, myös ne, jotka eivät
ole kielellisiä, kuten kehonkielen, ilmeet ja ajoituksen.
Niin johtajien kuin alaisten käyttäytymiseen vaikuttavat valmiudet,
jotka syntyvät koulutuksen, kasvatuksen, kokemuksen, uskomusten,
asenteiden ja eletyn elämän myötä. Psykologiset ja psykofyysiset tekijät kuten älykkyys, persoonallisuus, ajattelutavat, mieliala, terveydentila, kulloisenkin hetken energiataso, tunteet ja huumorintaju vaikuttavat niin ikään kaikkeen toimintaan.12
Johtajuuden painopiste siirtyy valmentavaan suuntaan siksikin, että
siinä kiteytyvät kaikki ihmisen vahvuudet. Robotti ei voi korvata valmentavaa johtajaa, jonka rakentaa toimintansa transformaalisen johtamisen periaatteille.

Johtamisessa yhtä tärkeämpää
on vaikutusvalta.
Robottien mahdollisuuksia toimia valmentajina on tutkittu ainakin
Massachusetts Institute of Technologyssa, Carnegie Mellon -yliopistossa sekä USC Robotics and Autonomous Systems Centerissä. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että jos roboteista tehdään ihmisen kaltaisia, ihmisten välitön reaktio on inho.13
Ihmiset myös haastavat robottivalmentajaa, naljailevat ja kiusoittelevat sitä, eivätkä ota sitä vakavasti. He pitävät robottia usein tunnekylmänä, koppavana sekä sosiaalisesti typeränä – mitä se luultavasti onkin.
Jos robotista yritettäisiin tehdä valmentava robotti, lopputulo olisi todennäköisesti negatiivisesti kontrolloiva johtaja. Kone ymmärtää
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numeroita, analyyseja ja laskelmia tehokkuudesta, ja pelkästään niiden
pohjalta toimiva robottijohtaja olisi täydellinen kontrollifriikki.
Arvostus ja luottamus voivat syntyä vain ihmisten välillä. Vain ihminen voi aidosti luvata toiselle ihmiselle jotain tai innostaa. Robotti ei voi
arvostaa ihmistä, eikä se voi ymmärtää tunteita tai niiden merkitystä.
Johtamisessa yhtä tärkeämpää on vaikutusvalta ja toiminta monimutkaisissa verkostoissa. Ihmisellä voi olla vaikutusvaltaa – robotilla ei tippaakaan.
Myös esimerkiksi johtamisen karismaa on tutkittu runsaasti, eikä ole
luultavaa, että robotti pystyisi koskaan olemaan karismaattinen johtaja
organisaatiolleen14. Robotti osaa vain sen, mitä koneoppiviin järjestelmiin on ennalta ohjelmoitu, eikä näihin järjestelmiin voida ohjelmoida
ihmisenä kasvamisen koko matkaa.
Ihmiset eivät ole luontaisesti hyviä ymmärtämään kylmää logiikkaa
ja siihen pohjaavaa argumentaatiota. Ymmärrämme inhimillisiä tilanteita ja ihmiselämää ja siksi ymmärrämme luontaisesti hyvin tarinoita.
Koneelle tarinallisuus on paljon vaikeampaa. Jos robotti ei osaa kertoa
tarinoita hyvin, se ei myöskään pysty hyväksi valmentajaksi.15
Robotiikan yleistyminen muuttaa paitsi organisaatio- ja johtamismalleja, myös työelämässä tarvittavia taitoja – niin johtajuus- kuin alaistaitojakin. Työvälineet vaikuttavat tietysti siihen, millaista osaamista,
kompetenssia tulevaisuuden työpaikoilla tarvitaan, mutta myös tarvittavat työelämätaidot muuttuvat.

TÄRKEIMMÄT TYÖELÄMÄTAIDOT
– Vuorovaikutus ja viestintä (tunneäly, empatia, kuuntelu)
– Itsensä johtaminen, priorisointi ja keskittyminen
– Kokeilevuus, nopea oppiminen ja oppimistavoitteen määrittely
– Yrittäjähenkisyys asenteena ja taitona pyrkiä uuteen
– Luovuus, vaihtoehtojen etsiminen ja lateraalinen ajattelu

APULAISIA PÄÄTÖKSENTEKOON
JA LÄSNÄOLOON
Tekoälyn kehittyminen tuo johtamiseen uusia työkaluja. Etenkin päätöksiä tekevässä johtamistoiminnassa tekoälyn ja robotti-neuvonantajien käyttäminen yleistyy.16
Robotti pystyy tekemään ihmistä enemmän ja nopeammin päätöksiä. Robotin toiminta on myös aina rationaalista ja järkipohjaista. Se ei
tee inhimillisiä virheitä, eikä yhtään päätöstä tunteen viemänä tai huonon harkinnan pohjalta. Se ymmärtää ihmisten toimintaa melko hyvin
ja kykenee oppimaan siitä nopeasti lisää.
Informaatiosta saadaan parempaa ja älykkäämpää analyysiä, järjestelmiä opetetaan ja koulutetaan koko ajan paremmin ymmärtämään
reaalimaailmaa ja mallintamaan sitä oikein. Tätä kaikkea käytetään jatkossa yhä enemmän johtamisessa päätöksenteon ja valintojen tukena.
Lisäksi robotit voivat auttaa johtajaa yhdessä hänen tärkeimmistä
tehtävistään, eli läsnäolossa ja viestinnässä. Tekoälyä voidaan hyödyntää viestinnässä, joka ei tapahdu kasvokkain.
Mikä on sähköpostia seuraava askel johtamisen apuvälineenä? Tekoäly voi laajentaa sähköpostien, pikaviestien ja muiden viestien, jopa virtuaalitodellisuudessa käytävien avatar-keskustelujen arsenaalia.
Esimerkiksi Googlen Gmail-sovellus sisältää nykyään niin sanotun
“smart reply” -toiminnon, joka lukee tulevat sähköpostit ja yrittää etukäteen luoda niihin vakioituja vastauksia, jotka sopivat sisältöön sekä
käyttäjän tyyliin viestiä.
Tällaisesta sovelluksesta ei ole pitkä matka siihen, että viestintä, joka
ei tapahdu kasvokkain, on suurelta osin tekoälyn avustamaa tai jopa
kokonaan sen hoitamaa. Etenkin kun virtuaalitodellisuudesta povataan
todella isoa seuraavaa käyttöliittymien aaltoa.
Inhimillisen vuorovaikutuksen merkitys ja kanssakeskustelijoiden
odotukset vähenevät olennaisesti, jos ihmiset eivät ole kasvokkain
samassa tilassa. Ihmiset voivat hyväksyä tekoälyn muotoileman vastauksen tai sen, että johtajaa edustaisi virtuaalitodellisuudessa johtajan
avataria ohjaava tekoäly.
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Futuristit ovat jo pitkää puhuneet teknologisesta digitaalinen sinä –
konseptista, joka on digitaalinen kopio tyylistäsi, kommunikaatiostasi,
tavastasi toimia, tehdä päätöksiä ja käyttäytyä. Käytännössä digitaalinen sinä -konsepti perustuu laajaan havaintoja tekevään ja yhdistelevää
tekoäly-ohjelmistoon: se seuraa käyttäytymistäsi, lukee sähköpostisi ja
sosiaalisen median päivityksesi ja oppii sen, miten toimit, jätät jotain
tekemättä, priorisoit ja miten viestit.

Ihminen voi keskittyä tekemään sitä,
mitä todella haluaa.
Digitaalinen sinä -ohjelmisto osaa luultavasti useamman vuoden koulutuksen jälkeen kopioida persoonaasi yksityiskohtaisen tarkasti ja esimerkiksi vastata kaikenlaisiin viesteihin puolestasi. Itse asiassa lähitulevaisuudessa sähköpostimme voi olla täynnä viestejä, joita tekoälyrobotit postittavat toisilleen. Ryhmätyöskentelyssä jäseninä voi merkittävissä
rooleissa olla avustavia teknologioita.
Tämänkaltaisen teknologian käyttötarkoitukset johtamisessa ovat
loputtomia. Ehkä piakkoin myös jokaisella tietotyöläisellä on oma digitaalinen kopionsa, joka toimii henkilökohtaisena avustajana. Digitaaliset avustajamme voivat lähetellä dokumentteja ja viestejä keskenään,
käytännössä hoitaa niitä tehtäviä, joita emme itse ehdi tai pidä tarpeellisena hoitaa.
Ihmiset voisivat osallistua viestintään vain tarvittaessa. Kenties tulevaisuuden tärkeäksi kyvyksi muodostuu tehdä selkeä ero sen välillä, kommunikoidaanko nyt varsinaisen ihmisen vai hänen digitaalisen kopionsa kanssa. Ihminen voi keskittyä tekemään sitä, mitä todella haluaa.
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