
Viihtyvyys
Nykypäivän johtaja tietää, että  

toimisto on työtilan ohella paikka 
inspiroiville kohtaamisille. s. 5

Kohtaaminen
Vaikeaan asemaan joutuneet nuoret  
toivovat työelämältä luottamukseen 

perustuvaa ilmapiiriä. s. 8

Uudistumiskyky
Käyttäjäkokemuksen parantaminen 
kasvavien kyberuhkien torjunnassa 

edellyttää toisinajattelua. s. 6

lähtee 
ihmisistä

Kasvun 
rakentaminen

Sopeutuminen. Palaute on peili omaan johtajuuteen. s. 4
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Johtaminen

Paraskaan johtaja ei onnistu yksin,  
tietää Pia Santavirta. Aikamme haasteet  

ratkaisevat ne yritykset, joiden kasvua  
vauhdittavat parhaat huippuosaajat. s.2
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O L E N PÄ Ä SSY T  urani aikana keskustelemaan lukuisten kasvuyritys-
johtajien kanssa. Kun olen kysynyt heiltä siitä, mikä salaisuus piilee  
menestyvän yrityksen taustalla, heillä on kerta toisensa jälkeen sama  
viesti: menestys rakennetaan aina yhteistyöllä. Paraskaan johtaja 
ei kasvata huippuyritystä yksin, vaan hänellä on ympärillään tii-
mi, jonka yhteisten ponnistusten avulla kunnianhimoisetkin 
kasvuluvut voidaan saavuttaa.

PÄ ÄOMASIJOIT TA JIEN omistamissa yrityksissä kasvu 
on kärkitavoitteena. Eikä se jää vain tavoitteeksi, vaan 
numerot puhuvat puolestaan: syksyllä julkaistun vaikut-
tavuustutkimuksen mukaan pääomasijoittajien omista-
mat yritykset kasvavat viisi kertaa nopeammin liikevaih-
dolla mitattuna ja jopa kaksikymmentä kertaa nopeam-
min henkilöstömäärällä mitattuna verrattuna muihin  
samankokoisiin ja saman alan yrityksiin.

VAUHDIKAS KASVU asettaa vaatimuksia erityisesti johta-
miselle. On varmistettava, että oikeat ihmiset ovat oikeissa 
tehtävissä ja että jokainen on selvillä siitä, millä tavalla juuri 
oma panos vaikuttaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. 
Oman panoksen merkityksen ymmärtäminen myös sitouttaa: 
minun toiminnallani on väliä meille kaikille.

KASVUN MUKANA  yrityksen toimintatavat usein muuttuvat. Pieni, 
parin ihmisen startup voi muutamassa vuodessa kasvaa satoja ihmisiä 

työllistäväksi kansainväliseksi suuryritykseksi. Juuri silloin johtaminen pun-
nitaan. On löydettävä ne keinot, joilla yrityksen kulttuuri rakennetaan 

sellaiseksi, että parhaat osaajat haluavat työskennellä yrityksessä ja 
rakentaa kasvua yhdessä.

ON TÄRKEÄÄ,  että myös johtajilla on saatavilla apua ja tukea. 
Pääomasijoittajat ovat omistamiensa yritysten hallituksissa 

mukana, ja kokeneina kasvun ammattilaisina he toimivat esi-
merkiksi toimitusjohtajan sparrauskumppaneina. Korona-
pandemian iskiessä yhdessä tekeminen konkretisoitui toden 
teolla. Kuulin lukuisia esimerkkejä siitä, miten pääomasijoit-
tajat ja yritysten johto yhdessä – usein ennen kukonlaulua – 
etsivät ratkaisuja sille, miten yhtäkkiä muuttuneessa maail- 
massa varmistetaan yrityksen toiminnan jatkuvuus.

PÄÄOMASIJOITTAJAT ovat kasvun rakentajia ja muutos- 
osaajia. He sijoittavat yrityksiin, joissa on kykyä ja halua 

kasvuun. Hyvä yritysidea tai mahdollisuudet kasvuun eivät 
kuitenkaan riitä, vaan sijoitus jää usein tekemättä, jos oikeat  

ihmiset eivät ole johtamassa yritystä kasvupolulla. Olen varma, 
 että aikamme isot haasteet – esimerkiksi ilmastonmuutos, ruuan 

tuottaminen ja energiakysymykset – tullaan ratkaisemaan niiden 
yritysten avulla, jotka uskaltavat olla rohkeita, ottaa riskejä ja jotka 

saavat parhaat huippuosaajat mukaan rakentamaan muutosta.

Kasvun rakentaminen lähtee ihmisistä

Pia Santavirta | Toimitusjohtaja, Pääomasijoittajat ry 

P U H E E N V U O R O 

Compass Groupin ihmisistä ja kulttuurista vastaava johtaja Tomi Salo sekä toimitusjohtaja Hannu Rahnasto näkevät avoimen ja luottamuksellisen työkulttuurin olevan avainasemassa.

V uosikymmeniä vakiin-
tuneena pysynyt ruoka-
palveluala on kokenut 
radikaalin muutoksen 

viime vuosien aikana, kun poik-
keusolosuhteet kahden vuoden 
ajan rajoittivat ravintoloiden palve-
lutoimintaa ja lopulta yhdessä in-
flaation kanssa johtivat historialli-
seen muutokseen erityisesti arki-
ruokailun asiakaskäyttäytymisessä 
ja lounasravintoloiden kustannus-
rakenteessa. Maailman johtavaan 
ruoka- ja monipalvelukonserniin 
kuuluva Compass Group Suomi vas-
taa muuttuneen ajan tarpeisiin uu-
distamalla palveluita ja organisaa-
tiokulttuuria valmentavalla johta-
misotteella ihmiset edellä. 

– Maailman muutoksen lisäk-
si meillä on muutosajurina vuo-
den 2020 alussa toteutunut yritys-
kauppa. Hybridityön, inflaation ja 
oman integraatiotyömme seurauk-
sena emme pitäneet edes mahdol-
lisena, että toimintaa olisi jatkettu 
kuin ennen. Poikkeusolosuhteet 
olivat kovaa aikaa ravintola-alalle ja 
sen henkilöstölle, joten ihan ensim-

mäiseksi lähdimme myrskyn laan-
nuttua selvittämään nykytilaa työ-
yhteisömme näkökulmasta, toimi-
tusjohtaja Hannu Rahnasto kertoo.

Matka muutokseen käynnistyi 
määrittelemällä ensin uuden, yhtei-
sen vision sekä tärkeimmät uudista-
misen teemat. Koko vuosi 2022 on 
ollut ihmisten saattamista samaan 
laivaan ja kohti yhteistä suuntaa. 

– Parhaiten tämä konkretisoi-
tui syksyllä Meidän Compass Tour 
-kiertueella, jossa tavoitteenamme 
oli kohdata kaikki työntekijät ja ky-
syä mihin yrityksen tulisi työnan-
tajana keskittyä, mikä ihmisille on 
kaikista tärkeintä. Kuuden paikka-
kunnan ja seitsemän tapahtuman 
voimalla kuulimme lähes 2000 
ruuan ja palvelun ammattilaisem-
me tarpeita, toiveita ja arvostuksia 
toimintamme kehittämisen lähtö-
kohdaksi, kertoo ihmisistä ja kult-
tuurista vastaava johtaja Tomi Salo.

Tosiasioiden kohtaamisesta 
muutosvoimaa arkeen
Rahnasto kertoo, että oppi jo omas-
sa kotikasvatuksessaan, että vaikei-

den olosuhteiden muuttaminen 
edellyttää kriisien hyväksymistä 
ja hankalien asioiden kohtaamis-
ta. Samaa metodia hän noudattaa 
johtajuudessaan.

– Työelämässä on yhä edelleen 
paljon kiillottelua, näyttelemistä, 
ohipuhumista ja asioiden tai tun-
teiden piilottelua, mikä estää tosi-
asioiden kohtaamisen ja relevant-
tien muutosten toteuttamisen. 
Teemme töitä avoimen, luottamuk-
sellisen ja rehellisen kulttuurin ra-
kentamiseksi, jotta jokainen uskal-
taisi tuoda omia näkemyksiään ai-
dosti esiin hyvän työelämän edis-
tämiseksi. Vain kohtaamalla sen 
missä nyt olemme, löydämme oi-
keat keinot kulkea kohti sitä mis-
sä haluamme olla, Rahnasto sanoo.

Compass Group Suomi rakentaa 
avointa ja osallistavaa yrityskult-
tuuria valmentavalla johtamisot-
teella, jossa inhimillistä ihmisyyt-
tä pidetään arvossaan. 

– Johtaminen ja organisaatio-
kulttuuri ovat isoja teemoja, joita 
kuitenkin pyrimme lähestymään 
käytännönläheisesti arjen tekojen 

kautta. Kaikki lähtee lopulta siitä, 
miten ihmisiä jokapäiväisessä arjes-
sa kohdataan. Olemme vielä mat-
kan alussa, mutta kehitämme vies-
tinnän keinoja niin, että onnistum-
me luomaan yhteisöllisyyttä ja yllä-
pitämään yhteyttä myös kaukojoh-
tamisessa, Salo kertoo.

Tavoitteena tavallinen tiistai
Compass Group Suomi haluaa luoda 
inhimillisen johtamiskulttuurin kei-
noin työympäristön, jossa ihmiset 
voivat elää hyvää arkea työnkuvasta 
ja elämäntilanteesta riippumatta.

– Työelämään liittyvissä keskus-
teluissa kuljetaan usein äärilaidas-
ta toiseen. Joko kaikki on pieles-
sä tai tavoitellaan ihmeitä ja suur-
ta merkityksellisyyttä. Meidän tar-
koituksenamme on luoda puitteet 
inhimilliselle ja realistiselle työelä-
mälle. Innostavalla, osallistavalla ja 
yhteisökeskeisellä tekemisellä ta-
voittelemme tavallista tiistaita, jos-
sa on ihan hyvä olla. Se on jo iso ta-
voite itsessään, Rahnasto juttelee. 

Ihmiskeskeinen ja empaattinen 
lähestymistapa huomioi yksilön 

myös työelämän ulkopuolella.
– Elämä tapahtuu kaiken aikaa, 

eikä työ ole elämässä aina se yk-
kösjuttu. Työn merkitys vaihtelee 
elämäntilanteen mukaan. Samal-
la työyhteisöt muuttuvat yhä mo-
nimuotoisemmiksi, ja yksilön tar-
peiden ymmärtäminen kysyy en-
tistä enemmän myös kulttuurien 
ymmärrystä ja erilaisuuden arvos-
tamista. Uudistamalla kulttuuriam-
me haluamme vastata yksilön ja ko-
ko työelämän muuttuneisiin tarpei-
siin etunenässä, Salo kertoo. 

Compass Groupilla nähdään, et-
tä inhimillistä johtamiskulttuuria 
kehittämällä luodaan edellytykset 
paremmalle henkilöstökokemuk-
selle, joka heijastuu suoraan asia-
kaskokemukseen.

— Visionamme on olla intohi-
moisin ruoan- ja palveluntarjoaja, 
joka uudistaa alaa rohkeasti ja toi-
mii vastuunoton ja vastuullisuuden 
suunnannäyttäjänä. Paikka, jossa 
töitä tehdään suurella ammattiyl-
peydellä. Johtamisen tehtävänä 
on mahdollistaa tämä, kiteyttävät  
Salo ja Rahnasto.

Johtamista ihminen edellä
Maailman johtava ruoka- ja monipalveluyhtiö vastaa alan murrokseen valmentavalla johtamiskulttuurilla,  

jossa ihmisten inhimillinen kohtaaminen yhdistyy palveluiden rohkeaan uudistamiseen.
teksti mari korhonen kuva aleksi lausti
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Tänne on tultu tekemään 
töitä eikä viihtymään, 
saattoi johtaja aikanaan 
todeta alaisilleen, mutta 
nykyisin työtilat ovat 
viihtymistä varten. Ne 
houkuttelevat töihin  
toimistolle sekä sitout- 
tavat työnantajaan. 

S ieluttomien toimitilojen 
aika on ohi. Enää yleis-
luontoiset konttorit, jois-
sa voisi toimia mikä ta-

hansa yritys, eivät vedä puoleen-
sa. Nykyään suuntaus on kohti sie-
lukkuutta ja persoonallisuutta, luo-
via tiloja, joissa ihminen rentoutuu 
ja hänen ajatuksensa juoksee. Työ-
ympäristöjen tulee tukea yrityksen 
identiteettiä ja yksilöllistä työkult-
tuuria. Aina parempi, jos tilat on-

Kotitoimistot ovat entistä varustellumpia ja ergonomisempia, joten toimitilojen on vedettävä niille vertoja. NCC:n kestävyys- ja innovaatiokippari Eelis Rytkönen (keskellä) kollegoineen 
viihty yrityksen pääkonttorin tiloissa. Toimitilan suunnittelun lähtökohdaksi asiakkaille hän antaa kaksi sanaa: tunne tekijäsi. 

nistuvat ottamaan huomioon hen-
kilöstön persoonia. Tällaisia tulok-
sia sai rakennusyhtiö NCC tulevai-
suuden toimitilojen suunnittelun 
tueksi teettämässään Työn uudet 
kasvot -tutkimuksessa. 

– Kotitoimistot ovat entistä va-
rustellumpia ja ergonomisempia, 
joten toimitilojen on vedettävä niil-
le vertoja. Työympäristöt on suun-
niteltava entistä räätälöidymmin 
paitsi toimiviksi myös viihtyisiksi ja 
kutsuviksi, taustoittaa NCC:n kiin-
teistökehityksen Eelis Rytkönen, 
jonka tuore titteli on kestävyys- ja 
innovaatiokippari. 

NCC:n omassa pääkonttorissa 
suuntaus näkyy esimerkiksi kah-
vihuoneessa, jossa voi istahtaa soh-
valle tai pianon ääreen tai vaikkapa 
kattoon kiinnitettyyn keinuun. Kei-
numinen ja musisointi ovat luon-
teva osa työpäivää, sillä on entistä 
tärkeämpää, että toimitila on miltei 
kodinomainen. Jos entisaikaan joh-
taja vahti, ettei kahvihuoneeseen 
jäädä rupattelemaan, nykyjohtaja 
ymmärtää, että töihin tullaan ni-
menomaan tapaamaan kollegoja, 

vaihtamaan ajatuksia ja saamaan 
muista inspiraatiota.

Palvelut tulevat toimistoon 
Tekijät vaativat, työnantaja palve-
lee. Myös tällainen teesi nousi esiin 
Työn uudet kasvot -tutkimuksessa. 
Se liittyy tiiviisti toiseen esille tul-

leeseen teesiin, jonka mukaan pa-
ras työkulttuuri voittaa. Työnanta-
jan tulee huolehtia siitä, että yritys 
kiinnostaa parhaita tekijöitä ja et-
tä he haluavat jäädä palvelukseen.

– Koska työvoimapula pahenee 
ja etenkin asiantuntijoista on pu-
laa, tekijöistä kilpaillaan palkan ja 
vapausasteen lisäksi työympäris-

tön ja sen tarjoamien etujen ja pal-
veluiden avulla. Inspiroiva toimiti-
la on suuri vetovoimatekijä, mutta 
suuri merkitys on myös palveluilla 
ja sijainnilla. Toimitalo saisi mielel-
lään sisältää esimerkiksi kuntosalin 
ja pakettipalvelun. Vielä parempi, 
jos se sijaitsee palvelujen ympäröi-
mänä, Rytkönen valottaa.

Soljuvaa fengshuita
Yrityksen johtoportaan on tärkeä 
valmistautua entistä perusteelli-
semmin uuden pääkonttorin tai 
toimitilan suunnitteluvaiheeseen. 
Arkkitehdin lisäksi tarvitaan ken-
ties työelämäkonsulttia, psykolo-
gia tai jopa aivotutkijaa. Henkilös-
tön persoonallisuudet, eri työsken-
telytavat ja toiveet on syytä selvit-
tää tarkasti, jotta työpaikan vetovoi-
matekijät ovat kirkkaat. 

– Tiloilta toivotaan tarkoituksen-
mukaisuuden lisäksi hyvää tunnel-
maa ja esteettisyyttä. Kliinisen pe-
rusympäristön sijaan tulee miettiä 
soljuvaa fengshuita. Lisää mietti-
mistä ja ristiriitaa suunnitteluun 
tuo toki se, että ihmiset viettävät 

toimistoilla entistä vähemmän ai-
kaa, mutta palvelutason on siltikin 
oltava entistä parempi.

Muuttunut työelämä on uudis-
tanut myös NCC:n tapaa kohda-
ta asiakkaansa. Rytkönen kertoo 
NCC:n auttavan asiakkaitaan ene-
nevissä määrin ymmärtämään yri-
tyskulttuuriaan ja tulkkaamaan si-
tä tilakielelle. 

NCC:n kannalta suunnittelua 
monimutkaistaa lisäksi pyrkimys 
kiinteistöjen pitkään elinkaareen 
ja sen sisältämä muuntojoustavuu-
den vaade. Jotta hanke olisi eko-
loginen, toimitalo tulisi mielellään 
voida muuttaa myöhemmin esi-
merkiksi asunnoiksi tai hotelliksi.

Työn uudet kasvot -tutkimukset 
teki NCC:lle Un/known Oy. Se pe-
rustuu lähes 600 tietotyöläisen ja 
13 asiantuntijan näkemyksiin. Tut-
kimus tehtiin touko-kesäkuussa 
2022. Sen tulokset kertovat myös 
nelipäiväisen työviikon tekevän tu-
loaan. Työn mitaksi nousee kasva-
vasti itse suorite työajan sijaan.

Sielukas toimisto tukee sekä
persoonia että työkulttuuria

teksti liisa joensuu 
kuva sanni hirvonen

“
Nykyjohtaja 

ymmärtää, että 
töihin tullaan 

inspiroitumaan.

NCC.FI/TYONUUDETKASVOT

teksti pekka säilä  kuva joona raevuori

M oni luulee tietävänsä, 
millainen johtaja on, 
mutta katsooko peilis-

tä tosiaan se sama henkilö, jonka 
myös kollegat ja muut työyhteisön 
jäsenet näkevät. Mistä voi itse tie-
tää, miten toiset työpaikalla arvioi-
vat johtajan ominaisuuksien ja joh-
tamismallien soveltuvan yhteisön 
tarpeisiin? Ongelma näyttäytyy eri-
tyisen haastavana hajautetuille or-
ganisaatioille, joilla on myös kan-
sainvälistä toimintaa.

Johtaja voi olla auktoriteetti ja 
asiantuntija, jolla on iso vastuu ko-
konaisuudesta ja koko ryhmän työn 
tuloksista. Keskustelu tai neuvot-
telu ovat sivuasemassa ja johtaja 
odottaa tarkkaa ohjeiden noudat-
tamista alaisiltaan. 

Toisaalta johtaja voi olla valmen-
tava sparraaja, joka tukee kaikkia 
tiimin jäseniä heidän henkilökoh-
taisissa tavoitteissaan ja on käytet-
tävissä aina kulloisenkin tarpeen 
mukaan. Kumpikin edellä esitel-
lyistä johtamistavoista saattaa olla 

Menestyvä johtaja 
ei pelkää muutosta

tarpeen, etenkin kun yrityksen toi-
mintaympäristö muuttuu nopeasti.

Muutosajattelu johdattaa
oikeaan suuntaan
– Menestyvässä organisaatiossa 
johtaja käyttää aina sopivaa tapaa 
johtaa. Erityisen ajankohtaista tä-
mä on nopeasti muuttuvassa maail-
mantilanteessa. Korona ja sota Eu-
roopassa ovat pakottaneet lukuisia 
organisaatioita muuttumaan ja so-
peuttamaan toimintatapojaan. Jäy-
kät ja kankeat yritykset, joissa on 
vahvat prosessit ja ylhäältä johta-
minen, eivät sopeudu välttämättä 
muutoksiin hyvin, toteaa agile42 
Finlandin toimitusjohtaja ja perus-
tajajäsen Lasse Ziegler.

Kasvuhakuisille johtajille agile42 
tarjoaa kaikki tarvittavat työkalut 
sekä kattavan ymmärryksen muu-
tosajattelun merkityksestä itsel-
leen ja organisaatiolleen. Ympä-
ri maailmaa toimiva yritys tarjoaa 
ketterästi sovellettavia palveluja 
johtamisen itseopiskeluun ja tii-

miyhteistyön tehostamiseen sekä 
kouluttaa myös yritysvalmentajia.

Tarkasti kohdennettu tieto 
toimii ketteränä työkaluna
Tehokas tapa selvittää omia johta-
jan ominaisuuksia on kysyä yrityk-
sen työntekijöiltä, miten konkreet-
tisista johtamistilanteista on heidän 
mielestään selviydytty. Vastausten 
sijoittelussa voidaan käyttää visuaa-
lisia keinoja sekä algoritmeja, joiden 
avulla saadaan yksityiskohtaista tie-
toa organisaation johtamistavasta. 
Tarkasti kohdennetun datan avulla 

Menestyvässä organisaatiossa johtaja käyttää aina sopivaa tapaa johtaa, toteaa agile42:n Lasse Ziegler.

Muuttuneessa maailmantilanteessa liiketoimintaym-
päristön äkilliset muutokset vaativat yrityksen johdolta 
nopeaa sopeutumiskykyä. Omalta organisaatiolta saatu 
palaute voi auttaa kirkastamaan suuntaa ja tavoitteita.

saadaan uskottavaa tietoa johtamis-
työn tueksi ja kehittämiseksi.

– Avoin ja joustava organisaatio 
ohjaa myös johtajaansa sopeutta-
maan toimintatapojaan vallitse-
vien tilanteiden mukaan. Samal-
la voidaan kerätä jatkuvasti dataa 
myös siitä, miten toimintatapojen 
muutokset vaikuttavat menestymi-
seen. Sopiva tapa johtaa tietyssä ti-
lanteessa luo edellytyksiä menesty-
miselle. Myös johtajan on helpompi 
keskittyä omaan tehtäväänsä, kun 
luottamus toimii ja tieto kulkee mo-
lempiin suuntiin, Ziegler summaa.

LISÄÄ MUUTOSAJATTELUSTA 
OSOITTEESTA AGILE42.COM  

TAI QR-KOODIN TAKAA:

IT-palvelut on Kelassa keskeisessä asemassa. Jukka Melasen mukaan  
toteutettavien ratkaisujen keskiössä on aina onnistunut asiakaskokemus.

J okainen Suomen sosiaaliturvan 
piiriin kuuluva on elämänsä ai-
kana tekemisissä Kelan kanssa. 

Kela on valtion laitos, jolla on suu-
ret volyymit. Noin 8 500 ihmisen 
työnantaja maksaa etuuksina noin 
16 miljardia euroa vuosittain. Ke-
lan verkkopalveluihin tehdään noin 
80 miljoonaa tunnistautumista jo-
ka vuosi. Siten myös hallinnoitavat 
tietomassat ovat suuria. 

– Palvelumuotoilun keinoin uu-
distettua Kelan strategiaa päivitet-
tiin viime keväänä. Strategiaa on 
kehitetty suhteessa ennakointi-, 
toimintaympäristö-, innovaatio- ja 
asiakasymmärrystietoon. Pohjalla 
on kolmen määreen yhteen linkit-
tynyt kokonaisuus. Nämä ovat luot-
tamus, eli asiakaskokemuksen pe-
rustuminen luottamukseen, tieto, 

IT-palvelut — strategian  
keskeinen osatekijä

eli vaikuttaminen tiedon avulla 
sekä turva, eli turvan ja turvalli-
suuden tunteen saattaminen arki-
elämään, avaa Kelan IT-johtajana  
toimiva Jukka Melanen.

Yhdistävä linkki
IT-palvelut ovat Kelassa keskeisessä 
asemassa. IT-palveluissa työsken-
telee lähes 900 osaajaa. Tietotek-
niikan kantavina ajatuksina ja osa-
na strategiaa ovat edistyksellisyys, 
toimintavarmuus ja turvallisuus. 

– Toteutettavien IT-ratkaisujen 
ja käytettävien ohjelmistojen tulee 
olla riittävän kehittyneitä, varma-
toimisia ja kaikilta osin turvallisia, 
jotta voimme vastata niiden avulla 
sekä Kelan sisäisiin että ulkoisiin 
tarpeisiin. Viime kädessä keskiössä 
on aina onnistunut asiakaspalve-
lu ja -kokemus. Se määrittää myös 
IT-palvelujemme kehityssuunnan.

IT-palvelut ovat Kela-yhteisös-
sä kaikkia osapuolia ja toimintoja  
yhteen sitova tekijä.

– Tarkastelemme jatkuvasti mah-
dollistavatko IT-palvelut parhaalla 
tavalla Kelan strategian onnistumis-
ta. Pystymmekö vastaamaan liike-
toiminnan tarpeisiin, vai onko tar-
vetta toiminnallisiin tai rakenteelli-
siin muutoksiin? Organisaatiokult-
tuurin ja henkilöstön kehittäminen 
sekä johtamisen kyvykkyys ja sen 

arviointi ovat myös IT-palvelujen 
näkökulmasta keskeisiä seikkoja. 

Luottamus ja luotettavuus
toiminnan keskiössä
– Sisäisessä toimintakulttuurissam-
me oleellista ovat keskinäinen luot-
tamus ja luotettavuuden kokemuk-
set. Valmentavalla johtamisella, ku-
ten myös jatkuvan kehittymisen ja 
oppimisen sekä myönteisen palvelu- 
asenteen käytännöillä voimme saa-
vuttaa uudenlaista, uudistunutta 
yhteisöllisyyttä. Tarkastelemme 
asioita yli yksikkörajojen. Yksilö-
tasolla tärkeää on myös oman työn 
merkityksen ymmärtäminen sekä 
epäonnistumisen pelkojen häivyttä-
minen. Uskallamme yrittää ja ereh-
tyä avoimesti, eli haluamme ylläpi-
tää ymmärtävää ja huolehtivaa ilma-
piiriä. Sisäisen kulttuurimme hedel-
mät heijastuvat myönteisenä mo-
tivoitumisena myös ulkoiseen toi-
mintaamme ja palvelevat siten stra-
tegiaamme kokonaisvaltaisesti. 

Kela on noteerattu muun muassa 
julkisen sektorin kiinnostavimmaksi 
työpaikaksi.

– IT-työmme yhteiskunnallinen 
funktio on merkittävä ja yhä ene-
nevässä määrin yhteisömme ydintä. 
Pystymme tarjoamaan mielenkiin-
toisia ja merkityksellisiä urapolkuja 
IT-ammattilaisille, toteaa Melanen. 

Kela on suuri julkinen 
toimija, joka koskettaa 
jokaista kansalaista elin-
kaaren eri vaiheissa. 
IT-palveluilla on merkit-
tävä rooli Kelan uuden 
strategian toteuttamisessa.
teksti teemu simola 
kuva joona raevuori
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Toisinajattelu 
vie tietoturvan 
uudelle tasolle

K yberturvallisuus-
ratkaisuja jo lä- 
hes 35 vuoden  
ajan kehittänyt 
F-Secure uudistaa 
tietoturvaratkai-

sujaan vastaamaan paremmin tä-
män päivän kuluttajien tarpeisiin. 
Elämän digitalisoituminen on lisän-
nyt tietoturvauhkia, joilta suojau-
tuminen monimutkaisessa palve-
luviidakossa koetaan kuluttajien 
keskuudessa haastavana. Tieto-
turvaratkaisujen pirstaleisuus te-
kee oman verkkokäyttäytymisen 
suojaamisesta taitolajin, jonka ää-
rellä teknisesti kyvykkäätkin ihmi-
set ovat epätoivoisia. Etenkin, kun 
koko elämä on verkossa ja omien 
tietojen suojaamista pidetään kor-
keassa arvossa.

– Teetämme parin vuoden vä-
lein kuluttajatutkimuksen yhdek-
sässä eri maassa, jossa kartoitam-
me noin 7000 ihmisen kokemuksia 
tietoturva-asioista. Viimeisimmäs-
sä tutkimuksessa selvisi, että tieto-
turvapalveluiden monimutkaisuus  

aiheuttaa käyttäjissä toivottomuut-
ta ja osaamattomuus häpeää. Ei 
välttämättä edes viitsitä yrittää suo-
jautua, sillä tieto siitä miten tulisi 
toimia on hankalasti saavutettavis-
sa ja onnistumista pidetään lähes 
mahdottomana. Turhaudutaan, ja 
todetaan että antaa olla. Tahtotaso 
oman tietoturvaosaamisen kehit-
tämiseen voi olla olemassa, mut-
ta omaa tietämättömyyttä ei ehkä 
kehdata tuoda esiin. Tietoturvapal-
veluiden tuottajille tämän kaltaiset 
käyttäjäkokemukset ovat iso vies-
ti siitä, että palvelukokemuksessa 
on tehty jotain väärin. Tätä alalle 
tyypillistä virhettä lähdemme nyt 
korjaamaan, toteaa toimitusjohtaja  
Timo Laaksonen.

Ymmärrettävää tietoturvaa 
kuluttajan kielellä
Tietoturvayhtiöt ovat vastanneet 
digitalisoitumisen seurauksena li-
sääntyneisiin kyberuhkiin kehit-
tämällä jatkuvasti uusia tuotteita, 
mutta käyttäjäkokemus on tipah-
tanut kehityksen kelkasta pois. Toi-

sistaan irrallisten palvelukokonai-
suuksien hallinta ja ymmärrys edel-
lyttävät sellaista asiantuntijuutta, 
mitä tavalliselta kuluttajalta ei voi 
odottaa. F-Secure vastaa tilantee-
seen yksinkertaistamalla ja selkeyt-
tämällä palvelutarjontaansa.

– Teemme turvallisesta verkko-
käyttäytymisestä kuluttajille help-
poa integroimalla kaikki palvelut 
yhden tuotteen alle. Tarjolla on 
myös palvelu, jossa tietoturva upo-
tetaan kodin internetreitittimeen, 
jolloin jokainen siihen kytketty lai-
te ja henkilö on automaattisesti tur-
vassa, Laaksonen kertoo.

Toinen askel kohti parempaa 
käyttäjäkokemusta on puhua ky-- 
berturvallisuudesta kohderyhmän 
kielellä.

– Viimeisimmän kyselytutki-
muksen mukaan jopa kolme nel-
jästä vastaajasta haluaa kehittää 
tietoturvaosaamistaan ja 43 pro-
senttia tutkimukseen osallistuneis-
ta ihmisistä haluaa aktiivisesti tie-
toa verkkokäyttäytymisensä turval-
lisuudesta. Meidän tehtävämme on 
palvella asiakkaitamme näissä tar-
peissa, jolloin motivaatio tietotur-
vauhkilta suojautumiseen kasvaa. 
Ihmismieli kaipaa jatkuvaa muis-
tuttamista ja aktivointia, ja meidän 
tavoitteemme on tehdä tietosuojan 
arvon ymmärtämisestä niin help-
poa, että se rohkaisee ihmisiä tieto-
turvalliseen käyttäytymiseen. 

Tietoturvaratkaisujen yksinker-
taistaminen palvelee paitsi kulutta-
jia myös palveluntarjoajia. Varmas-
ta turvasta ja selkeistä palveluista 
ollaan valmiita maksamaan.

– Tuoreen World’s simplest 
brands -raportin mukaan jopa 57 
prosenttia ihmisistä on valmiita 
maksamaan enemmän yksinker-
taisista palveluista, ja preemio on 
viime vuosien aikana nelinkertais-
tunut. Jos aikaisemmin oltiin val-
miita maksamaan 15 prosenttia li-
sää käyttäjäystävällisyydestä, nyt 
vastaava luku on 60 prosenttia, mi-

kä tekee käyttäjälähtöisestä tuote-
kehittämisestä myös kannattavaa. 

Uusi suunta suunnitteluun
Palveluiden uudistaminen tarkoit-
taa muutosta myös F-Securen sisäi-

Käyttäjäkokemuksen parantaminen kyberuhkien torjumisessa edellyttää 
toimintatapojen muutosta tuotesuunnittelussa. Tarvitaan yhdessä teke-
mistä ja kritiikille altistumista, joissa johtajan esimerkki on valttikortti. 

sissä toimintatavoissa. Käyttäjäläh-
töinen tuotekehitys edellyttää aktii-
vista yhdessä tekemistä sekä uskal-
lusta asettaa itsensä alttiiksi arvos-
telulle ja paljastaa myös keskeneräi-
siä ideoita. F-Securella uutta stra-
tegiaa kohti kuljetaan osallistavalla 
muutosprosessilla, jonka perusta-
na ovat luottamus ja psykologises-
ti turvallinen ilmapiiri.

– Kun ihmiset ovat mukana stra-
tegiatyössä ja ymmärtävät merki-
tyksen uuden suunnan taustalla, he 
pystyvät huomattavasti itsenäisem-
min tekemään arjessa päätöksiä ja 
viemään asioita käytäntöön strate-
gian edellyttämällä tavalla. Meillä 
on hurjan älykäs ja kyvykäs henki-

F-Secure uudistaa ja kehittää tietoturvaratkaisujaan vastaamaan paremmin 
tämän päivän kuluttujien tarpeisiin.

teksti mari korhonen  kuvat joona raevuori ja f-secure

43%
ihmisistä haluaa 
aktiivisesti tietoa  
verkkokäytöksen 
turvallisuudesta. 

löstö parissa kymmenessä eri maas-
sa, jonka osaamisen koko potenti-
aalin hyödyntäminen mahdollistaa 
maailman parhaan tietoturvakoke-
muksen kehittämisen. Tämän saa-
vuttaaksemme ympäristö on otetta-
va laajasti huomioon tuotesuunnit-
telussa. Ratkaisuja on testattava ja 
altistettava kollegoiden, käyttäjien, 
kumppanien ja markkinoiden kritii-
kille, sillä hyvilläkin ideoilla on tu-
hat tapaa mennä metsään toteutus-
vaiheessa, Laaksonen muistuttaa.

Tietoturvapalveluiden käyttäjä-
kokemuksen parantamiseen tarvi-
taan toisinajattelua, ja toisinajat-
teluun rohkeutta. Teknologia-alan 
kilpailluilla työntekijämarkkinoilla 

osallistaminen on menestystekijä 
myös osaavan työvoiman varmis-
tamisen kannalta.

– Teknologia-alalla diversiteetis-
sä ja inkluusiossa on paljon paran-
nettavaa, ja jos haluaa taloon kaik-
kein lahjakkaimmat ja luovimmat 
ihmiset, näissä kahdessa on olta-
va mallioppilas, Laaksonen toteaa. 

Yhteiskehittäminen edellyttää 
avoimuutta ja luottamusta, jos-
sa yhteisen edun tavoitteleminen 
ajaa henkilökohtaisten intressien 
yli. Laaksonen painottaa johtajien ja 
esihenkilöiden roolia avoimen ilma-
piirin luomisessa ja ylläpitämisessä. 

– Uuden kehittämisessä virheet 
eivät ole mahdollisia, ne ovat vää-

jäämättömiä. Niiden välttely ja 
piilottelu estävät luovuutta ja in-
novointikykyä sekä syövät luotta-
musta ja oikeiden edistysaskelien 
ottamista. Kun johtajat nostavat 
epäonnistumiset valokeilaan ja te-
kevät virheistä ja niiden tekemisen 
tärkeydestä näkyviä, myös muiden 
työyhteisössä on turvallista epäon-
nistua. Paljon puhutaan, että on ok 
tehdä virheitä, mutta vaikuttavam-
paa on osoittaa puheet todeksi käy-
tännön tasolla.

Kohti turvallisia digihetkiä
F-Securen matka kohti käyttäjäläh-
töistä tietoturvaa on alkanut, mutta 
tietä on vielä jäljellä. Laaksonen ar-

vioi, että kuluttajien kokemus tieto-
turvan monimutkaisuudesta ja toi-
vottomuudesta sen äärellä on selä-
tetty muutamassa vuodessa. Muu-
tos toteutuu askel kerrallaan.

– Missiomme on luoda äärim-
mäisen yksinkertaisia ja kitkatto-
mia tietoturvakokemuksia, jotta 
elämä digitaalisissa hetkissä oli-
si helppoa ja turvallista. F-Secu-
re TOTAL yhdistää kotitalouksien 
tarvitseman suojan yhteen sovel-
lukseen. Virustorjunta, yksityisyy-
densuoja, salasanojen hallinta, di-
gitaalisen identiteetin suoja ja ko-
ko perheen sekä älykodin tietotur-
va ovat niputettuna yhteen paket-
tiin, kiteyttää Laaksonen. 

Tietosuojan arvon ym-
märtäminen rohkaisee 

ihmisiä tietoturvallisuu-
teen, näkee toimitus-

johtaja Timo Laaksonen.
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F-SECURE TOTAL TURVAA  
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Y hteiskuntamme on suo-
rituskeskeinen ja nuoril-
ta odotetaan jo varhai-
sessa vaiheessa päätök-

siä tulevaisuudesta. Nuoruus on 
tässä ja nyt, mutta yhteiskunnal-
linen ilmapiiri painostaa elämään 
tulevaisuutta varten. Yhä useampi 
kokee myös yksinäisyyttä ja haas-
teita mielenterveydessä. 

Diakonissalaitoksella on pitkä 
kokemus haavoittuvassa asemas-
sa olevien ihmisten tukemisesta. 
Säätiö on tehnyt jo 155 vuotta työ-
tä ihmisarvoisen elämän puolesta. 
Nuorten hyvinvoinnin lisääminen 
on yksi toiminnan painopisteistä 
ja valtakunnallisesti toimivan Va-

mos-palvelun avulla vaikeaan ase-
maan joutuneet nuoret saavat yksi-
löllistä tukea ympäri Suomen.

Valmennuksen avulla
kouluun ja työelämään
Vamos auttaa 16–29-vuotiaita kou-
lutuksen ja työn ulkopuolella ole-
via nuoria löytämään oman pol-
kunsa. 14 vuoden aikana on tavoi-
tettu noin 15 000 toiminnan koh-
deryhmään kuuluvaa yksilöä, joi-
den elämää ovat mutkistaneet 
esimerkiksi mielenterveyden pul-
mat, opintojen katkeaminen, työt-
tömyys, päihteet, asunnottomuus 
tai haasteet lähipiirissä.

Toimintamalli perustuu intensii-

viseen ryhmä- ja yksilövalmennuk-
seen sekä nuoren tarvitsemien pal-
veluiden kokoamiseen hänelle ni-
metyn työntekijän johdolla:

– Nuori asettaa itse tavoitteet, 
jotka voivat ulottua vuoden, kuu-
kauden tai vain seuraavan päivän 
päähän. Valmennus vahvistaa us-
koa tulevaisuuteen ja auttaa nuorta 
ottamaan askelia kohti unelmiaan, 
kertoo Diakonissalaitoksen Vamos- 
palveluiden johtaja Terhi Laine.

Työ Vamoksella on rinnalla kul-
kevaa, ja yksilövalmennuksessa voi-
daan pureutua konkreettisella ta-
solla elämän haasteisiin. Mielen hy-
vinvointiin, jaksamiseen sekä arjen 
ja talouden hallintaan liittyvät asiat 

ovat asiakastyössä paljon pinnalla. 
Valmennus voidaan nuoren niin ha-
lutessa aloittaa kotoa, josta käsin 
ryhdytään rakentamaan parempaa 
arkea. Tämä työ sisältää esimerkiksi 
apua lomakkeiden täyttämisessä so-
siaalietuuksia haettaessa ja sen var-
mistamista, että laskut tulevat mak-
settua. Joskus viedään vain roskat 
tai puretaan sosiaalista ahdistusta 
menemällä yhdessä julkisille pai-
koille. Usein nuorille on tärkeintä, 
että he tulevat kohdatuksi ja kuul-
luksi juuri sellaisina kuin he ovat – 
kiireettömästi.

Itla on tutkinut Vamoksen teke-
män työn vaikuttavuutta. Tutkimus 
osoittaa, että valmennus on toimi-
va keino saada nuoret työ- ja koulu-
tuspoluille: Vamos-nuoret sekä siir-
tyvät useammin opiskelemaan et-
tä jäävät harvemmin kokonaan työ-
elämän ulkopuolelle tai pitkäaikais-
työttömiksi. Myös toimeentulotu-
kea saavien nuorten määrä laskee. 

11 paikkakunnalla ympäri Suo-
mea olevissa yksiköissä tavoittee-
na on rakentaa työntekijän ja asiak- 
kaan välille valmennussuhde, jon-
ka vaikutukset parhaimmassa ta-
pauksessa yleistyvät koko yhteis-
kuntaan. Joka toinen Vamoksen 
palveluiden piiriin tuleva nuori 
siirtyy työ- ja koulutuspolulle, mi-
kä tarkoittaa yhteiskunnalle noin 10 
miljoonan euron hyötyä vuodessa.

Hyvä johtaminen tuo turvaa
Vamos-palveluiden piiristä työelä-
mään siirtyvät nuoret kaipaavat 

työnantajilta joustavuutta ja ym-
märrystä vaihteleviin elämäntilan-
teisiin. Toiveissa on luottamuksel-
le perustuva ilmapiiri, jossa on tilaa 
myös epäonnistumiselle. Diakonis-
salaitoksessa läpileikkaavana toi-
mintaperiaatteena on valmentava 
johtajuus, jossa johdon ja esihenki-
lön tehtävänä on mahdollistaa työn-
tekijöiden onnistuminen. Työnteki-
jöille on tärkeää kokea olevansa tur-
vallisessa ympäristössä, jossa oppi-
miselle on sijaa eikä virheitä pelätä.

Vamoksella nuorten parissa työs-
kentelevä Lotta Torppa kiteyttää:

– Työssäni olen tekemisissä vai-
keiden asioiden kanssa. Vaikka työn 
merkityksellisyys ja vaikuttavuus 
kantavat pitkälle, työnohjaus, esi-
henkilön tuki ja koulutus ovat tär-
keitä työkaluja työssä pärjäämisen 
ja viihtymisen kannalta. 

Jokaisella nuorella 
on oikeus tulla  
aidosti kohdatuksi

Vamoksen valmentaja Lotta Torppa ja johtaja Terhi Laine pitävät tärkeänä, että nuori tulee kuulluksi. Valmennus auttaa nuorta ottamaan askelia kohti unelmiaan. 

Suomessa joka 10. nuori on vaarassa syrjäytyä. Koronapandemia-aika lisäsi 
entisestään polarisaatiota, ja siksi työ nuorten tukemiseksi ja syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi on entistä tärkeämmässä roolissa.
teksti maisa lampinen kuva tommi paasiaho
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