Havaintoja hallinnon johtamisesta –
Taistelu vallasta
Aki-Mauri Huhtinen

”Verottaja luottaa kansalaisiin enemmän
kuin Valtio virkahenkilöihinsä”
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20.10.2019 Uusi-Suomi
•

”Yrittäjänä voi minun mielestäni tutkia menneisyyttä
vapaammin kuin vaikkapa yliopistossa”, sanoo
Valtakunnallisilla Yrittäjäpäivillä Lahdessa puhunut
historioitsija Teemu Keskisarja.
• Keskisarja ryhtyi yrittäjäksi vapauden takia ja välttääkseen
yliopiston ”kammottavan byrokratia ja atk-pelleilyn”.
• ”Minä saan kirjoittaa aivan semmoisia kirjoja kuin itseäni
huvittaa. Voin puhua mitä vain, missä vain. Yleisöllä on
mahdollisuus äänestää jaloillaan ja karttaa kirjojani
ostamista. Minun ei tarvitse sitoutua akateemisiin
innovaatiostrategioihin”, Keskisarja sanoo.
• ”Ja jos jokin ei onnistukaan, ei tarvitse murehtia siitä, että
tässä haaskataan veronmaksajien rahoja”, Keskisarja
nauratti yleisöä yrittäjäpäivien lavalla.
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Suomalainen hallinto
•

•

•

•

•
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Suomalainen hallinto yleensä on hyvässä kunnossa ja
kansainvälisesti vertailukelpoinen. Pitkä hallintokulttuuri ja
vakaat instituutiot.
Puolustusvoimien rakenneuudistus 2015 on osaltaan
parantanut puolustushallinnon sujuvuutta osana
yhteiskuntaa.
Kaikki näyttäisi olevan siis kunnossa …mutta toisaalta
mitään varsinaista koettelemusta tai eksistentiaalista kriisiä
Suomi ei ole kohdannut, onneksi! Taloudellisista
taantumista on jotenkin selvitty. Haasteena
polarisoituminen, luottamus/sopimus yhteiskunnan ylläpito
Joten voimmeko olla varmoja, että jos Suomea jotenkin
perusteellisesti koetellaan politiikan, talouden, yhteiskunnan
tai turvallisuuden alueilla, hallinto on viritetty parhaalle
mahdolliselle tasolle?
Suunnitelmakulttuurista kokeilu/suunnittelukulttuurrin
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Hallinto ”on” vai ”tulossa ja
menossa”

Nimi
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• Suomalainen hallinto on edelleen hyvin
rationaalista (juridista) ja se ”on”, ”sijaitsee”,
”kohdistuu”, ”on mitattavissa” – hallinto on
tekstissä ja tuoksuu tietokoneellakin paperille.
• Lähes 30 vuoden ajan kaikki poliittiset
asiakirjat ovat alkaneet kuvauksella, että
maailma on yhä epävarmempi,
monimutkaisempi ja vaikeasti hallittavampi
paikka.
• Edellisestä huolimatta työkalut tuon
kuvauksen haltuun ottamiseksi ovat melko
muuttumattomia. Miksi?
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Hallinto pelkää kaaosta, syystä
•

Natsi –hallinnon hetkellinen menestys perustui vaalien
kautta kaapattuun valtaan ja jatkuvaa muutosta
vastustavien instituutioiden alasajamiseen rikollisella
rahalla, propagandalla ja fyysisellä väkivallalla. Näin
‘koplaan’ kuuluvien kesken oli mahdollista käydä jatkuvaa
valtataistelua ja luoda loputtomia kuppikuntia. Samalla
minkäänlainen opposition tai vastarinta ei päässyt
muodostumaan ja rajoittamaan mielivaltaa.
• Lailla taatut suuryritysten verovapaudet, laatumedian
resurssien ja toimivaltuuksien kaventaminen, sosiaaliturvan
heikentäminen ja äärimmilleen viety ajatus todellisuudesta
kapitalistisena ‘kaikille kaikkien mahdollisuuksien pelitilana’
johtaa siihen missä nyt ollaan: Putin/Trump –johtajuuteen,
kansainvälisten sopimusten alasajoon ja instituutioiden
kuolemaan.
–
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Sanders, P. (2019) Leadership and populism: A parallel reading of Hannah Arendt and Franz
Neumann. Leadership 2019, Vol. 15(6) 750–767. DOI: 10.1177/1742715019837807.
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Rakenne/systeemi -uskoisuus
johtaa hitauteen, joka on vakautta

EI NATOLLE
ASEVELVOLLISUUS

HYVINVOINTIVALTIO
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Konservointi on strateginen valinta
maailman muutokseen
• Yhä digirihmastoituva ja hajautuva maailma
laittaa paineita niin yksilöille, yhteisöille,
kansakunnille kuin valtioillekin määritellä
identiteettinsä: ketä ‘me’ olemme ja ketä ‘he’
ovat. Jatkuvan uudelleenmäärittelyn paine
lisää polarisaation, populismin ja
mustavalkoisten ratkaisujen tarvetta.
– van Beek, U. (Ed.) (2019) Democracy under Threat. A Crisis of
Legitimacy? Cham: Palgrave Macmillan.

https://doi.org/10.1007/978-3-319-89453-9.
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Rakenteita tai ei …
• Arjen käytäntöjä ja rutiineita voi aina parantaa
…
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Digi –loikka …menneisyyteen
• Käytämme tänään mobiililaitteissamme mitä
erilaisempia applikaatioita kun kulutamme,
heilumme huomiotaloudessa, ostamme,
matkustamme, etsimme tietoa ja olemme
palveluille alttiina.
• Miksi kuitenkin valtion virkamies vast. skannaa 10
euron pysäköintikuittia ja lähettää sen
sähköpostilla liitettäväksi
matkalaskutusohjelmaan vaikka luottokunta
laittaa digitaalisesti maksusta merkinnän
ohjelmaan?
• Miksi hallinto rakastaa dublikointia?
• Vieraantuminen asiakkaasta
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Taistelu hallinnollisesta vallasta
•
•

•

•
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Oikeusasiamies: Verottajan automaatio rikkoo lakia –
Verojohtaja Ylelle: "Varsin suuri yllätys” (YLE 25.11.2019)
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen mukaan verottaja on
toiminut laittomasti, sillä esimerkiksi esitäytettyjä veroilmoituksia ei
saisi käsitellä automaattisesti. Verottaja on säästänyt 2 000
henkilötyövuotta automaation avulla. Nykyinen lainsäädäntö ei
tunnista automaattista massatietojen käsittelyä.
Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura pitää lähes
mahdottomana ajatuksena, että automatisoitu veropäätösten
käsittely kiellettäisiin. Hän korostaa, että kyse ei ole keinoälystä.
– Meillä käytetään automaatiota, jonka asetuksiin ei mikään
algoritmi vaikuta, vaan siihen vain syötetään tietyt raja-arvot. Tämä
lisää verovelvollisten yhdenmukaista kohtelua.
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10

Työllä ei ole hintaa
•
•

•
•

•
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Julkisessa hallinnossa työllä ei ole hintaa (kunhan et tee
virkavirhettä)
Voimme kuvitella hallinnollisia esimerkkejä, jossa 20-30
euron tuntipalkalla työskentelevät henkilöt käyttävät
päivittäin aikaa erilaisten hallinnollisten sovellutusten
ylläpitoon, raportointiin, toimimattomien laitteiden ja
yhteyksien odottamiseen, ovat hallinnon työhön
epämotivoituneita ja kouluttamattomia, siirtävät
dublikoimalla samaa dataa esimerkiksi paperikalenterista
digitaaliseen kalenteriin jne.
E-mailit, palaverit, raportit jne. vievät päivittäisestä työajasta
suurimman osan
Käskyjen, ohjeiden ja normien osalta 80% organisaatio
kohdistaa itseensä ja samoja asioita käsitellään
kokouksissa.
Asiat vain yhdessä paikassa, Priorisoi vaikuttavuutta,
älä kiirettä tai arvovaltaa
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Emme oikein uskalla tai osaa
• Suurin osa käyttää tietokonetta
kirjoituskoneena vrt. Future Platform
• Byrokratia hajautunut digin mukana - kukaan
ei ole henkilökohtaisesti vastuussa paitsi
’loppukäyttäjä’, koska hän teki valinnan helppo siirtää tekoälylle.
• Esittely -kulttuuri vs. ’booking.com’
• Jos hyvin pienikin tehtävä tarvitsee yli
hallinnon rajojen osaajia projektityöhön, mihin
silloin tarvitsemme organisaatioita, jotka eivät
itse näistä töistä selviä …
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Tiedolla johtaminen
• Mitä tieto on julkisessa hallinnossa?
Päätöksen
tekijä

Power Point ja kokoustaminen

Asiakirjat
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Data

Sovellutukset
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Olemassaolon oikeutus – mikä sai
muutoksen ja yhteiskunnallisen
vaikutuksen aikaiseksi
•

Panos/tuotos arviointi ei riitä kertomaan verkostoituneesta
vaikuttavuudesta
• Lyhyt ja pitkä aikaväli sekä useat eri toimijat yhdessä luovat
vaikuttavuuden, jonka mittaaminen ei onnistu vain
tilivelvollisuusraportoinnilla (tuottavuus/tehokkuus)
• Arvoketjun loppupää, toiminnan ja toimijoiden tuottama
muutos, lisäarvo ja kokonaisvaltainen yhteiskunnallinen
hyöty
• Millä edellytyksillä uudet innovaatiot toteutuvat muuttuvassa
tulevaisuudessa – onko oikea suunta ja vauhti suhteessa
muuttuvaan toimintaympäristöön – mitä kauempana tavoite
on ja mitä nopeammin muutos tapahtuu, sitä
dynaamisempaa ja laadullisempaa pitää olla mittaaminen
– Katri Vataja: Sitra – Kirsi Hyytinen: VTT
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Yhteenvetoa: Johtamisen haasteet
verkostomaailmassa
•

•

•

•
•
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Tulos ja vaikutukset syntyvät osaavien tekijöiden eli
asiantuntijoiden tekoina eikä rakenteilla, rakenne on esine
ja sitä voidaan hallita. Tulos ja ilmiö (vaikuttavuus) ovat
asioita, joita pitää prosessoida.
Yleisjohtajan tehtävä on raivata esteet tuloksen tekemiselle
ja luopua ajatuksesta, että hän kokoaa ja päättää mikä on
vaikutus tai tulos. Tulevaisuuden johtajalle jää vain vastuu
kokonaisuudesta.
Ne rakenteet, jotka on ohitettava vaikutuksen syntymisen
esteinä, kuihtuvat ja voidaan poistaa. Tämä on myös
yleisjohtajan tehtävä.
Yksi ’kieli’ eikä erikseen IT, LAKI ja HR sanastoja
Ensin on tavoiteltava vaikutusta
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Kohti avoimuutta vai vielä suurempaa
sulkeutuneisuuden aikaa

• Diskopallon opetus
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– Lisää luottamusta ja avoimuutta, mutta puutu
epäkohtiin heti johtajuudella
– Ei keskittämistä ja kontrollia
– Pääasiakas uudistuksessa on HR -kulttuuri
– Osaamisen tunnistaminen, muutos lähtee
osaajista
– Henkilöstöpäälliköstä Human and Culture
Manageriin
– Syväkulttuuria pitää uudistaa,
merkityksenantoja laajentaa
– Jos tarina puuttuu, arkipäiväistyy ja tulee
’normaaliksi’, ollaan ajelehtimisen tilassa
29.11.2019
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Hahmotusvääristymä
• ”Ihmisillä on vilpitön pyrkimys ratkaista vaikeita
ongelmia organisoidun yhteistyön voimin.
Hahmotustapamme muodostuu kuitenkin helposti
ongelman ratkaisemisen suurimmaksi esteeksi,
koska se määrittää keinovalikoimamme,
kirjoittavat Olli-Pekka Heinonen ja Hermanni
Hyytiälä … Olemme hyviä tekemään totuttuja
asioita nopeammin tai jopa vääriä asioita
oikeammin”.
•
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https://www.mustread.fi/artikkelit/maailman-muuttumista-ja-monimutkaisuutta-suurempi-haaste-on-seettemme-ymmarra-miten-maailmaa-pitaisi-hahmottaa/
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Vaikuttava työaika
• ”Aivotutkija Tapani Riekki kertoo, miksi
työpaikalla on niin vaikea keskittyä.
Työelämän kouluttajien Tapani Riekin ja
Sami Pajun työpaikalla ei keskustella
sähköpostin välityksellä”.
• 12,5/40
– https://areena.yle.fi/150283830?autoplay=true
– https://www.hs.fi/ura/art2000006301415.html?share=a1fa5044844bf35
e9a901c9a8275f2a4
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Digitalisaatio haastaa
tilintarkastuksen
•

•

”Päätöksentekoa voitaisiin automatisoida nykyistä pidemmälle.
Tekoäly ja muut tekniikat mahdollistavat sen, että usein toistuvat
tai runsaasti dataa tarvitsevat päätökset voidaan siirtää koneiden
tehtäväksi. Koneet tekevät työtä käskettyä ja ovat uupumattomia ja
tarkkoja. Niiden tekemät päätökset eivät, hyvässä tai pahassa,
sisällä mahdollisuutta inhimillisille poikkeamille.
Esimerkiksi uuden työntekijän aloittaessa voitaisiin paljon nyt käsin
tehtävää rutiinityötä automatisoida. Tarvittavien tarvikkeiden ja
avaimien hankinta, perehdytyssuunnitelman kalenterointi ja
perusjärjestelmien tilien avaaminen voisi tapahtua automaattisesti.
Robotti voisi muistuttaa ja kalenteroida toistuvat tapaamiset:
kehityskeskustelut, kuukausitapaamiset, tiimien kokoukset. Se
voisi tilata matkaliput ja hotellit sekä tehdä ja tarkistaa
matkalaskut.”

• Tieto on pääomaa, jonka arvo kasvaa sitä
jaettaessa ja jalostettaessa.
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