Tutkitun tiedon käytön edellytykset fasilitointia, kulttuuria ja verkostoja
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”It ain´t what you know that gets you
into trouble. It´s what you know for
sure that just ain´t so”.
Mark Twain
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Kulttuurien erilaisuus:
univormu/virkamies/tiede
• Puolustushallinnon T&K-toiminnan arvioinnissa kiinnitettiin erityisenä

haasteena huomiota ns. tiedekulttuurin puuttumiseen eli käytännössä
tutkitun tiedon vähäiseen käyttämiseen päätöksenteon tukena.

• Univormukulttuurissa vallitsee ”heraldinen intuitio”: alempi ei voi
tiedolla kovinkaan helposti haastaa ylempää. Akateemisuudella on
usein suurempi näyttöarvo kuin käyttöarvo.

• Virkamieskulttuurissa kapeita, mutta syviä deskejä hoitavat
tietävät aina parhaiten oman toimialueensa asiat.
Asenne on usein se, että ulkopuoliset eivät voi tuoda
niihin mitään olennaista uutta.

Osaaminen
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Tiedon jakaminen
•

Julkishallinnon tarpeita ajatellen relevantti informaatio tulee koota siten, että se
on löydettävissä ja käytettävissä jatkoprosessointia varten nopeasti. Käytännössä
tämä tarkoittaa prosessimaisen työtavan vahvistamista siten, että oikea
informaatio on saatavilla sekä teknisesti (yhteisistä tietojärjestelmistä) että
toimintakulttuurillisesti (halu jakaa tietoa).

•

Informaation oikea-aikaisesta jakamisesta tulee yhä tärkeämpi kyky tulevaisuuden
toimintaympäristössä – tiedon jakaminen on valtaa. Tämä edellyttää erityisesti
verkostojen hallintaa.

•

Keskeistä on ennakoinnin, arvioinnin sekä tausta- ja tutkimustiedon yhdistäminen
kiinteäksi osaksi päätöksenteko- ja johtamisprosessia.

•

Tutkimustoiminnan keskeinen menestystekijä on objektiivista, innovatiivista ja
kriittistä tutkimusta tukeva toimintakulttuuri sekä johdon sitoutuminen
tutkimustoiminnan tavoitteisiin. Tutkimus-, ennakointi-, seuranta- ja
arviointitiedon systemaattista käyttöä valtionhallinnossa tulisi edellyttää, ei
toivoa.
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Tutkimustarpeiden
tunnistaminen
•

Keskeinen osa tietojohtamisen perustan luomista on tutkimustarpeiden
tunnistaminen.

•

Kykyä tutkimustarpeiden tunnistamiseksi voidaan kehittää tehostamalla
tutkimuksen ja strategisen suunnittelun vastavuoroista suhdetta. Kaikilla
hallinnonaloilla tulisi olla kyky toteuttaa toimintaympäristön ennakointiin ja
seurantaan liittyvää tutkimusta sekä yksin että verkostomaisesti yhdessä muiden
toimijoiden kanssa.

•

Tutkimustulosten toimeenpano edellyttää kykyä analysoidun tiedon
hyödyntämiseen suunnittelussa, kehittämisessä ja päätöksenteossa.

•

”Tietoylivoiman” kehittäminen vaatii informaation systemaattista prosessoimista
eli sen hyödyntämis- ja analysointikykyä. Tiedon ja tutkimuksen hyödyntäminen
päätöksenteossa edellyttää lisäksi sen oikea-aikaista saatavuutta.
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Tutkimuksen vaikuttavuus
•

Yksittäisen perustutkimusjulkaisun vaikuttavuutta tai yhteiskunnallista
hyödyllisyyttä ei ole aina välttämästä mielekästä yrittää mitata .

•

Toisaalta: perustutkimuksenkin tulisi johtaa uuteen tutkimukseen ja ajan
myötä uusiin oivalluksiin, toimintatapojen muutoksiin, kehityshankkeisiin,
innovaatioihin. Selkeintä luonnontieteissä, esim. lääketieteessä ja
teknologiassa, jossa jo perustutkimusvaiheessa saattaa olla mielessä
tuotteistaminen.

•

Loppujen lopuksi perustutkimuksen hyödynnettävyys mahdollisesti vasta
pitkänkin ajan kuluttua on ajanut tietoa tarvitsevat tahot soveltavampaa ja
helppokäyttöisempää tietoa tuottavien tahojen kumppaneiksi – korvaavatko
soveltava tutkimus, konsulttiselvitykset ja quick wins pitkäjänteisemmän
pohdinnan ja ennakoinnin, jonka eksaktiudesta ei voi olla täyttä varmuutta?

•

Yksittäisen tiedon poimimine isosta tietomassasta saattaa vääristää tiedon.
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Puolustushallinnon strategia- ja suunnitteluprosessit

Asevelvollisuuden kehittäminen ja
tutkimus
- esimerkki
tutkimuks
Puolustusvoimauudistus,
VNS
2012->

Hallitusohjelma 2011

Siilasmaan työryhmän raportti 2011

Talouden
taantuma
Julkinen
keskustelu

Puolustusministeriön strategia 2010
Puolustuskyky -tutkimus 2010

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka –selonteko 2009

Käsityksiä maanpuolustuksesta ja siihen
vaikuttavista tekijöistä 2009

Toimintaympäristön
muutos

Asevelvollisjärjestelmän yhteiskunnallisia vaikutuksia 2007

Varusmiehestä opiskelijaksi 2006
Mielipidemittauksia liittyen maanpuolustustahtoon 2005-2011

Suomalainen asevelvollisuus 2005
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Johtaminen tapahtuu
verkostoissa
•

Tiedon, sen laaja-alaisen analysointi, välittäminen ja käyttäminen on
optimaalisimmillaan verkostojen toimintaa. Koska päätöksiä tehdään verkottuneessa
tietoyhteiskunnassa kaikkialla ja eri tasoilla, ei ainoastaan hierarkian ylimmällä tasolla,
tietojohtamista ei pidä kehittää vain ylimmän johdon tarpeista.

•

Tiedon johtaminen ei toteudu parhaiten linjaorganisaatiossa ja tiedon johtamisen
tulisikin painottua verkostojohtamiseen. Tieto kulkee nimenomaisesti verkostojen
kautta hyvin monella tavalla, hierarkkisessa linjaorganisaatiossa sen sijaan
heikoimmillaan tarkasti säädeltynä, byrokraattisena viestintäoperaationa.

•

Tiedon strategisessa johtamisessa on tärkeää, että tietostrategia on kytketty tiiviisti
toimintastrategiaan. Lisäksi organisaation tulisi määritellä tietojohtamisen
prosessinsa ja tukea näitä mm. tarjoamalla riittävät resurssit ja tekniikat sekä
infrastruktuuri. Kumppanuuksien ja verkostojen hallitsemiseksi tulisi olla selkeät
periaatteet jo strategisella tasolla, jotta käytännön työskentely olisi optimaalista.
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Tietoverkosto vs. hierarkkinen
linjaorganisaatio
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9

31.3.2014

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Verkostoyhteistyö

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö
Ministeriö

Ministeriö

Diskurssiongelma - fasilitoinnin
merkitys

Päätöksenteko

Tutkimus

Fasilitointi

Tutkimusbyrokratia
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Mihin meidän tulisi panostaa?
Kulttuurin muutoksen tukeminen eli avoin
keskustelu hallinnonalojen sisällä ja välillä.
Tietotyön ja yhteisten, tavoitteellisten
verkostojen kehittäminen.

Tutkimuksen integrointi
strategiseen suunnitteluun ja
päätöksentekoprosesseihin.
Fasilitoinnin ja yhteisen kielen kehittäminen
tutkimuksen ja päätöksenteon välille.

12

31.3.2014

