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Tässä artikkelissa pureudumme ns. perin-
teisen liiketoiminnan taustaoletuk-
siin ihmisestä ja maailmasta. Taustaole-
tuksia kyseenalaistamalla piirrämme 

kuvan elämäkeskeisestä johtamisfilosofiasta, jonka 
väitämme avaavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia 
ja vastaavan perinteistä asiakaskeskeistä johtamis- 
filosofiaa paremmin tulevaisuuden tarpeisiin.

Elämäkeskeisen johtamisfilosofian keskiössä on 
maapallolla esiintyvä elämä kaikessa monimuotoi-
suudessaan. Sen tavoitteena on kannustaa ja auttaa 
yritysjohtajia määrittelemään yrityksensä toiminta 
suhteessa koko ekosysteemiin.

Elämäkeskeinen johtamisfilosofia voi tuntua 
äkkiseltään maailmaa syleilevältä ja tästä syystä naii-
vilta tai idealistiselta. Haastamme kuitenkin vallit-
sevan johtamisen paradigman tositarkoituksella ja 
käytämme vastakkainasettelua provosoinnin keinona. 
Tavoitteenamme on aiempaa erottuvamman, merki-
tyksellisemmän ja taloudellisesti menestyvämmän 
liiketoiminnan synnyttäminen.

YRITYKSET ETSIVÄT YHÄ SYVEMPÄÄ MERKITYSTÄ 
LIIKETOIMINNALLEEN

Hieman yksinkertaistaen voisi sanoa, että Berliinin 
muurin murtuminen, Neuvostoliiton hajoaminen ja 
kylmän sodan päättyminen kasvattivat uskoa demo-
kratian ja markkinatalouden voittoon. Francis 
Fukuyama kiteytti ajatuksen kirjassaan The End of 

History and The Last Man. 
Liike-elämässä ajateltiin koko 90-luvun ajan, että 

liike-elämän tehtävänä on hoitaa oma tonttinsa ja jättää 
poliitikot hoitamaan omansa. Yhteiskunnallisten kysy-
mysten ei haluttu vaikuttavan yritysten ratkaisuihin kuin 
vain aivan välttämättömiltä osin. Liike-elämässä vaikut-
tavien toimijoiden kuului siis rajoittaa katseensa siihen, 
mikä vaikutti suoraan yrityksen ydinliiketoimintaan.

Liiketoiminnan johtamisen näkökulmasta tärkeiksi 
menestyksen mittareiksi vakiintuivat esimerkiksi 
kvartaalikohtainen tulos ja vuosittainen osinkotuotto. 
Tämä on johtanut päätöksentekoa ohjaavan aikajän-
teen lyhenemiseen.

Hyvän liiketoiminnan 
ihanteeksi on viime vuosina 
noussut asiakaskeskeisyys. 
Toimialasta riippumatta 
yritys kuin yritys kertoo 
asettavansa asiakkaan 
kaiken toimintansa 
keskiöön. Edistykselli-
simmät yritykset jalostavat 
ihannetta korvaamalla 
sanan asiakas sanalla 
ihminen. Mistä asiakas-
keskeinen johtaminen 
kertoo ja miksi väitämme, 
että asiakaskeskeisyys on 
määritelmänä liian kapea 
liiketoiminnan kehittä-
misen näkökulmasta?
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teisen liiketoiminnan taustalla vaikuttavaa maailman-
katsomusta haastetaan jo monesta suunnasta. 

Tieteen, teknologian ja teollistumisen vauhtipyö-
rästä peräisin olevat ei-toivotut sivuvaikutukset ovat 
kasvaneet mittakaavaan, jollaista ei ole ennen koettu. 
Ajassa, jossa maailmaan on julistettu ilmastohätätila 
ja jossa lajit häviävät ennennäkemättömällä vauhdilla, 
yritysten ja niiden johtajien on vaikea suhtautua käyn-
nissä olevaan murrokseen ylimalkaisesti tai välin-
pitämättömästi. Yritysvastuullisuudesta on tulossa 
hygieniatekijä, joka antaa yritykselle oikeuden toimia 
markkinoilla. Hitaasti reagoiva poliittinen päätök-
senteko laahaa kuitenkin kehityksen perässä. Se 
tekee yritysten elämästä vaikeasti ennakoitavaa, mikä 
puolestaan ruokkii perinteisiä ja turvallisiksi koettuja 
toimintamalleja.

 IHMISKUVAN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS YRITYSELÄMÄÄN

Keskeinen osa maailmankuvaa on käsitys ihmisestä. 
Perinteinen liiketoiminta näkee ihmisen omaa etuaan 

WTC-iskuihin ja suurvaltasuhteiden kylmenemi-
seen liittyvät poliittiset riskit, globaali finanssikriisi 
sekä kasvava tietoisuus ilmastonmuutoksen etenemi-
sestä tekivät kuitenkin liiketoiminnan ja yhteiskunta-
politiikan kytkökset näkyviksi 2000-luvulle tultaessa.

Yritysvastuu ja yhteiskuntapolitiikan syvempi 
ymmärrys nousivat uudelleen yritysten ylimmän 
johdon agendalle. Hyväntekeväisyys-, imago- ja viher-
pesuvetoisesta ajattelusta siirryttiin edelläkävijäyri-
tyksissä pohtimaan aiempaa kunnianhimoisemmin 
ja syvällisemmin yritysten yhteiskunnallista roolia ja 
vastuuta. 

Nyt yrityksen olemassaolon tarkoituksen perään 
kyselevät niin poliittiset päätöksentekijät, yrityksen 
asiakkaat kuin työntekijätkin. Corporate Citizenship eli 
ajatus yrityskansalaisuudesta puhkoo kuplaa yritysten 
itsenäisyydestä ja liittää yrityksiä entistä vahvemmin 
niitä ympäröivään yhteiskuntaan.

MUUTOKSEN AJURINA UUDISTUVA MAAILMANKUVA 

Yllä on kuvattu liiketoiminnan kehitystä historial-
lisesta näkökulmasta. Tätä pohdiskelua voi pitää 
keskustelun kannalta olennaisena, sillä suurin osa 
yrityksistä toteuttaa omalle ajalleen tyypillistä maail-
mankuvaa: yhteiskunnassa laajemmin vallitsevat 
arvot ja käsitykset kytkeytyvät myös yrityksen toimin-
taan. Näkemys siitä, ettei yrityksen tarvitse huolehtia 
muusta kuin tuloksen tekemisestä, perustuu erilai-
seen maailmankuvaan kuin näkemys yrityksestä 
vahvasti yhteiskuntavastuullisena toimijana.

Perinteinen liiketoiminta eli Business As Usual 
vakiintui kylmän sodan jälkeen liiketoimintaa ohjaa-
vaksi lähestymistavaksi.  

Perinteinen liiketoiminta onnistuu niin kauan 
kuin siihen sitoutuneet yritykset uskovat voivansa 
hyödyntää luontoa toimintansa kasvattamiseen 
ilman erityisiä negatiivisia seuraamuksia. Perintei-
sesti johdetun liiketoiminnan näkökulmasta haas-
teellista on, että liiketoiminnan seurauksiin on alettu 
viimeisen vuosikymmenen aikana kiinnittää yhä 
enemmän huomiota. Vaatimus yhteiskunnallisesta 
vastuusta voimistuu kaiken aikaa. Tällä hetkellä perin-
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Ihmiskuvan muuttuessa muuttuu myös kuva liiketoi-
minnan lainalaisuuksista: jos asiakas tai työntekijä 
ei enää miellä itseään puhtaasti järkiperäisenä oman 
edun tavoittelijana, hänen on vaikeampi hyväksyä 
näitä ominaisuuksia myöskään yrityksessä. Vastaa-
vasti liiketoiminnan prosesseista, työntekijöistä ja 
luonnosta vastuun kantava yritys tylsistää kärjen 
kritiikiltä, joka näkee yrityksen pelkästään itsekkäänä 
voitontavoittelijana.

YRITYSTEN ON AIKA TUNNUSTAA LUONNONLAIT

Ympäristötutkijat toistavat toistamistaan, että meidän 
on ymmärrettävä planeettamme sietokyvyn rajat, 
mikäli haluamme pitää ilmaston lämpötilan tasolla, 
jonka sivilisaatiomme kestää. Ilman konkreettisia 
ja nopeita toimenpiteitä meitä on vastassa laajamit-
tainen lajien sukupuutto, oma lajimme mukaan lukien. 

Georg Henrik von Wright kuvasi jo 26 vuotta 
sitten ilmestyneessä kirjassaan Myten om Frams-

teget (The Myth of Progress), miten tieteen, teknolo-
gian ja teollistumisen voima-akseli on kiihdyttänyt 
ihmisen aikaansaamat kielteiset ympäristövaiku-
tukset tasolle, josta aiempien tieteentekijöiden ei 
tarvinnut kantaa huolta. Jos väitteen hyväksyy, yritys-
johtajat asettuvat teollisen tuotannon ja massakulut-
tamisen edustajina keskeiseen rooliin sekä ongel-
mien synnyttäjinä että niiden ratkaisijoina. Tämä on 
painava, ehkä kohtuuttomaltakin tuntuva vastuu, 
eikä ole ihme, että iso osa johtajista ripustautuisi 
mielihyvin vanhaan tapaan toimia.

Koska osa tutkimus- ja kehitysrahoituksesta tulee 
nykyään tutkimustuloksia hyödyntäviltä yrityksiltä, on 
sekä tutkijoilla että yritysjohtajilla moraalinen vastuu 
arvioida teknologioiden taloudellisia, sosiaalisia ja 
ekologisia vaikutuksia koko yhteiskuntaan.

Cambridgen yliopiston kestävän kehityksen insti-
tuutti on määritellyt yhdeksän kriittistä ilmiötä tai 
tekijää, jotka kaiken liiketoiminnan tulisi huomioida, 
mikäli mielimme jatkaa elämäämme maapallolla pidem-
mällä aikavälillä. Mitään näistä emme vielä huomioi riit-
tävästi kestävän kehityksen turvaamisen näkökulmasta, 
ja joidenkin osalta olemme jo vaarallisesti punaisella. 

tavoittelevana ja korostuneesti järkiperäisenä toimi-
jana. Elämäkeskeinen liiketoiminta puolestaan uskoo, 
että ihminen  tekee  vahvasti arvopohjaisia päätöksiä 
tunteeseen ja järkeen perustuen.  Yksilökeskeisen 
ajattelun vastapainona nousussa ovat yhteisölliset 
hankkeet, joissa vastavuoroisuuden periaate nähdään 
oman edun tavoittelemista tärkeämpänä.

Yrityksille tämä trendi voi olla samaan aikaan sekä 
epämukava että vapauttava. Tunteiden ja arvojen 
huomioiminen ja laajempi vastuunkanto avaavat niille 
uusia mahdollisuuksia. Toiminta saa lyhyen aikavälin 
tuloksen tekemisen rinnalle syvemmän merkityksen. 
Muutos ei kuitenkaan ole useimmissa tapauksissa 
helppo, riskitön tai halpa.
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5. Valtamerien happamoituminen eli pH-arvojen 
lasku, joka vaikuttaa merten ekosysteemeihin.

6. Biokemialliset muutokset, jotka vaikuttavat mm. 
vesistöjen hyvinvointiin. Esimerkkinä fosforin  
ja typen kierto.

7. Makean veden kulutus ja riittävyys.

8. Metsien väheneminen erityisesti viljelymaan 
lisääntymisen takia.

9. Lajien monimuotoisuus sekä geneettisessä että 
toiminnallisessa merkityksessä.

1. Ilmastonmuutos, jota on hillittävä siten, ettei 
ilmasto lämpene yli kahta astetta.

2. Uudet yhdisteet ja aineet sekä muunnellut 
elämänmuodot. Paljon keskusteltu esimerkki 
tällaisista ovat mikromuovit.

3. Otsonikato, joka on saatu suhteellisen hyvin 
hallintaan vuonna 1987 solmitun kansainvälisen 
sopimuksen, Montrealin protokollan, toimeen-
panon myötä.

4. Aerosolien vaikutukset ilmakehään. Vaikutuksista 
on erilaisia arvioita, eikä tieteellisesti ole selvää 
konsensusta siitä, missä kohdin kriittiset rajat 
kulkevat. Sekä aerosolien terveysvaikutuksista 
että niiden vaikutuksista ilmastonmuutokseen on 
kuitenkin viitteitä.
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Oleellista on siis ymmärtää, että ekosysteemi on 
toiminnallinen kokonaisuus, jossa kaikki elämän 
elementit ovat vahvasti keskinäisessä riippuvuus- ja 
vuorovaikutussuhteessa. Tällaisessa ekosysteemissä 
ei yksikään toimija kykene hallitsemaan kokonai-
suutta yksin. 

Tekemällä moraalisesti vastuullisia valintoja 
suhteessa koko ekosysteemiin yrityksen omistajat, 
hallitus ja työntekijät kasvattavat yrityksen arvoa. On 
todennäköistä, että sosiaalinen ja ekologinen pääoma 
näkyy tulevaisuudessa myös yritysten taseessa – 
muunakin kuin brändin rahallisena arvostuksena.  
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ELÄMÄKESKEISEN JOHTAMISFILOSOFIAN YDIN

Yritysten ja niissä työskentelevien johtajien tulee 
uskoaksemme kyetä näkemään oma toimintansa 
nykyistä kirkkaammin osana koko ympäröivää 
maailmaa. Tämä merkitsee niin talouselämää ympä-
röivän sosiaalisen todellisuuden hahmottamista kuin 
sosiaalisen todellisuuden mahdollistavan luonnon 
ekosysteemin ja sen lainalaisuuksien ymmärtämistä. 
Kutsumme tätä lähestymistapaa elämäkeskeiseksi 

johtamisfilosofiaksi.
Ottamalla käyttöön uuden termin haluamme 

kiinnittää huomiota siihen, miten yritysten laajasti 
käyttämä asiakaskeskeinen lähestymistapa voi olla 
vahingollinen tarkastellessaan ihmistä korostetusti 
kuluttajana. Asiakaskeskeinen strategia saattaa jo 
käsitteenä estää meitä siirtymästä kohti uudistuvaa eli 
laajemmin kaiken elämän huomioivaa liiketoimintaa, 
mikä on useimpien yritysten kohdalla kuitenkin vält-
tämätöntä.

Elämäkeskeinen johtamisfilosofia ymmärtää 
ihmisen kokonaisuutena, jonka päätöksentekoon 
vaikuttavat paitsi järki, arvot, tunteet ja intuitio myös 
kaikki ne riippuvuussuhteet, joita hänellä on muihin 
ihmisiin ja luontoon.

ELÄMÄKESKEINEN LIIKETOIMINTA EDELLYTTÄÄ 
MORAALISESTI VASTUULLISIA VALINTOJA

Haastamme siis ensinnäkin käsityksen, että maailma 
olisi kapeasti tieteen, teknologian ja teollisuuden 
muovaama todellisuus, jossa päätökset perustuvat 
järkeen ja vallankäyttöön. 

Toiseksi haastamme käsityksen, jonka mukaan 
yritys ei olisi moraalinen toimija tai että se olisi itse-
näinen saareke ympäröivässä todellisuudessa. Itses-
tään selvä mutta herkästi unohtuva totuus on, että 
yritykset ovat nyt, aivan kuten ne ovat olleet vuosisa-
tojen ajan, riippuvaisia luonnosta niin raaka-aineiden 
kuin energiankulutuksen osalta. Tuotteiden ja palve-
luiden tuottamiseen ne tarvitsevat erilaisin kyvyin 
varustettuja ja eri tavoin ajattelevia ihmisiä, joista 
yritys muodostuu.
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heillä on kokonaisvaltainen käsitys yrityksen maail-
mankuvasta ja arvoista.

MAAILMANKUVA MUODOSTUU 
PALOISTA

Yrityksen maailmankuvan sanoittamiseen tarvitaan 
kahdentasoista ymmärrystä: ymmärrystä liiketoi-
mintaympäristöstä (ks. osa-alueet alla) ja ymmär-
rystä työntekijöiden motiiveista. Näiden kahden 
tason välissä syntyy yrityksen kulttuuri, jolla on suuri 
merkitys liiketoiminnan menestykselle. Kulttuuri 
vaikuttaa niin yrityksen työntekijöihin (motivaatio 
ja tehokkuus) kuin yrityksen sidosryhmiin, kuten 
asiakkaisiin (mielikuva ja haluttavuus).

Tässä artikkelissa olemme aiemmin kuvanneet 
yrityksen maailmankuvan kirkastamisen tärkeyttä. 
Käytännössä kysymys on systemaattisesta tiedon 
keruusta ja tiedon tulkitsemisesta suhteessa elämä-
keskeiseen ajatteluun. Maailmankuva jakautuu mallis-
samme kuuteen osa-alueeseen, jotka ovat 1) historia, 
2) yhteiskunta, 3) talous, 4) teknologia, 5) luonto ja 
6) arvot. Kokemuksemme mukaan yritykset pystyvät 
määrittelemään yleensä suhteensa yhteen tai kahteen 
osa-alueeseen, mutta suhde osaan on vajavainen tai 
sitä ei ole sanoitettu. Elämäkeskeinen johtamisfilosofia 
voi kuitenkin toteutua ainoastaan, jos iso kuva on ehjä. 

Eri osa-alueiden rajat ovat häilyviä, ja haluamme 
välttää työssämme niiden keinotekoista erottelua. 
Olennaista on kerätä riittävästi tietoa, jotta isosta 
kuvasta muodostuu mahdollisimman ehjä. Meto-
deina käytämme strukturoituja tai puolistruktu-
roituja haastatteluja ja etnografisia menetelmiä. 
Hyödynnämme jo tuotettua tietoa niin paljon kuin 
mahdollista. Tarkkaan harkittujen kysymysten esit-
tämisellä, vastausten huolellisella kirjaamisella ja 
ihmisten käyttäytymisen tarkkailulla on siis iso rooli 
maailmankuvan maalaamisessa. Kysymys on syste-
maattisesta tiedonkeruusta, tiedon analysoimisesta, 
synteesin tekemisestä ja johtopäätösten esittämi-
sestä. Asetetut kysymykset ovat yrityskohtaisia.

Noin 70–80 % johtajien ajasta kuluu tyypillisesti opera-

tiivisen toiminnan johtamiseen ja tulipalojen sammut-

tamiseen. Tämä asettaa uudistumiselle haasteita, 

vaikka sen tarve olisikin ymmärretty. Yrityksen maail-

mankuvan hahmottaminen ei myöskään ole ihan 

mutkatonta yrityksen sisältä käsin. Tässä prosessissa 

voivat ulkopuolelta asetetut kysymykset auttaa johtoa 

saamaan tarvittavaa etäisyyttä omiin olettamuksiinsa 

yrityksen kyvystä uudistua.

Olemme kehittäneet yrityksen maailmankuvan 
(miten yritys näkee maailman ja oman roolinsa siinä) 
ja ihmisten sisäisten motiivien (miksi he haluavat 
antaa panoksensa yritykselle) määrittelemiseen 
työkalun, jota kutsumme elämäkeskeisen ajattelun 

malliksi. Mallia hyödyntämällä tuotamme yritykselle 
elämäkeskeisen johtamisfilosofian, joka luo perustan 
yrityksessä tehtävälle strategiatyölle ja yrityskult-
tuurin johtamiselle. Kuten olemme edellä kuvailleet, 
uskomme, että elämäkeskeinen johtamisfilosofia 
mahdollistaa liiketoiminnan rakentamisen uudelle, 
aiempaa kestävämmälle pohjalle.

MIKSI ELÄMÄKESKEISYYTEEN 
KANNATTAA INVESTOIDA?

Ilman selkeää maailmankuvaa yrityksen on vaikea 
toimia markkinoilla nopeasti, kannattavasti ja 
uskottavasti. Työmme seurauksena yritys pystyy 
vastaamaan loogisesti ja yhdenmukaisesti kysy-
mykseen siitä, miten se ratkaisee ihmisten ja 
luonnon kannalta merkityksellisiä ongelmia ja mitä 
seurauksia sen toiminnasta on niille. Sille on myös 
muodostunut yhteinen näkemys yrityksen ihmisku-
vasta, mikä helpottaa tulevaisuuteen vaikuttavien 
päätösten tekemistä ja perustelemista.

Analyysimme saa fyysisen muodon koko organi-
saatiolle jaettavassa Yrityslähettilään oppaassa, joka 
perehdyttää niin uudet kuin vanhat työntekijät 
yritykseen ja antaa heille eväät kertoa yrityksestä 
yhtenäisesti ja totuudenmukaisesti. Työntekijöiden 
on helpompi kokea työnsä merkitykselliseksi, kun 
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aikaansaaminen edellyttää. Tarkastelun kohteena voi 
olla jokin hyvinkin toimialakohtainen asia.

LUONTO
Ympäristön ja yrityksen suhdetta arvioidessamme 
teemme aina ensin rehellisen kartoituksen yrityksen 
nykytilasta: millaisia vaikutuksia yrityksen työnte-
kijöillä, yrityksen prosesseilla ja yrityksen valmis-
tamilla tuotteilla ja/tai palveluilla on luontoon niin 
lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä? Analysoimme, 
millaista muutosta ympäröivän maailman voi olettaa 
edellyttävän yritykseltä tulevina vuosina suhteessa 
luontoon ja miten elämäkeskeinen johtamisfilosofia 
voi auttaa näiden muutosten kohtaamisessa.

ARVOT
Yrityksen arvoja kartoitamme sekä laadullisen että 
määrällisen tutkimuksen menetelmiä hyödyntä-
mällä. Tavoitteena on tehdä näkyväksi yrityksessä 
määriteltyjen arvojen ja tekoja ohjaavien arvojen 
välinen suhde sekä analysoida, miten yritys voisi tai 
miten sen pitäisi muokata arvojaan elämäkeskeistä 
johtamisfilosofiaa toteuttaakseen. 

Elämäkeskeisen johtamisfilosofian soveltaminen 
yritykseen on normaalia johtamistyötä ja luonnol-
lista jatkoa jälkiteollisen yrityselämän hitaasti omak-
sumalle johtamisparadigman muutokselle. Muutos 
purkaa sankarijohtajan myyttiä ja peräänkuuluttaa 
yhteisöllistä ja osallistavaa otetta yrityksen kehit-
tämisessä. Maailmankuvan kirkastaminen onnis-
tuukin parhaiten, kun siihen sitoutetaan yrityksen 
henkilöstöä eri toiminnoista ja eri portailta. Kysymys 
on yhdessä oivaltamisesta pikemmin kuin ehtojen 
sanelemisesta. Maailmankuva luo arvokkaan viite-
kehyksen, jossa yrityskulttuurin, brändin ja liike-
toiminnan johtaminen jatkossa tapahtuvat. Osallis-
tumme myös käytännön toimenpiteiden ideoimiseen 
ja jalkauttamiseen.  

HISTORIA
Yrityksellä pitää olla historiantajua eli ymmärrystä 
siitä, miten sen toiminta on lähtenyt liikkeelle ja 
mikä on ollut sen alkuperäinen tarkoitus. Tämän 
osion kysymykset tuottavat ymmärrystä muun 
muassa siitä, miten yrityksen nykyinen identiteetti 
ja arvot heijastavat perustajan alkuperäistä ideaa. 
Osio valottaa myös sitä, miten yrityksen toiminta 
on kehittynyt ajan myötä ja miten eri vaiheet ovat 
muovanneet sen kulttuuria. 

YHTEISKUNTA
Tässä osiossa tarkastellaan yritystä sosiokulttuu-
risesta näkökulmasta. Harkittuja kysymyksiä aset-
tamalla arvioidaan, miten yritys on suhtautunut 
ja suhtautuu yhteiskunnan pelisääntöihin, kuten 
sääntelyyn ja lakeihin. Kysymykset paljastavat myös 
yrityksen valmiuden reagoida poliittisiin riskeihin 
sekä sen, miten yritys on onnistunut yhteiskunnal-
lisessa vaikuttamisessa. Osiossa pureudutaan myös 
syvällisemmin yrityksen ihmiskäsitykseen, vaikka 
siitä saadaan tietoa myös muissa osioissa.

TALOUS 
Talouden perusraportointi ja markkinaymmärrys 
ovat useimmilla yrityksillä vähintään kohtalaisella 
tasolla, joten vaikka tässä osiossa luodaan katsaus 
yrityksen taloudellisiin toimintaedellytyksiin, on 
pääpaino megatrendien vaikutusten arvioimisessa:  
Onko yritys laatinut skenaarioita siitä, miten sen 
onnistuu siirtyä 10–15 vuoden aikana osaksi kier-
totaloutta, tai siitä, millaisia portaittaisia inves-
tointeja tekoälyn käyttöönotto ja robotisoituminen 
edellyttävät? Entä millainen kannustinohjelma 
palvelisi uudistuvaa elämäkeskeistä liiketoimintaa 
parhaiten? 

TEKNOLOGIA
Neljännen teollisen vallankumouksen yleiskäyt-
töinen teknologia eli ns. pilvilaskenta vaikuttaa kaik-
keen liiketoimintaan. Koneoppiminen ja tekoäly 
tuovat uutta voimaa ja nopeutta tekemiseen. Tässä 
osiossa tarkastellaan, mitä mahdollisuuksia yrityk-
sellä on teknologian murroksessa ja mitä muutoksen 
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ELÄMÄKESKEISEN LIIKETOIMINNAN NOUSU

MISSIOMME

Suhtaudumme niin liike-elämässä kuin 
laajemmin maailmassa käynnissä olevaan 
murrokseen uteliaisuudella. Uskomme, 
että tämä murros edellyttää muutosta 
yritysten johtamis filosofiassa. 

Missiomme on auttaa asiakkaitamme  
brändin ja yrityskulttuurin systemaatti-
sessa johtamisessa ja aktiiviseksi yritys-
kansalaiseksi kasvamisessa. 

Meillä on kokemusta erilaisista yrityk-
sistä ja niiden johtamisesta. Ymmär-
rämme niin julkista päätöksentekoa kuin 
yritysten toimintalogiikkaa. Tarjoamme 
apua, jollaista olemme itse yritysjohta-
jina ja hallitusammattilaisina kaivanneet.  
Olemme ensisijaisesti johdon sparraajia.
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