
lvykyjohtaja käytää uusia medioita
Ibmpromissi Uudet välineet tehostavat toimia, mutta eivät sovi kaikkeen

niiden potentiaalia yritysten
henkilöstöjohtamisessa. Tut-
kimuksen mukaan tulevai-
suuden hallitsevaan henki-
löstöjohtamisen mediayhdis -
telmään kuuluvat kasvokkain
viestintä, sähköposti /v oice-
mail, internet/intranet, asia-
kirjoj en ja työnkulun hallinta-
järjestelmät, sähköiset kalen-
terit, (matka)puhelinviestintä
ja uutisryhmät/keskustelu-
foorumit.

Kyselyyn vastanneet suh-
tautuivat melko kriittisesti sel-
laisiin uusiin medioihin, kuten
IP-puheluihin, audio - /ideo-
kokouksiin, etätyöhön, chat /
instant messaging -toimintoi-
hin, blogeihin ja podcastiin,
joiden aseman tulevaisuus tu-
lee näyttämään. Johtohenki-
löifä huolestuttaa se, pyst5nrät-
kö he vielä ohjaamaan kom-
munikointiprosessej a.
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Bernin yliopiston yhteydessä
Sveitsissä toimii tieteellisesti
riippumaton IoP-instituutti,
jonka tutkimustoiminnan
painopisteitä ovat organisaa-
tio ja henkilöstö yrityksen
johdon tärkeinä osa-alueina.
Siellä on nostettu esiin muu-
tos, jota kutsutaan jopa kol-
manneksi teolliseksi vallan-
kumoukseksi. Tällä viitataan
nykyaikaisen informaatio- ja
kommunikaatioteknologian
laajaan hyväksikäyttöön. Val-
lankumous näkyy myös uu-
denlaisina henkilöstöjohta-
misen mahdollisuuksina.

Kahdelletuhannelle yli 50
työntekijän sveitsiläiselle yri-
tykselle suunnatussa kyselys-
sä selvitettiin perinteisten ja
uusien mbdioiden käyttöä ja

Ei potkuia sähköpos-
tilla
Kyselyyn vastanneiden mie-
lestä tiettyihin johtamistehtä-
viin voi saada tehokasta tukea
sähköisin keinoin. Tällaisia
ovat erityisesi tiedonvaihto,
kirjoitustyö, tietojen keräämi-
nen, suunnittelu, organisoin-
ti, kontrolli/arviointi, koulu-
tus, vuorovaikutus ulkopuo-
listen kanssa ja henkilöstön
hankkiminen.

Sen sijaan perinteiset kei-
not toimivat paremmin moti-
voinnissa, arvojen välittämi-
sessä, konfliktien käsittelys-
sä, kuritoimenpiteissä ja sosi-
aalisten kontaktien hoitami-
sessa. Suoran henkilöstöjoh-
tamisen katsotaan sujuvan
parhaiten kasvokkain.

Renato c. Müllerin teke-
män yrityskyselyn sekä yh-
dessä yrityksessä tehdyn ta-

pauskohtaisen analyysin poh-
jalta on koottu toimintasuosi-
tuksia uusien medioiden tuo-
miseksi henkilöstöjohtami-
seen menestyksekkäällä ta-
valla.

Ensiksi  p i tää selv i t tää,
mitä olemassa olevia pro-
sesseja voidaan korvata tai
tukea uusilla menetelmillä,
ja missä tapauksessa se on
mielekästä. Uusien mene-
telmien käyttöön ottami-
seksi on sitten luotava pit-
kän aikavälin suunnitelma.
Muutoksesta on tiedotetta-
va työnteki jö i l le hyvissä
ajoin ja tarpeeksi laajasti.
On myös huomattava, että
eri työntekijät tarvitsevat eri
määrän koulutusta ja tuki-
toimia asian suhteen.

Uusien medioiden käyt-
töön otto mahdollistaa yriryk-
sissä ajan ja kustannusten

säästöjä, standardointia, työn
keventämistä ja työnkulun
yksinkertaistamista sekä voi
kohottaa niiden mai-netta
houkuttelevana työnantaj a-
na. Toisaalta tulokiena voi bl-
la muun muassa liioiteltua
kaavamaisuutta, digitaalista
erakoitumista ja liiallisia vaa-
timuksia.

Lähdq Renato C. Mtillerin ja

IoP-instituutin perustajan, professori

Norbert Thomin arti}t<eli eleadership:
uudet mediat henkilöstöjohtamisessa.

Taustaa: Professori Norbert Thom on
etsinyt tutkimukselle suomalaisia
julkaisukanavia. Luoteiwäylässä

artikkeli julkaistaan lOP-instituutissa
työskentelevän Petra Bischofbergerin

sinnilikään etsinfäoperaation
nrloksena. Petran eno Hannu Leminen

toimü Noormarkussa kotipai}ikaansa
pitävän A. Ahlström Osakeyhtiön

toimitusjohtajana.

NorbertThom.

Renato G, Mütler,


