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TIETOJOHTAMISEN 
 ASIANTUNTIJAOHJELMA 

Miten johtaa sellaista, mitä ei voi nähdä?



Tietointensiivisessä verkostotaloudessa  
kilpailukyky syntyy tiedon, osaamisen ja yhteis
työ kyvyn yhdistelmänä. Uusien mahdollisuuksien 
havaitseminen ja nopea reagointikyky edellyttävät 
tietopääoman ja tietotyöntekijöiden uudenlaista 
johtamista.

Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma pureutuu 
tiedosta ja osaamisesta liiketoimintaa ammen ta
vien organisaatioiden johtamiseen. Se antaa  
osallistujilleen niin uusia ajatusmalleja ja työ 
välineitä kuin konkreettisia käytännön kokemuk
sia tietojohtamisen kehittämisestä ja tieto  työn 
johtamiseen liittyvistä haasteista.

Haasta itsesi johtajana ja tule mukaan!
 

Kenelle?

Miksi tietojohtamisen asiantuntijaohjelma? 

 » Yrityksille ja yksilöille, jotka näkevät tiedon ja  
osaamisen olevan kestävän kilpailukyvyn  
keskeisenä lähteenä.

 » Kaikille, jotka haluavat keinoja, osaamista ja näkemystä 
tietointensiivisen verkostotalouden johtamiseen.

 » Liiketoiminnan kehittämisestä vastaaville, henkilös
tön ja organisaation kehittäjille, organisaation tieto
infrastruktuurista vastaaville, asiantuntijoille ja 
tietotyöläisten esimiehille, myös julkisella sektorilla.

 » Organisaatioiden ja yksilöiden tärkeimmät kilpailu
kyvyn lähteet ovat tieto, osaaminen ja yhteistyökyky.

 » Tietointensiivisten organisaatioiden ja niissä 
työskentelevien asiantuntijoiden luotsaaminen  
vaatii uudenlaista johtamista.

 » Tietopääoman tehokas johtaminen 
mahdollistaa ketterän toiminnan ja uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien havaitsemisen 
jatkuvasti muuttuvassa markkinatilanteessa.

MITEN JOHTAA SELLAISTA,  
MITÄ EI VOI NÄHDÄ? 

Kokoa moduuleista sopiva kokonaisuus
Valitse koko ohjelma tai haluamasi moduulit:

 » Tietopääoma kilpailutekijänä, 3 op
 » Organisaation uudistumiskyky ja luovuus, 3 op
 » Tietojohtamisen järjestelmät ja  
teknologiat, 3 op (valinnainen)

 » Uudet organisoitumismuodot ja 
verkostojohtaminen, 6 op

 » Tiedolla johtaminen, 3 op
 » Tietotyö ja itsensä johtaminen, 3 op
 » Tietojohtamisen kehitysprojekti, 6 op

Ohjelma soveltuu LUT EMBA ohjelman 
teemaksi tai LUTyliopiston tutkintoihin 
liiketaloustieteellisiksi sivuopinnoiksi. 

Lisätietoa: lut.fi/tietojohtaminen

YKSILÖN  
UUDISTU MINEN 

JA ITSENSÄ  
JOHTAMINEN

» Tietotyön haasteet ja  
     itsensä johtaminen

» Luovuus ja uudistuminen

YHTEIS- 
KUNNALLISET  

MUUTOSTRENDIT
» Tiedon luonne  

tuotannontekijänä 
» Liiketoimintalogiikan  

muutokset  
» Tulevaisuuden liike- 

toiminta  mallit ja  
ekosysteemit

YRITYKSEN  
PÄÄOMA JA  
KYVYKKYYDET
» Luottamus ja  
   sosiaalinen pääoma

» Strateginen näkemys ja  
dynaamiset kyvykkyydet

» Aineeton pääoma  
  ja aineettomat  

  menestystekijät
TIETO-

JOHTAMISEN  
asiantuntijaohjelma

24–27 opYRITYKSEN  
TAPA TOIMIA,  
MENETELMÄT  
JA KULTTUURI

» Aineettoman pääoman  
johtaminen ja mittaaminen

» Tietoprosessien ja  
kulttuurin johtaminen

» Virtuaaliset työvälineet  
    ja yhteisöt

» Kyky rakentaa ja johtaa  
sisäisiä ja ulkoisia  

verkostoja



Työtehtäväni painottuvat kovan tiedon käyttämisen lisäksi pehmeän 
tiedon hyödyntämiseen, minkä takia tietojohtaminen tuntui erittäin 
sopivalta yhdistelmältä. Lisäksi minulla oli hyviä kokemuksia  
LUTista Controllerin asiantuntijaohjel massa opiskelusta.

Suurimmat ohjelmasta saamani hyödyt ovat uuden johtamis
kokonaisuuden oppiminen sekä opintojen aikaiset keskustelut 
– niistä sain uutta ajateltavaa omaan päivittäiseen tekemiseen. 
Lähiopiskelupäivät pääkaupunkiseudulla sekä käytännönlähei
nen opetus olivat ehdottomasti ohjelman vahvuuksia. 

Työn, opintojen ja vapaaajan yhdistämisessä tärkeintä oli sopivan 
tasapainon ja opiskelurytmin löytäminen. Pyrin suorittamaan kaikki 
harjoitustyöni työnantajani kautta. Kartoitin mm. Carunan tietopää
oman ja prosessit kehitysehdotuksien kera, tein kyselytutkimuksen 
Carunan uudistumiskyvystä ja luovuudesta ORCImallin avulla. 

Moni yritys panostaa vahvasti datalla johtamiseen, mutta suurempi 
kokonaisuus eli tietojohtaminen on mielestäni alihyödynnetty. Oh jel
ma sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kovan ja pehmeän tiedon 
hyödyntämisestä rakenteellisella ja järjestelmällisellä tavalla. 
Itselläni jo hieman kutkuttaa mielessä LUT EMBA.

Nykypäivän organisaatioissa tarvitaan uudenlaista johtamista. 
Halusin lähteä kehittämään sekä itseäni että yritystämme tämän 
teeman tiimoilta. Muuttuva yritysympäristö sekä organisaatio
muodot luovat oman haasteensa varsinkin yksilön huomioimiselle 
ja haastaa johtajia sekä strategisella että operatiivisella tasolla.

Ohjelma antoi minulle uusia näkökulmia sekä hyviä työkaluja 
kehittää tietojohtamista organisaatiossamme. Se oli juuri sitä, 
mitä lähdin hakemaankin. Parasta olivat teoreettisen viite
kehyksen peilaaminen suoraan työelämään sekä olemassa 
olevan osaamisen ja tiedon jalostaminen. 

Moduulit olivat sisällöiltään ajankohtaisia. Harjoitustöissä hyö
dynsin organisaatiomme ajankohtaisia teemoja saadakseni niistä 
parhaan hyödyn irti. Sain ryhmältämme arvokasta vertaistukea 
sekä eri alojen osaamista edustavia näkemyksiä, joiden avulla 
olen kehittänyt omaa osaamistani edelleen. Moni pystyy hyödyntä
mään opintojen aikana syntyneitä verkostoja myös jatkossa.

Työn ohessa opiskelu sopi parhaiten elämäntilanteeseeni ja 
koulutuspaikan sijainti Helsingin keskustassa on hyvä. Ohjel
man sisältö on rakennettu siten, että sitä pystyy soveltamaan 
omaan työhön. Tietojohtaminen sisältää hyödyllistä osaamista 
alasta riippumatta. Itse jatkoin vielä asiantuntijaohjelman 
jälkeen opintojani LUTin KATItäydennyskoulutusohjelmassa, 
tavoitteenani KTMtutkinto.

Lasse Konttinen
Analyysipäällikkö 
CARUNA NETWORKS OY

Vanessa Villegas Montañez
Henkilöstöjohtaja, osaomistaja 
BEAUTYHAIR SIRPA MANSNER OY

Suuri hyöty jo opintojen  
aikaisilla keskusteluilla.

Ohjelma sisältää hyödyllistä 
osaamista alasta riippumatta

Tietojohtamisen  
asiantuntijaohjelman  
osallistujakommentteja:

Mitä pidemmälle ohjelma eteni,  
odotti lähipäiviä, kun pääsi  
tapaamaan muita ja vaihtamaan 
ajatuksia.

Minulle osallistuminen ohjelmaan  
on ollut hyvin avartava ja antanut 
monia uusia näkö ja tulokulmia 
omaan työhöni. Tästä olen erittäin 
kiitollinen. 

Hyvä opiskelijaryhmä motivoi ja  
kannustaa. Oli kiva jakaa tietoa  
ja kokemusta.

Olen saanut uutta virtaa omaan  
työhöni. Voin lämpimästi suositella  
tätä ohjelmaa.

Asiantuntevaa ja haastavaa,  
mikä on hyvä.



AJANKOHTA
Ohjelma käynnistyy 13.4.2021. Haku ohjelmaan 14.3.2021 asti. 
Yksittäisiin moduuleihin voi ilmoittautua ohjelman  
aikana. Ohjelma toteutetaan joka toinen vuosi.

SIJAINTI
Lähiopiskelupäiviä on yhteensä 12 – 14 kpl, jotka järjestetään  
1 – 2 päivän jaksoissa Helsingissä. Lisäksi jokaisessa moduulissa on 
runsaasti etäopiskelua ja teoriaa käytäntöön soveltava harjoitustyö. 
Aloitusmoduuli toteutetaan verkkokurssina.

HINTA JA LAAJUUS
Ohjelman hinta ilman valinnaista moduulia 7 500 € + alv 24 %. 
Ohjelman hinta sisältäen kaikki moduulit 8 500 € + alv 24 %.
Yksittäisen moduulin hinta 1 250  2 150 € + alv 24 %.
Ohjelman akateeminen laajuus 2427 opintopistettä.

ASIANTUNTIJOINA
Professori KTT Kirsimarja Blomqvist
Apulaisprofessori KTT Henri Hussinki
Professori KTT Aino Kianto
Yliopistoopettaja TkT Samuli Kortelainen
Tutkijatohtori KTT Argyro Almpanopoulou
CEO Mikael Hautala, IndustryHack Oy
Professori Minna Huotilainen, Helsingin yliopisto
Hyvinvointiasiantuntija Jaakko Kotisaari, Firstbeat Technologies Oy
Head of Leadership Development Johanna Pystynen, Vincit Oy
Principal Consultant Petri Takala, Gofore Oyj

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET
lut.fi/tietojohtaminen 

Pia Ruukki
suunnittelija
pia.ruukki@lut.fi 
puh. 040 756 7576

MILLOIN JA MISSÄ?

Kirsimarja Blomqvist
Professori, KTT
OHJELMAN AKATEEMINEN JOHTAJA

TEKNOLOGINEN ja yhteiskunnallinen murros haastaa 
organisaatiot yli toimialarajojen, mutta tarjoaa myös paljon 
mahdollisuuksia. 

Digitalisaatio mahdollistaa yhä paremmin tiedon hyödyntä
misen päätöksenteossa, globaalisti skaalautuvat liiketoimin
tamallit, arvoketjujen pilkkoutumisen sekä ajasta ja paikasta 
riippumattoman työskentelyn. Ihmisen ja teknologian vah
vuuksien yhdistäminen mahdollistaa kustannustehokkaan ja 
tuloksellisen toiminnan.

Monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen, kehitysideoiden 
kerääminen ja uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin tarttumi
nen vaatii yrityksen sisällä ja sen ulkopuolella olevan osaami
sen hyödyntämistä ja uudenlaista organisoitumista. 

Teknologiavälitteinen kommunikaatio ja virtuaaliset yhteis
työn muodot ovat yhä useamman arkea. Asiantuntijat työs
kentelevät lyhytkestoisissa projektiluontoisissa hankkeissa 
yli organisaatio, ammatti ja kansallisuusrajojen. Sisäisten 
ja ulkoisten verkostojen johtamisosaaminen ja luottamuksen 
rakentaminen nousevat yhä tärkeämmäksi.

Yrityksen kyky tehdä yhteistyötä asiakkaiden, toimittajien ja 
muiden sidosryhmien kanssa mahdollistaa uusien tuote
palvelukokonaisuuksien kehittämisen. Perinteinen jako 
yhteistyöhön ja kilpailuun hämärtyy  verkostoissa luodaan 
arvoa yhteistyössä, mutta myös kilpaillaan. Tehokkaan tiedon 
jakamisen lisäksi tarvitaan myös epävirallisia tiedon suojaus
mekanismeja.

Jatkuvassa muutoksessa selviytyvät parhaiten ne, jotka ovat 
ketteriä ja oppivat nopeasti. Tietopääoma on tärkein resurssi, 
mutta sen uudistumisesta on pidettävä huolta!

Tervetuloa oppimaan yhdessä!

Ketterät menestyvät  
teknologiamurroksessa
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Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin 
me LUTyliopistossa etsimme ratkaisuja tekniikan ja talouden 
osaamisella. Autamme yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan 
kestävästi. Kansainvälisessä tiedeyhteisös sämme on 6 500 
jäsentä. Kampuksemme sijaitsevat Lappeenrannassa ja  
Lahdessa. 

LUT-täydennyskoulutus tarjoaa monipuolisia koulu tus
palveluja yrityksille ja yksilöille: asiantuntijaohjel mia,  
moduuleja sekä yrityskohtaisesti räätälöityjä koulu tuksia. 
Ytimenä on yliopiston oma osaaminen ja tutkimus,  
tekniikkaa ja taloutta yhdistäen yli 30 vuoden  
kokemuksella.


