
W KESTAVAJOHTAJUUS

r N NOVAATIOT fA H I LJAISEN

TIEDON TUOTTEISTUS
YRITYSTEN VOIMAVARANA

YRIrySTEN KEHITTAMINEN EI JATKOSSA

OLE ENÄÄ PELKASTAAN OMISTAJIEN JA

JOHDON TEHTÄVÄ, VAAN SIIHEN TARVITAAN

KOKO H ENKI LöKUNTA. I DEOITA TARVITAAN

PALJON jA NIITÄ KANNATTAA JAKAA. YHÄ

TI ETOI NTENSI IVISIMM IKSI MUUTTUVIEN

YRIrySTEN TULEVAISUUS VOI OLLA

HTL'|ATSESSA TTEDOSSA.

TEKSTII REINO MYLTYMÄKI JA TONI HINKKA

t\RAAILMAh! parhaaksi johtajaksi kehut-
tu Jack Welch kertoo kirjassaan "Voit-

tajaksi" saaneensa palautetta keski
ikäiseltä tehdastyöntekijältä. Tämä oli
sanonut hänelle: "Olette maksaneet 25

\,uotta käsistäni, kun olisitte saaneet

aivonikin - ilmaiseksi! "
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Tällaiset tarinat olivat ikävän tavallisia
cnl isessä johlamiskull t uurissa, jossa
johtajaportaan kuviteltiin suunnit-
televan tekemiset ja suorittavan
portaan yksinkertaisesti suorittavan
ne ylimääräisiä kyselemättä, enem-
piä miettimättä. Meillä ei ole enää

varaa ylellislyteen, jossa työyhteisön
aivokapasiteetista suuri osa jätetään
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käyttämättä. Albert Einstein on todennut:
"Emme voi ratkaista ongelmiamme samal-
la ajattelulla, jota käytimme luodessamme
ne." Jos yhteiskuntamme ja )Tit) stemme
ongelmat on luotu johdon ajattelulla, oli-
siko nyt aika ottaa käyttöön organisaation
muu ajattelukapasiteetti ja luor.rrus?

Luultavasti jokainen meistä tuntee
jonkun, jolla on idea tuotteesta. Sitten
joku toinen saa saman idean ja kaupallis-
taa sen menestystuotteeksi, koska tällä
asian ensin keksineellä ei ollut tarvittavaa
rohkeutta, aikaa, rahaa tai jotain muuta.
Siinäpä se. Idea ei ole innovaatio, kaupal-
listet tu keksintö. SyTkimmissä arvioissa
tarvitaan 1000 ideaa 10 keksintöä kohden
ja noista 10 keksimöstä vain yksi kau-
pallis t e t aan. Optimis Lisirnmissa arvjoissa
suhde on vähän parempi. "Menestys on
10 % inspiraatiota ja g0 % perspiraatiota
(hikoilua)", totesi Thomas Edison.

TOIMINNAhJ KEHITTÄMINEN ON

vÄurrÄuÄrörurÄ
Jokainen menestyvä )Titys tarvitsee kilpai
lukykyisiä tuotteita ja palveluja. Paikal-
leen jåimähtäminen merkitsee vaikeuksia
ennemmin fai myöhemmin. Siksi jokaisen

lrityksen on kehitettävä toimintaansa.
Vaikka päävastuu trityksen kehittämises-
tä onkin omistajilla ja johdolla, kannattaa
jokaisen fyöntekijän varmistaa palkan-
maksun jatkuvuus )Tityksen toimintaa
kehittämällä. Johdon kannattaa luoda
kulttuuri, jossa kaikkia innostetaan oma-
aloitteiseen ideointiin - ja luoda innovaa-
tiojärjestelmä ideoiden hyödlmtiimiseen.

Koska niin kovin harva idea johtaa
lopulta kaupalliseen menestykseen, yksit-
täisellä idealla ei ole rahassa mitattavaa
arvoa. Jos sinusta tuntuu, että ideasi on
arvokas niin koetapa mlydä se. Suostuu-
ko kukaan maksamaan siitä? Eipä kai.
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Jokainen menestyvä
yntys tarvrtsee

kil pa i I u kykyisiä tuotteita z-{7-V/2-
palveluja.ja

Niinpä ideoita ei kannata pantata vaan
jakaa. Voi olla, että muut eivät näe ideaasi
samalla tavalla kuin sinä eivätkå innostu.
Mutta testaamatta ideaasi sinun on vaikea
selvittää, onko ideallasi menestysmah-
dollisuuksia. Innovaatiojärjestelmät tar-
vitsevat ruoakseen ideoita, joista voidaan
jalostaa 1'rityksen tulevaisuuden tuotteet
ja palvelut.

oPPIMTNEN TAPAHTUU ONNTSTUMTSTEI{ JA
EPÄONN ISTUMISTEN KAUTTA

Innovaatiokulttuuriin kuuluu myös se,

että kaikista hf/istäkään ideoista ei s1'nny

valmista tuotetta tai palvelua. Isokin kehi-
tysponnistus voi epäonnistua. Epäonnis-
tumisten sietäminen ja niistä oppiminen
vaatii orgarfsaatiokulttuurilta paljon.
Meillä on totuttu korostamaan virheettö-
m),yttä, joka on useimmissa tapauksissa
väärä tie. Kannattaisi kannustaa kokeile-
maan ja oppimaan - sekä onnistumisista
että epäonnistumisista.

Tieto on osa yhä usearnman ),Ttyksen
pääomaa riippumatta siitä, tuottaako
).ritys materiaalisia vai immateriaalisia
tuotteita. Pentti Salmela on tuoreessa D
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kirjassaan "Hiljainen tieto, innovaa-
tio ja IT" vetänyt hienosti yhteen
usearnman hilj aisen tiedon tutkijan
näkemyksen tiedon hierarkiasta.
Kun dataan lisätään tulkinta, s1nt',y
informaatio. Kun tähän tisätään
johtopäätökset, s),Ttoy tietoa.
Kun tietoon lisätään ratkaisuja ja
osaamista, s),Tlt),y älykk),yttä. Ja
kun äJykkyyteen lisätään yrmmärr1 s,

arvot ja moraali, sy.ng,y viisautta.
Samalla tiedon arvo kasvaa. Niinpä

),Titysten hallussa olevasta datasta
ja hiljaisesta tiedosta on kehitettä-

vissä viisautta ja uusia menestyskel-
poisia tuotteita.

Lopuksi varoituksen sana jo-
kaiselle fyönantajaJle: moni yri tys
on synt,.nyt siten, että työntekijä,
joka on edellisessä työpaikassaan
tympääntl,Tryt työnantajansa ha-

luttomuuteen ratkaista ongelmat,
kävelee ulos ja perustaa oman
y'rityksen. Niinpä sekä idearikkai
den että asiakkaiden tiedostetut ja
tiedostamattomat tarpeet tuntevien
työntekijöiden ideat kannattaa ottaa
käyttöön. Tai he ottavat ne itse. o


