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Esipuhe

T

kirjoitettu tukemaan erityisesti Tiimimestarikoulutuksen innovointiteemaa. Uskon, että tämän
tekstin lukemalla innovointijakso ”aukeaa” entistä paremmin. Noin satasivuisen kirjan pääkappaleet ovat: tulevaisuus,
luovuus ja luova ajattelu, innovatiivinen yritys, luova kulttuuri ja
oppiminen. Kirja on vapaasti ladattavissa sivuillamme. Tekstissä
toistuvat samat asiat monesta eri näkökulmasta, koska Tiimiakatemia© on itsessään innovaatio. Niinpä jokaisen luvun voi lukea
omana kokonaisuutena.
ämä kirja on

Jos sinua kiinnostaa Tiimiakatemian toimintatavat yleensä, löydät tiedon Tiimiakatemiasta kirjoitetusta kirjallisuudesta. Nämä
kirjat on lueteltu lähdeluettelon lopussa.
Innovointi on aina ollut erittäin tärkeää Tiimiakatemialla. Itselleni
on 26 vuoden aikana kertynyt runsaasti muistiinpanoja luovuudesta ja innovoinnista. Ei ihme, koska kaksi kuudesta Tiimiakatemian alkuperäisistä arvoista ovat ”Jatkuvat kokeilut” ja ”Jatkuva
uuden synnyttäminen”. Muut arvot ovat käytännönläheisyys ja
tekemällä oppiminen, yrittäjyys, matkustaminen ja ihmissuhteet.
Nyt 26 vuotta myöhemmin tuntuu siltä, että innovointiajattelu
on entistäkin tärkeämpää kaikilla toimialoilla. Mikään yhteisö,
yritys tai organisaatio ei menesty ilman innovatiivista ja luovaa
otetta yhä nopeammin muuttuvassa toimintaympäristössä.
Koen, että Tiimiakatemia on elänyt tulevaisuudessa jo 26 vuotta.
Tiimiakatemia® on itsessään innovaatio, jolla on tunnettuutta ja
oma käyttäjäyhteisönsä. Silti vielä tänäkin päivänä joutuu aika
ajoin vastaamaan kysymykseen, mikä on Tiimiakatemia?
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Paras vastaus tähän kysymykseen on mielestäni edelleen huippufilosofi ja Tiimiakateemikko Esa Saarisen esittämät teesit Tiimiakatemian 15-vuotisjuhlassa 18.1.2008:
Teesi 1: Elämyksellisen oppimisen kunniataululla
Tiimiakatemia on ykkösenä. Harva käyttää koko
potentiaaliaan mutta Tiimiakatemia käyttää.
Teesi 2: Toisten tehtävä on selittää, Tiimiakatemia toimii.
Ehkä Tiimiakatemia on mahdollinen, koska se on todellinen. Tiimiakatemia haluaa synnyttää sellaista, mikä on
uutta ja antaa muiden selittää. Suurin osa ihmisistä ei tule
koskaan käsittämään Tiimiakatemiaa ja miten se toimii.
Teesi 3: Tiimiakatemia tuo unelma-ajattelun takaisin
ammatilliseen koulutukseen. Järjestelmien kehitys ei
välttämättä takaa unelmia. Ei vain palvella järjestelmää
vaan tehdään jotain uutta.
Teesi 4: Tiimiakatemia ammentaa nuoruuden vilpittömyydestä ja riemusta, ilmeisesti ainoana koulutusinstituutiona Suomessa. Tiimiakatemian riemukkuus synnyttää skepsistä ihmisissä, jotka selittävät. Vilpittömyys ja
riemu on myönteistä.
Teesi 5: Rajojen rikkomisen ja keppihyypiöinnin ikuisessa kamppailussa Tiimiakatemia valitsee innostuksen.
Keppihyypiöiden mielestä kaikkia asioita pitää kontrolloida, ja siksi tämä taistelu on oleva loputon.
Teesi 6: Tiimiakatemian ytimessä ovat samat arvot kuin
koko suomalaisessa arvomaailmassa: pragmatismi ja
tasavertaisuuden henki.
Teesi 7: Tiimiakatemia nousee yhteisöllisyydestä, mutta
takana on yksilö, joka panee kaikkensa peliin.
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Hauskoja lukuhetkiä
Jyväskylän Piilukossa 7.1.2019
Johannes Partanen
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Luku 1.
TULEVAISUUS
– Millaisia näkymiä
tulevaisuusasiantuntijoilta?
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Johdanto

A

kuin uskomme ja toisaalta
jotkut asiat pysyvät. Mikä muuttuu ja mikä on pysyvää?
Mitkä alat nousevat, mitkä laskevat? Mitä tapahtuu yhteiskunnalle, taloudelle, kulttuurille ja ihmiselle kaiken tämän
keskellä? Yhteiskunnat eivät kehity tasaisesti, eivätkä ne myöskään kehity hyppäyksittäin. Yhteiskunnan kehityksen perusrytmi on toistuvuus kuten luonnossakin. Syklit ovat vain huomattavasti pitempiä kuin vuoden kiertokulku.
siat muuttuvat nopeammin

Elämme yhteiskunnassa, jossa äly on kaikkialla. Tarve reagoida muutoksiin on voimakas, koska muutoksia on paljon ja ne
ovat nopeita. Modernin tietoyhteiskunnan ”nomadeja”, vaeltavia
ammattilaisia tulee yhä enemmän organisaatioihin. Sen sijaan,
että ihminen hakeutuu pysyvään työpaikkaan suureen organisaatioon, joka sinänsä on teollisen aikakauden tuote, yhä useampi
asiantuntija yhtiöittää itsensä myyden osaamistaan yhden hengen tai muutaman kollegan muodostamassa asiantuntijayrityksessä. Tämä Mika Mannermaan työkäsite näyttää nyt toteutuvan.
Itseajavat autot, printatut ihmiselimet ja levitoivat junat ovat
esimerkkejä tämän päivän tieteen saavutuksista. Mutta mitä tapahtuukaan tulevaisuudessa, kun uudet teknologian ja tieteen
keksinnöt leviävät arkielämäämme? Käytämmekö tietokoneita
ajatuksella tai kulkevatko kenties pienet nanorobottiparvet korjaamassa kehoamme?
Uutta teknologista hyödykettä alussa hyljeksitään, jopa pelätään.
Esimerkiksi radiota pidettiin alkuaikoina varallisena kapineena,
”kun siinä on niin paljon sähköä”. Uuden teknologian pelko ei
ole väistynyt. Mm. nanoteknologia ja geenimuuntelu ovat aiheita, joiden uhkista keskustellaan.
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1.1. Erilaisia kehityksen kuvauksia
Olen valinnut tähän kirjaan otteita viidestä kattavasta tulevaisuuden kuvauksesta: Markku Wilenius: Tulevaisuuskirja 2015,
Mika Mannermaa: Jokuveli 2008, Rolf Jensen: The Dream Society 1999, Pekka Himanen: Kukoistuksen käsikirjoitus 2010 ja
Timo Honkela: Rauhankone 2017. Mielestäni näistä kuvauksista
näkyvät ihmeellisen selvästi ne suuntaviivat, mihin yhteiskunnat,
yhteisöt, yritykset, johtaminen ja oppiminen ovat nyt menossa
sekä mitä vaatimuksia nämä näyt asettavat meille asiantuntijoina
ja erityisesti ammattimaisina tiimivalmentajina.

1.1.1. Markku Wileniuksen kuvaus
Kondratjevin aalloista
Yhteiskunnan kehityssykli kestää 40–60 vuotta (Kondratjevin aallot). Näin on jatkunut runsaat 200 vuotta teollisuusyhteiskunnan
alusta lähtien. Tulevaisuuden täsmällinen tietäminen on kuitenkin
harhaa. Sata vuotta sitten maailmassa oli noin 50 valtiota. Sittemmin kansallisvaltioajattelu voimistui ja nyt kansallisvaltiot ovat
hiipumassa, vaikka niiden voima ei olekaan kokonaan kadonnut.
Sattumalla on merkittävä osuus kaikkeen tapahtumiseen. Sattuman johdattamia keksintöjä historiassa ovat muiden muassa penisilliini, erektiolääke Viagra, mikroaaltouuni, Teflon ja Post-itlaput. Esimerkiksi kuka tiesi 20 vuotta sitten, miten kännykät
muuttavat ihmisten elämää?
Juuri nyt siirrytään yhdeltä aallolta toiselle. Edessä on uuden
aikakauden kuudes aalto. Viidennen aallon avainliikevoima oli
digitaalisuus. Kuudetta aaltoa työntää eteenpäin joku sitäkin
vahvempi voima. Kaikkea kehitystä määrittää yhä enemmän tek-
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nologiset harppaukset. Automaatio ja robotit syövät kiihtyvällä
vauhdilla työpaikkoja. Liiketoiminta-ajattelukin on uudistumassa kohti vastuuta yhteiskunnasta ja luonnosta. Kuudes aalto ulottuu vuosisadan puoliväliin.
Kuudennessa aallossa on kysymys siirtymisestä uuteen ja monipuolisesti verkottuneeseen toimintamalliin ja sitä kautta kokonaiseen uuteen aikakauteen, jota voidaan kutsua älykkyyden
aikakaudeksi. Kuudennessa aallossa vahvistuu viisi toimintaperiaatetta: Ensimmäinen on yhteistyö. Esimerkiksi asiakkaat otetaan
mukaan tuotekehitykseen. Toinen periaate on avoimuus, missä
yritykset luovat avoimien innovaatioiden järjestelmiä saadakseen
itselleen ideoita ulkopuolelta oman liiketoimintansa kehittämiseksi. Kolmas periaate korostaa jakamista. Internet on räjähdysmäisesti luonut uuden jakamisen kulttuurin, jossa aikaisemmin
vain lähimmilleen puhunut ihminen jakaa nyt näkemyksiään
ympäri maailmaa. Neljäs periaate korostaa integriteettiä, siis ihmisen rehellisyyttä, tinkimättömyyttä ja korkeaa moraalia. Viides
toimintaperiaate on keskinäinen riippuvuus. Yhä ilmeisemmäksi
tulee, että keinotekoiset rajat eri toimialojen, maiden ja kulttuurien välillä ovat mennyttä maailmaa.
JOHTAMISEN MUUTTUMINEN

Johtaminenkin on muuttumassa voitontavoittelusta inhimillisen
pääoman ymmärtämiseen. Vanhat opit hierarkkisista johtamismalleista on kumottu. Vastuuta ja valtaa jaetaan työntekijöille mahdollisimman paljon. Käytännössä vastuu lepää tiimeillä,
joissa päätökset tehdään yhdessä. Itseorganisoituminen nähdään
organisoitumisen korkeimpana muotona. Itseorganisoitumisessa
kuljetaan järjestyksen ja kaaoksen rajamailla. Tämä täytyy sallia,
jotta organisaation sisäinen dynamiikka säilyisi suurena.
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KOULUTUKSEN MUUTTUMINEN

Tulevaisuuden koulutusta voisi rakentaa nuorempien sukupolvien toivomusten mukaan seuraavan viiden teeman varaan:
1) Tiedon analysointi ja organisointi: tiedon omaksumisesta
kykyyn löytää, arvioida kriittisesti ja tunnistaa tiedon lähteitä.
2) Oppimaan oppiminen: Siirtyminen passiivisesta tosiasioiden kirjaamisesta yhteisöllisten oppimisprosessien ymmärtämiseen.
3) Ratkaisukeskeinen orientaatio: kyky ratkoa esiin tulevia
ongelmia.
4) Luovuuden hyödyntäminen: kyky tuottaa uusia näkökulmia kaikkeen ajatteluun ja tekemiseen.
5) Kulttuuriosaaminen: kyky orientoitua monikulttuurisessa
maailmassa.
Ovatko yrityksemme ottaneet nämä teemat huomioon?
Edellä lueteltujen viiden kyvykkyyden painottaminen juontaa
juurensa työelämän ja elinympäristömme muutoksista. Epätyypilliset työsuhteet yleistyvät, ihmiset siirtyvät nopeasti projektista ja organisaatiosta toiseen. Ihmisiltä vaaditaan tarkkaa silmää
muutoksille ja joustavuutta. Opetuksessa tulisi yhä enemmän
hyödyntää oppilaiden luontaista uteliaisuutta ja luovuutta. Osallistavilla menetelmillä kasvatetaan oppilaiden motivaatiota. Käsitys koulutuksesta on muuttunut ja muuttumassa. Koulutuksen
sijaan korostetaan oppimista yksilönä ja yhteisönä.
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YRITYSTOIMINNAN MUUTTUMINEN

Kuudennessa aallossa yritysmaailman ja yhteiskunnan suhde tiivistyy. Samalla inhimillisestä pääomasta tulee yrityksen avaintekijä. Johtamisen kehityksessä nousee kolme avainpiirrettä:
1) Yritys tarvitsee vision, joka motivoi työntekijöitä. 2) Yrityksen on ymmärrettävä liiketoimintansa yhteiskunnallinen luonne.
3) Työntekijöiden täytyy ymmärtää, miten he voivat käyttää ja
kehittää kykyjään organisaatiossa. Käytännössä tarvitaan tarpeeksi oppimismahdollisuuksia. Johtajan on käytettävä vähemmän
aikaa organisaation hallintoon ja enemmän organisaation kuuntelemiseen. Johtajilta edellytetään suoruutta, delegointikykyä ja
kannustavuutta.

1.1.2. Mika Mannermaan ubiikki tietoyhteiskunta
Alfin Toffler puhui kolmannesta aallosta tarkoittaen suurin piirtein sitä, mitä me nyt kutsumme tietoyhteiskunnaksi. Neljännellä aallolla voidaan tarkoittaa nousevia uusia teknologioita, bio-,
materiaali- ja nanoteknologioita ja niiden vaikutusta yhteiskuntaan, talouteen ja ihmisten arkeen. Teollisessa yhteiskunnassa ihminen oli yleensä koko ikänsä yhden yhteiskuntaluokan jäsen.
Massa-ammatit ja niihin perustuvat massojen luokat jäävät historiaan. Tilalle tulevat pienet erityisammattiryhmät. Ainoa suurempi ryhmä, joka tulevaisuudessa kasvaa, on eri tavoin syrjäytyneiden joukko. Se voi kuitenkin jäädä epäyhtenäiseksi, koska
syrjäytymisen syyt ovat monenlaiset.
Monikulttuurisessa yhteiskunnassa eläviltä edellytetään kulttuurista kompetenssia ja entistä huomattavasti parempaa erilaisuuden
sietokykyä. Ajan mittaan yhdenmukaisiin enemmistöihin perus-
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tuvat yhteiskunnallisen organisoitumisen muodot, kuten luokkaetuihin perustuvat puolueet, työmarkkinajärjestöt, kirkkokunnat ja monet muut yhteisöt voivat hajota monenlaisiksi uusiksi
itseorganisoituviksi yhteisöiksi. Tärkeä vähemmistöjä edustava
kehityssuunta tulevaisuudessa on mm. heimoutuminen.
Ubiikin tietoyhteiskunnan perusyksiköksi on yhä selvemmin
muodostumassa yksilö. Muutosprosessi on vielä kesken, mutta
suunta on selvä. Tämän päivän parikymppiselle on tärkeää, että
käynnissä on omia juttuja. Ubiikki tietoyhteiskunta on mahdollisesti johtamassa tulevaisuuteen, jossa ihmisellä on valtava määrä
nopeita virtuaalikohtaamisia, paljon lyhytaikaisia projekti-ihmissuhteita ja vain vähän pitkäaikaisia ihmissuhteita.
Tosin on mahdollista, että tulevaisuudessa nähdään aivan uudentyyppisiä ”yksilöiden yhteisöjä”, tulevaisuuden kommuuneja,
joissa voi asua suuri joukko itsenäisiä ihmisiä. Kaikilla on ”omat
juttunsa”, mutta he myös hyödyntävät yhteisöllisyyttä ja haluavat esim. yksiön sijasta asua suurissa moderneissa heille suunnitelluissa taloissa. Miksi ei rakennettaisi moderneja taloja, jotka
mahdollistavat yhteisöllisyyden parhaat puolet ja samalla tarvittavan yksityisyyden?
Ihmiskunta ei ole koskaan aikaisemmin elänyt niin monimutkaisessa maailmassa kuin nyt. Kokonaisuuksien ymmärtäminen
on entistä tärkeämpää. On pystyttävä luomaan systeemiälykkäitä
organisaatioita. Kuka tahansa meistä voi tällä minuutilla käynnistää maailmanlaajuisen yhteiskunnallisen muutosprosessin. Tarvitsemme vain tietokoneen, nettiyhteyden – ja huumaavan idean
korvien välissä.
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Tietoyhteiskunnan joustavat ei-hierarkkiset verkostomallit levittäytyvät ytimensä, teknologian ja talouden ulkopuolelle kaikkialle yhteiskuntaan. Valtasysteemit menettävät otteensa ja tapahtumissa merkittäviksi vaikuttajiksi voivat nousta Tiimiakatemian
tapaiset perifeeriset voimat.

1.1.3. Rolf Jensenin unelmayhteiskunta
Jokaisen teknologisen läpimurron takana on unelma. Jokaisen
uuden tuotteen takana on unelma. Unelmat luovat realiteetteja,
kuitenkin kovalla työllä. Tuotteisiin ja palveluihin on liitettävä
tarinoita. Unelmayhteiskunnassa brändi-identiteetti on läheisyyttä – tunteen markkinat, jossa on solidaarisuutta ja henkilöiden välisiä tunteita. Joulu, syntymäpäivät, vuosijuhlat, häät ja lomat, avainsana näille kaikille on läheisyys. Erityiset päivät antavat
meille jotain, jonka ympärillä on läheisyyden tunne. Rakkaus ja
läheisyys ovat kaksi keskeistä asiaa unelmayhteiskunnan markkinointimääritelmässä.
MILTÄ UNELMAYHTEISKUNTA NÄYTTÄÄ

Markkinointi on avaintekijä ”kuka minä olen markkinoilla”. Tarinan täytyy olla tehokkaasti kerrottu, jotta kuluttaja ostaa sen.
Ensinnäkin työstä tulee huvi. Yhteiskunnassa on kaksi ydintä:
koti ja yritys. Jotkut onnekkaat pystyvät tekemään tasapainon
näiden kahden välillä. Toiseksi yritys on enemmänkin yhteinen
heimo. Työntekijät ovat heimon jäseniä. Heimon elämä käsittää
teatteria ja draamaa. Kolmanneksi älyllinen pääoma nousee tuotannon tekijänä ykköseksi. Yritys tai heimo on sen osanottajien
summa. Neljänneksi osakemarkkinat kuihtuvat pois, koska vain
sitoutuneimmat ja aktiivisimmat osanottajat osallistuvat yrityk-
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sen elämään. Yrityksen pääoma on ainoastaan osanottajien omaisuutta. Ei ihme, että unelmayhteiskunta sisältää vallankumouksellisia muutoksia.
Yrityksen eloonjääminen riippuu yhä enemmän sen kyvystä luoda
tehokas imago tai hienoista uusista ideoista. Tuntemamme työpaikat häviävät. Voimme työskennellä missä hyvänsä. Urheilusta
tuttu kova hauskanpito on vapaitten agenttien elämää. Verkottuneessa yhteiskunnassa tietokone on koko yrityksen metafora. Se
rikkoo hierarkiat.
Töihin toimistoon mennään uusista syistä: ollaksemme toistemme kanssa, tehdäksemme yhteistyötä, oppiaksemme tai ollaksemme sosiaalisia muuten vain. Töissä käydään myös tarkoituksen löytämisen vuoksi. Se kuka löytää tarkoituksen työssään on
onnistunut. Mainosta itseäsi, lisää tietämystä olemassaolostasi
ja taidoistasi. Kun tulet tunnetuksi yrityksessäsi lisäät mahdollisuuksiasi. Yritä kehittää sosiaalisia taitojasi, kykyäsi kuunnella.

1.1.4. Pekka Himasen Suomen visio
Himasen mielestä Suomen uuden tien visio on arvokas elämä.
Meidän on siirryttävä vihreään informaatio- ja palvelutalouteen.
Siinä entistä tärkeämpään osaan nousee tavaratuotannon sijaan
merkitysten tuottaminen asiantuntija- ja palvelutyössä. Ne asiat,
jotka näyttävät Suomessa valtavilta, ovat muun maailman näkökulmasta tuskin olemassa.
Himasen mukaan meidän on palautettava talous sille kuuluvaan
välineelliseen asemaan. Talouden tehtävä on palvella meitä. Se ei
ole lopullinen itseisarvo. Talouskriisit, maahanmuuttokriisi ja il-
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mastokriisi ovat esimerkkejä siitä, etteivät markkinat yksin pysty
ratkaisemaan kaikkia olennaisia kysymyksiä. Keskiöön on nostettava Himasen mielestä ihminen ja luonto.
PIILAAKSO ON INNOVAATION KESKUS

Himanen käsittelee Piilaaksoa esimerkkinä innovaation keskuksesta. Toinen esimerkki on Antiikin Ateenan kulttuurinen kukoistus. Kysymme: miksi juuri Ateena? Miksi juuri Piilaakso? Pekka
Himasen pääjohtopäätös on: koska siellä on pioneeri, jolla on
visio ja kyky verkostoida ihmiset rikastavaan vuorovaikutukseen.
Visionäärinen edelläkävijä raivaa muillekin tilaa seurata häntä ja
toteuttaa luovuuttaan. Joku rohkea ihminen aloittaa aina muutoksen, joka ylittää nykyisen tilan. Ateenan visionäärinen pioneeri oli tietenkin Sokrates ja Piilaaksossa Frederick Terman.
OPPIMINEN

Himanen käsittelee myös uutta oppimiskulttuuria 2.0, jota Tiimiakatemia® jo osaltaan edustaa. Sokrates on hyvä esikuva kaikille opettajille ja valmentajille. Sokrateen äiti oli kätilö ja tästä
Sokrates kehitti ajatuksen auttaa synnytyksissä (lat. Partus = synnytys). Sokrates oli mestari kysymään. Hän piti tärkeänä oppia
kysymään hyviä kysymyksiä.
Sokrates totesi oppijoiden tehtävästä jo 2400 vuotta sitten: ”Heidän on hankittava itselleen erityisesti sellaista sivistystä, joka
opettaa heidät kysymään ja vastaamaan mahdollisimman viisaasti.” Sokrateen opit edustavatkin konstruktiivisuutta ja kollaboratiivisuutta, jotka ovat viime aikojen tärkeimpiä oppimisteorioita.
Tuntuuko tutulta? Siis että parhaat oppimistulokset saavutetaan,
kun oppijat ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.
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UUSI JOHTAMISINNOVAATIO

Uudessa työkulttuurissa tarvitsemme uuden johtamisinnovaation. Meillä on mahdollisuus sen kehittämiseen ja kaverijohtamisessa on siihen kaikki ainekset. Kirjoittaja korostaa luottamusta.
Johtajan tärkeä tehtävä on johtaa ja innostaa vision kautta. Samalla olennaista johtajalle on kyky muotoilla kunnianhimoisia
päämääriä, jotka synnyttävät yhteistä innostusta, niiden lisäksi
on synnytettävä riittävän usein onnistumisen kokemuksia.

1.1.5. Timo Honkelan Rauhankone –
tekoälytutkijan testamentti
Tietokoneita hyödyntämällä opimme entistä paremmin ymmärtämään monimutkaisia järjestelmiä ja tämän ymmärryksen
pohjalta voimme rakentaa maailman, jossa ihmiset voivat löytää
parempia keinoja tulla toimeen keskenään. Aikaisemmin tietokoneet pärjäsivät ainoastaan laskennallisissa tehtävissä ja tallennuskapasiteetissa. Ihmisten ja tietokoneiden välinen kilpailu on
kuitenkin tasoittumassa. Keskeisin syy tähän on se, että tietokoneiden kapasiteetti sekä laskentatehon että muistitilan osalta on
kasvanut koko ajan nopeaa tahtia.
Tärkeitä edistysaskeleita on tapahtunut myös big datan eli erittäin
suurten aineistojen analysoinnissa. Kun tietokone käy läpi suuria
aineistoja, se muodostaa aineistoa koskevista ilmiöistä malleja.
Tämä muistuttaa ihmisten oppimista. Ihmisten oppimista matkimalla koneet ovat voineet kehittyä huomattavasti nopeammin
kuin aikana, jolloin koneita koeteltiin ohjelmoida kirjaamalla niiden muistiin asiantuntijoiden keräämiä tietoja ja sääntöjä.
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Tiedon ymmärtämisen, ongelmanratkaisun ja muiden vastaavien
kysymysten ohella nykyään myös kiinnitetään paljon huomiota
tunteisiin.
Koneoppimismenetelmiä kehitetään kaikenlaisiin käytännöllisiin tilanteisiin. Lähiaikoina koneoppiminen ja siihen liittyvien
taitojen opetus voitaisiin aloittaa jo kouluissa. Nykytietämyksen
mukaan tietokoneetkin voivat olla luovia ja niidenkin luovuus
perustuu kokemuksellisuuteen kuten ihmisilläkin. Koneellakin
on oltava riittävästi keinotekoista kokemusta. Koneet eivät korvaa ihmisiä taiteilijoina, vaan tekoälystä tulee hyvin kehittynyt
”kirjoituskone” tai ”pensseli”, siis taiteentekemisen väline.
Nyt kannattaa opetella ymmärtämään tapoja, joilla yhteistoiminta ihmisten ja koneiden välillä saadaan paremmaksi. Opiskelun ei
enää tarvitse kohdistua entiseen tapaan erilaisten faktojen opiskeluun ja ulkoa opetteluun, vaan tärkeämpää on ymmärtää asioiden välisiä suhteita ja sitä, miten tällaista faktamassaa voidaan
hyödyntää erilaisten ongelmien ratkaisussa.
Wikipedia esimerkiksi on jo nyt valtavan tärkeä resurssi ihmiskunnalle. Tulevaisuuden lukiolainen ei opettele ulkoa kymmeniä
syntymävuosia ja vuosilukuja, vaan tarkastelee sellaisia kysymyksiä kuin minkälaiset tekijät ovat tehneet yksistä diktaattoreita ja
toisista suuria poliittisia onnistujia. Teoreettisesti vaikeiden asioiden ei enää tarvitse olla vaikeita. Koululaisilla voi olla käytössä
uudenlaisia analysointijärjestelmiä, jolloin asioita voidaan opiskella laajemmassa kontekstissa eikä irrallisina.
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1.2. Yhteenveto
Voimme viidestä edellä esitetystä tulevaisuuden kuvauksesta havaita, mihin suuntaan yhteiskuntamme, yrityksemme, yhteisömme ja yksilöt ovat menossa. Meneillään on ehkä valtavin mullistus
ihmiskunnan historiassa. Ja tämä on vasta alkua. Ilman tiimejä,
tiimiliidereitä, tiimioppijoita ja ennen kaikkea ammattimaisia tiimivalmentajia emme mielestäni yksinkertaisesti selviä tulevasta
kompleksisuudesta ja kaaoksesta.
Monilla mittareilla mitattuna Suomi menestyi edellisellä, viidennellä aallolla (1970–2010) poikkeuksellisen hyvin. Nousimme
1990-luvun syvästä lamasta kukoistukseen tuon vuosikymmenen loppuun mennessä Nokian toimiessa lippulaivana. Mutta jo
2000-luvun alussa alkoivat vaikeudet: ensin metsäteollisuuden ja
sitten teleyrityksemme virheinvestoinnit. Nokia menetti otteensa
markkinajohtajana. Suomelle Wileniuksen mukaan siirtyminen
hyödyntämään kuudennen aallon ajureita merkitsee valtavaa rakennemuutosta. Meille jokaiselle uusi aika on kuitenkin mahdollisuus.
Maailmanlaajuisesti haetaan uutta yhteiskunnallista, filosofista,
tieteellistä ja taiteellista tietä. Himasen visio oli, että 2010-luku
voisi olla Suomelle humanismin ja taiteen kukoistuksen vuosikymmen. Voimme luoda myös uutta suuntaa kansainvälisesti
merkittävällä tavalla. Tarvitsemme uuden luovuuden kulttuurin,
uuden työkulttuurin ja uuden oppimiskulttuurin.
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Rolf Jensenin kirja unelmayhteiskunnasta on kirjoitettu jo kaksikymmentä vuotta sitten. Voimme pohtia toteutuuko tänään uusi
yhteiskunta kirjoittajan suuntaviivojen mukaan? Ainakin joitakin
trendejä on nähtävissä kuten heimot, hauskuus, tarinat, lukuisat
pienet ammattilaisten yritykset ja tarkoitus.
Tänään kannattaa tarkastella koneen mukanaan tuomia uusia
yhteistoimintamuotoja ihmisten kanssa. Tästä syystä perehtyminen tekoälyyn ja koneoppimiseen on Timo Honkelan mielestä
erittäin tärkeää ja nämä molemmat ovatkin tulevaisuudessa osa
kansalaistaitoa. Varmaa on, että koulujen opetussuunnitelmat
muuttuvat voimakkaasti. Opettajille tulee lisää paineita uusiutumiseen ja uuden oppimiseen. Voimme vaan toivoa, että edelläkävijäopettajien pyrkimyksiä ei enää väheksytä ja torpedoida.

Tiimiakatemian oppeja ja koppeja tiimivalmentajille
Johtamisen, koulutuksen ja yritystoiminnan on otettava valtava
haaste vastaan. Koulutuksessa nuoremmat sukupolvet haluavat
vuorovaikutteisempaa opetusta ja tuntevat oppivansa tällä tavalla
eniten. Opiskelijoiden pitäisi tulevaisuudessa ymmärtää, miten oppiminen tapahtuu, miten elinikäistä oppimista voi hallita ja miten
tietoja voi käyttää, analysoida ja valikoida kriittisesti. Opetussuunnitelmat tukevat uudenlaista itseorganisoituvaa opiskelua, kuten
Tiimiakatemialla. Oppiminen on siirtymässä pois oppilaitoksista.
Yksilöt vastaavat itse siitä, mitä, milloin ja miten opiskelevat.
Markku Wileniuksen mielestä Jyväskylässä toimiva yhteisölliseen
oppimiseen erikoistunut Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemia on Suomessa kenties pisimmällä tässä kehityksessä.
Tulevaisuuskirjassaan hän kertoo olleensa todella vaikuttunut tutustuessaan Tiimiakatemiaan.
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Tiimiakatemian ja sen muodostaman ekosysteemin yli 25 vuoden aikana kehittämä uusi oppimisajattelu voi olla tässä hyvänä
suunnan näyttäjänä. Pystyvätkö kouluttamamme ammattimaiset
tiimivalmentajat auttamaan meitä tunnistamaan koko potentiaalimme ja olemaan entistä luovempia ja innovatiivisempia tulevassa rakennemuutoksessa?
Suomalaisen kulttuurin suurimpiin vahvuuksiin kuuluu luovuttamattomuus, kuuluisa suomalainen sisu. Kriisin hetkellä osoitamme suuruutemme. Jos luovutat ensimmäisen vastoinkäymisen hetkellä, niin se tarkoittaa, ettet ollut alun perinkään riittävän
sitoutuneesti liikkeellä. Gandhi kuvasi hyvin meille Tiimiakatemiallakin tutun tien: Ensin sinut sivuutetaan. Sitten sinulle nauretaan. Sitten sinua vastustetaan. Ja silloin oletkin jo voittanut.
Älkäämme siis vajotko epätoivon laaksoon.
Sosiaalisten innovaatioiden avulla Suomesta voidaan tehdä yhteiskunnallisen kehityksen edelläkävijä. Voiko suomalainen yhteiskunta ilman kriisejä uudistaa toimintamallejaan ja rakenteitaan?
Tämä edellyttää sosiaalisten innovaatioprosessien ja rakenteellisten uudistumisprosessien luonteen syvällisempää ymmärtämistä.
Tiimiakatemialla kehitetyt menetelmät on saatava levitettyä yhä
laajemmalle koko yhteiskunnassa.
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Mietittävää
1. Tämän päivän sukupolvi ei tyydy katselijoiksi, he ovat
huomisen kehittäjiä. Heidän sloganinsa on: me ajattelemme, siksi olemme (we think therefore we are). Heitä
yhdistää usko sellaisten yhteisöjen voimaan, jotka jakavat
tiedot ja muut resurssit.
2. Työn oleellisia muutoksia ovat siirtymät: teollisesta työstä
tietotyöhön, toimistosta kotiin, ryhmätyöstä kohti yksilöllisempää työtä, prosesseista projekteihin, kiinteistä
työajoista suurempaan joustoon ja selkeistä rooleista rajaaidat ylittäviin. Lisäksi työelämän muutoksiin vaikuttaa
digitalisoituminen, liikkuvuus, globalisaatio ja epävarmuus.
3. Me olemme kytkeytyneet osaksi verkkoa, joka kirjaimellisesti muokkaa aivojamme, käskee mitä kuulemme ja näemme ja määrää, minkä koemme todellisuutena. Samalla
tieteen ja maailmanselityksen paradigman vaihdos tapahtuu entistä nopeammin.
4. On muistettava, että tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta
sitä voi ennakoida ja innovoida. Jokainen voi kuitenkin
vaikuttaa tulevaisuuden kulkuun omalla toiminnallaan.
Muutos lyö läpi yhteiskunnassamme silloin, kun useat ihmiset alkavat toimia uudella tavalla. Muutoksen läpilyöntiin tarvitaan niin sanottu kriittinen massa (kenties 5 %),
minkä jälkeen muutos leviää laajemmalle nopeasti.
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5. Tänään toteutuu voimakkaasti oman osaamisen yhtiöittäminen ja myyminen. Muodostuu muutaman kollegan
asiantuntijayrityksiä. ”Hei, onnitteluni kuuskymppiselle!
Mitä synttärisankari meinaa, joko eläke häämöttää? Häämöttää hyvinkin. Pistinkin just uuden yrityksen perustamispaperit sisään kaupparekisteriin!” Näin tapahtuu yhä
useammin.
6. Viime kädessä jonkun on rohkealla toiminnallaan aloitettava nykytilan ylittävä kehitys. Suomen tulevaisuus riippuu Himasen mukaan siitä, pystymmekö antamaan tilaa
visionäärisille pioneereillemme. Hän kysyy myös: Miten
me voimme olla luovuuden keskus? Erottumiseksi tarvitsemme symbolisen teon. Kuka siis naulaa teesit?
7. Pekka Himasen mukaan opettajan ja oppimisen viisi tulevaisuuden tehtävää ovat: 1) Tiedolliset ja taidolliset kyvyt
2) Oppimiskyky ja -halu 3) Luova intohimo 4) Rikastava
yhteisö ja 5) (Itse)luottamus. Myös tulevaisuudessa opettajan tehtävä on kehittää oppijoissa tiedollisia ja taidollisia
kykyjä.
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Luku 2.
LUOVUUS JA LUOVA AJATTELU
– Mistä johtuu, että emme ymmärrä
kovin hyvin meissä kaikissa
piilevää luovuutta?
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Johdanto

L

toiselle tasolle. Ken Robinsonin luovuusmääritelmä on ”aitojen arvoa tuottavien
ideoiden prosessi”. Voit olla luova missä tahansa asiassa.
Muusikot rakastavat tekemäänsä ääntä, kirjailijat sanoja, tanssijat
liikettä, matemaatikot numeroita, yrittäjät rakastavat sopimusten tekoa ja opettajat opettamista. Tämän vuoksi ihmiset, jotka
rakastavat tekemäänsä eivät ajattele sitä työnä sanan varsinaisessa
merkityksessä. He tekevät sitä, koska he haluavat.
uovuus vie mielikuvitusprosessin

Robinsonin mukaan pääsyy siihen, että niin monet ihmiset ajattelevat, etteivät he ole itse luovia, on yksinkertaisesti se, että he
eivät ole löytäneet tapaa (välinettä) toteuttaa omaa luovuuttaan.
Kun ymmärrämme luovuutemme välineen (esim. opetus, musiikki, yrittäjä jne.) roolin, meillä on tarve kehittää sellaisia käytännön taitoja, joita tarvitsemme toteuttaaksemme unelmamme.
Näitä taitoja on kehitettävä oikealla tavalla.
Luovuudesta ja innovatiivisuudesta puhutaan paljon, mutta luovuus tukahtuu ilmapiirissä, joka on täynnä arviointia ja tulosvastuun paineita. Luovuutta on kautta aikojen pidetty mystisenä
lajina. Itseään toteuttava luovuus voi olla kuitenkin parhaimmillaan kuin lapsen ennakkoluulotonta ja iloista leikkiä, joka ei vaadi ponnistuksia. Melkein jokainen lapsi osaa tehdä laulun, runon
tai maalauksen. Luovuus näkyy siinä, mitä konkreettista yksilö
tekee elämänsä aikana.
Luovuus merkitsee usein jo olemassa olevien ideoiden yhdistämistä uudella tavalla, uusissa tilanteissa ja uusissa viitekehyksissä. Yhdisteleminen on luovuutta siinä missä täysin uusien ideoi-

S

E

1

2

3

27

4

5

6

L

den tuottaminenkin. Luovuus ei ole mystiikkaa vaan työnteon
tulos. Usein ajatellaan, että luovuudessa on kyse ennen kaikkea
lahjakkuudesta. Luovuuden kannalta sitkeys on tärkeämpi asia.
Sitkeydellä voi jopa korvata puuttuvaa lahjakkuutta. Luovuuden
edellyttämää sitkeyttä ja työkuria ei ole olemassa ilman intohimoa. Intohimo ja sen aikaansaama innostus on kaikkien luovien
prosessien tärkein polttoaine.
Pienestä pitäen olen ollut kiinnostunut luovuudesta, koska koin
olevani erilainen. En vain ilman mitään erityistä lahjakkuutta
osannut kanavoida luovuuttani mihinkään suuntaan. Me ihmiset
olemme kiehtovia. Useimmat meistä kasvoivat katsomalla elokuvia, lukemalla kirjoja ja joskus käymällä museoissa, konserteissa,
taidegallerioissa, teatterissa, tanssiesityksissä ja tässä ohessa olemme arvostaneet maalauksia, veistoksia, arkkitehtuuria tai tuotteiden hyvää muotoilua.
Nämä luovat työt eivät vain tapahtuneet. Ne syntyivät, koska
joku loi ne, jotta toiset ihmiset voisivat nauttia niistä. Ihailen
luovia ihmisiä niin kauan kuin he suhtautuvat vakavasti taiteeseensa ja eivätkä tee sitä vain huvikseen ja rahan vuoksi. Raha ja
kuuluisuus tuhoavat usein luovat taiteilijat. Jos haluat olla luova,
sinun on kehitettävä oma tyylisi. Luovaksi ihmiseksi voi kehittyä
kymmeniä reittejä. Oikeastaan tarvitset vain peräänantamattomuutta, kovaa työtä, kannustusta jo ehkä lapsesta lähtien ja päämäärän miksi haluat tulla.
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2.1. Luovuus
2.1.1. Luovat ihmiset
Luovat ihmiset ovat yleensä aivan tavallisia ihmisiä päinvastoin
kuin luulemme, mutta luovuudenkin edellytyksenä on lahjakkuus. Lahjakkuudella on kolme päälajia: analyyttinen, syntetisoiva ja praktinen. Analyyttiset henkilöt menestyvät hyvin älykkyystesteissä. Luovaa, syntetisoivaa lahjakkuutta on niillä, joilla
on oivalluskykyä ja intuitiivisuutta. He pystyvät toimimaan uusissa tilanteissa. Käytännöllinen lahjakkuus on kykyä tulla toimeen muiden kanssa. Kukaan ei voi olla alansa luova lahjakkuus
olematta oman alansa asiantuntija.
Luovuus on asioiden yhdistelemistä. Kun kysyt luovilta ihmisiltä,
kuinka he tekivät jonkin asian, he vastaavat, että he eivät todella
tehneet sitä, vaan he näkivät jotain. Asia näytti heistä jonkin ajan
kuluttua ilmeiseltä, koska he pystyivät yhdistämään omat kokemuksensa uusiin asioihin.
Luovat ihmiset ovat tutkimusmatkailijoita, jotka havainnoivat
ympäristöään ja ovat uteliaita. He eivät etsi parhaita ihmisiä ja
ideoita vaan ihmisiä, joilla on erilaisia näkökulmia ja erilaisia ideoita.
Luova ihminen näkee asioita ja myös ongelmia, mitä muut eivät
näe. Todellisessa elämässä ongelman näkeminen ei ole aina aivan yksinkertaista. Luovilla ihmisillä on kyky formuloida uusia
ongelmia mieluummin kuin olla riippuvainen muiden määrittelemistä ongelmista. Luovien ihmisten ajattelu on epäsovinnaista
ja he sietävät epävarmuutta ja heillä on kyky siirtää oppimansa
erilaisiin yhteyksiin.
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Todellinen luovuus on realismia ja se on parhaimmillaan silloin,
kun se on kaulaansa myöten kiinni ihmisten arjessa, esimerkiksi
jokapäiväisissä tarpeissamme.
Luovat taiteilijat ja tiedemiehet hauduttelevat pitkään ideoitaan.
Taiteilijat ryhmänä eroavat maallikoista siinä, että he näkevät,
mikä on uutta, epätavallista ja alkuperäistä. He pystyvät yhdistelemään ideoita epätavallisella, luovalla tavalla ja ovat kiinnostuneita laaja-alaisesti abstrakteista ja teoreettisista ideoista.
Jos luovat ihmiset osaisivat aina tunnistaa omat mestariteoksensa, heidän työnsä voisi kehittyä vain suorinta tietä eteenpäin. He
saattaisivat lopettaa muiden uusien ideoiden kehittelemisen osuttuaan yhteen kultasuoneen.
Usein luullaan, että määrän ja laadun välillä pätee kompromissi,
mutta tämä ei pidä paikkaansa. Ideoiden kehittämisen kannalta
nimenomaan määrä on kaikista todennäköisin reitti parhaaseen
laatuun. Omaperäiset ajattelijat kehittävät valtavasti ideoita, joiden joukkoon mahtuu kummallisia yhdistelmiä, umpikujia ja totaalisia pannukakkuja. He kuitenkin näin laajentavat jatkuvasti
ideapankkiaan.
Luova ihminen asettaa omat tavoitteensa toisin kuin ihmisten
enemmistö, joka käyttää valtaosan ajastaan itsensä ulkopuolelta
asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Luova ihminen saa suurimman tyydytyksensä siitä, että hän kykenee pitkäjännitteisesti suuntaamaan tulevaisuuttaan, ajatteluaan ja toimintaansa itse
valitsemiinsa kohteisiin. Jotta luova henkilö on innovatiivinen,
häneltä vaaditaan peräänantamattomuutta ja halukkuutta ottaa
riskejä. On myös hallittava divergentti ja konvergentti ajattelu.
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Ennen kuin kykenee viettämään luovaa elämää, on ymmärrettävä, missä on hyvä ja missä ovat omat suurimmat voimavarat. Kun
oma erityislahjakkuus on selvillä, sille täytyy omistaa elämänsä.
Se täytyy jakaa ja antaa kaikkien käyttöön ja täyttää samalla oma
elämäntehtävänsä. Kun antaa omat kykynsä muiden käyttöön,
saa itse lisää. Luovuuden salaisuus on yksinkertainen: pitää ymmärtää itseään, löytää omat parhaat puolensa, lahjansa ja osaamisensa ja tehdä sitä työtä, jossa ainutlaatuista osaamistaan pääsee
hyödyntämään.
Luovuus on yksinkertaisimmillaan oman työn tekemistä paremmin. Ainoa ero luovien ja vähemmän luovien ihmisten välillä on
heidän käsityksensä omasta itsestään ja omasta luovuudestaan.
Luovat ihmiset ajattelevat olevansa luovia ja antavat itselleen vapauden olla luovia. Vähemmän luovina itseään pitävät ihmiset eivät ajattele luovuutta eivätkä anna itselleen mahdollisuutta keksiä
mitään uutta.

2.1.2. Luovat ihmiset työpaikalla
Ensimmäinen reaktiomme on usein torjua epävarmat uudet ideat. Tällaiset tapaukset ovat viihdeteollisuudessa yleisiä. Aluksi Star
Wars, E.T. ja Pulp Fiction on torjuttu. Kirjallisuudessa on aluksi
kieltäydytty julkaisemasta mm. Narnian tarinoita, Anne Frankin
päiväkirjaa, Tuulen viemää, Kärpästen herraa ja Harry Potteria.
Kun johtajat seulovat uusia ideoita, he ovat arvioivassa mielentilassa. Jotta he voisivat suojata itsensä mahdollisilta hutilyönneiltä, he vertaavat uutta ideaa niihin ideoihin, jotka menneisyydessä
ovat osoittautuneet menestyksiksi.

S

E

1

2

3

31

4

5

6

L

Oppiminen toimimaan jonkin tietyn alan sääntöjen mukaan lisää
valtaisasti yksilön mahdollisuuksia luovuuteen, elämänlaatuun ja
ihmisyyteen. Idean yhtäkkinen ilmestyminen silmänräpäyksessä
voi kestää 20 vuotta. Uusi ajattelu on usein harhaoppista enemmistön mielestä. Innovaattorit ovat kerettiläisiä. Parhaimmat ideat ovat yksinkertaisia, mutta yksinkertaistaminen on monimutkaista. Yksinkertainen, helppo, elegantti, itsestään selvä syntyy
yleensä vasta viimeiseksi monien raivaustöiden jälkeen.
Todistusaineisto osoittaa, että ensimmäisen toimijan kannattaa
olla tarkkana. Usein on riskialttiimpaa toimia ennemmin kuin
myöhemmin. Monet historian parhaista luovista saavutuksista
ja muutoksista ovat yllättäen versoneet viivyttelystä. Viivyttely ja
lykkääminen voivat auttaa yrittäjiä rakentamaan yrityksiä kestävämmälle pohjalle, johtajia johtamaan muutosprosesseja tehokkaammin ja keksijöitä säilyttämään omaperäisyytensä. Omaperäisen idean ympärille voi rakentaa tuki- ja kannustusjoukkoja.
Luovuus ja älykkyys eivät ole sama asia. Useimmilla aloilla normaali perusälykkyys riittää, mutta ei yksin se. Lisäksi luovuus
edellyttää monipuolista alakohtaista erityistietoa ja täten erikoistumista, kärsivällistä tiedon hankintaa, pitkäjänteisyyttä ja näiden edellyttämää henkistä tasapainoa. Luovuuden kehittäminen
edellyttää toisin sanoen laaja-alaista elämänhallinnan kykyä. Millä tahansa alalla kaikkein yksilöllisinkin luovuus edellyttää jättiläisten olkapäille kiipeämistä ja niillä seisomista. Tarvitaan toisin
sanoen alan perusteiden opiskelua ja olemassa olevalle perustalle
rakentamista. Vasta alan perusteiden tuntemus tekee mahdolliseksi niiden tietoisen ohittamisen. Löytäkäämme siis oma alamme.
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Jos haluamme tulla omaperäisiksi, meidän täytyy olla valmiita
ottamaan riskejä. Kun uimme vastavirtaan ja uhmaamme ikiaikaisia perinteitä, emme voi koskaan olla varmoja onnistumisesta.
Jos haluat inspiroida ihmisiä urotekoihin, sinun täytyy osoittaa,
etteivät he ole yksin.
Tiedämme tänä päivänä, että meillä kaikilla ihmisillä on aivoissamme tarvittavat työkalut luovaan ajatteluun ja jokainen meistä
on luova. On selvää, että luovuus on monin paikoin väärin ymmärretty: se on hyvin arkinen ominaisuus, mutta sitä on mystifioitu ja siitä on tehty jotain ihmeellistä ja erikoista. Todennäköisin
syy luovuuden mystifiointiin voi olla se, että luovaan prosessiin
liittyy niin paljon selittämätöntä, intuitiivista ja tiedostamatonta.
Luovuudessa ei ole kuitenkaan kyse erityisen luovista, harvinaisista yksilöistä, vaan siitä, miten luovuutta hyödyntää ja minkälaisia
luovuuden lukkoja kullakin on. Kuinka paljon ihminen haluaa
käyttää luovuuttaan?
Miten sitten voimme arvioida luovaa ideaa? Yksi tapa on Juha T.
Hakalan mukaan tutkailla luovaksi epäillyn idean synnyttämiä
reaktioita. Jos idea ei kohtaa vähimmässäkään määrin vastarintaa,
se voi olla merkki tavanomaisuudesta. Jos se sen sijaan herättää
välittömiä tunteita vaikkapa kolmessa kaverissamme, siinä voi todella olla ainesta.
Luovuus ja pakko sopivat huonosti yhteen. Esimerkiksi fysiikan
nobelisti Richard Feynman (1918–1988) totesi aikanaan, ettei
edes täydellisellä tutkimuslaboratoriolla tuettu työ onnistunut
aina johtamaan tutkimusryhmää toivottuun tulokseen, jos taustalla väijyi alituinen pakko synnyttää jotakin uutta ja arvokasta.
Ympäristön odotukset ja siitä seuraava pakonomaisuus pitivät
kuritusotteessaan koko ryhmää.
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Menestyvät ihmiset oppivat virheistään. Siksi virhe olisikin määriteltävä uudestaan. Menestystä tapahtuu vain silloin, kun myönnämme virheemme, opimme niistä ja luomme sellaisen ilmapiirin, jossa on turvallista epäonnistua. Jos epäonnistuminen otetaan
pois innovoinnista, se olisi sama kuin happi poistetaan tulesta.
Toinen keskeinen innovoinnin piirre on yhdisteleminen. Johannes Gutenberg keksi nykyaikaisen kirjanpainamisen tutkimalla
viinin puristamista ja vertasi sitä sivujen puristamiseen. Luovuus
on vain asioiden yhdistelemistä.
Luovuus käsittää kaksinaisen oivalluksen. Jonkin syvä ymmärtäminen vaatii askeleen taaksepäin nähdäkseen ison kuvan. On
kuin piirtäisi yhteen kaksi erillistä ideaa. Tämä on yhdistämisen
taitoa. Tehdäkseen sitten luovan kiteytyksen työ vaatii kurinalaisen fokuksen säilyttämisen. Jos oivallus on suuri kuva, kehittäminen vaatii pienen kuvan. Temppu on säilyttää molemmat perspektiivit samalla kertaa.

2.1.3. Luova yritys
Luovaan yritykseen on palkattava ihmisiä, jotka tekevät olomme
epämukavaksi. Tällaiset tyypit tuovat taatusti uusia ideoita. He
ajattelevat eri tavalla, toimivat eri tavalla, heillä on erilainen tausta tai he esittävät epäsuosittuja ideoita. Jos olet nuori, palkkaa
vanhoja ihmisiä. Jos taas olet vanha, niin palkkaa nuoria. Ikäero
yksin voi olla epämukava ja aiheuttaa konflikteja.
Palkkaa ihmisiä, joita et tarvitse. Voit tarvita heitä myöhemmin.
Rohkaise ihmisiä jättämään huomioimatta esimiehiä ja vertaisia.
Etsi iloisia ihmisiä ja anna heidän taistella. Huumori, vitsailu ja
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nauru ovat parhaita työkaluja lisäämään rakentavia konflikteja.
Jos kaksi ihmistä on aina samaa mieltä, niin toinen heistä on tarpeeton.
Kun idea ei ole enää lapsen kengissä, mutta ei ole todistettukaan,
rakentava konflikti on elintärkeä sen arvon testaamisessa. On paljon todisteita siitä, että ne tiimit, jotka ottavat yhteen älyllisesti,
mutta ei persoonina, ovat tehokkaampia luovassa työssä.
Älä yritä oppia mitään ihmisiltä, jotka sanovat, että he ovat ratkaisseet kohtaamasi ongelmat. Palkkaa ihmisiä aivan toisilta toimialoilta ja suoraan korkeakouluista, jos haluat uusia ratkaisuja.
Älä yleensäkään projektin alussa tutki miten omalla alallasi ongelmia lähestytään. Peukalosääntönä voi sanoa, että jos sinä tiedät
paljon asiasta, etsi naivia ihmisiä, koska he eivät ole asiantuntijoita ja ovat taatusti eri ihmisiä kuin alallasi yleensä.
Luovassa yrityksessä on oltava paikkoja, joissa on mahdollisuus
keskittyä häiriöttä. Luovuus edellyttää myös riittävästi aikaa, että
voisi rauhassa pohtia, kehitellä, erehtyä ja aloittaa alusta. Yhtä
tärkeää on oikea asenne eli se, että päättää olevansa luova, tuntee
itsensä, osaa nauraa itselleen ja näkee elämässä ja koko maailmassa
paljon positiivisia puolia. ”Luovat ihmiset tuottavat iloa muille.”
Anteeksiantaminen on tärkeää silloin, kun ihmiset epäonnistuvat, koska se antaa heille mahdollisuuden ylläpitää itsetuntoaan
ja jatkaa ryhmän hyödyllisenä ja kunnioitettuna jäsenenä. Henkilö, joka ei ole koskaan epäonnistunut, ei ole yrittänyt koskaan
mitään uutta. Tutkimukset luovuudesta osoittavat, että emme
voi kertoa mikä uusista ideoista onnistuu ja mikä epäonnistuu ja
että luovuudessa on laajasti ottaen kyse enemmän määrästä kuin
laadusta.
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Me emme opi vain olemalla oikeassa vaan myös olemalla väärässä. Kun epäonnistumme, opimme uusia asioita, työnnämme
raja-aitoja eteenpäin ja tulemme luovimmiksi. Me elämme asiantuntijoiden maailmassa. Siinä ei ole mitään pahaa. Erityisosaaminen on tärkeää meille kaikille. Mutta kun yritämme ratkaista uusia ongelmia bisneksessä tai teknologiassa, meidän on ylitettävä
asiantuntemuksemme.
Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisten on tehtävä jotain. Toimimattomuus on pahin epäonnistuminen, jota on rankaistava, jos haluamme rohkaista innovaatiota. Meidän on päästävä nopeasti
eroon niistä ihmisistä, jotka eivät toimi. Myös sellaisista tiimeistä
on päästävä eroon, jotka pitävät uuden kokouksen juuri pidetyn
kokouksen jälkeen keskustellakseen ja kirjoittaakseen yksityiskohtaisia suunnitelmia uusista tuotteista ja palveluista.
Palkitse menestys ja epäonnistuminen, mutta rankaise toimimattomuutta. Ihmiset epäonnistuvat matkallaan menestykseen. Yritysten kannattaa epäonnistua nopeasti. Jos epäonnistumme nopeasti, voimme päästä seuraavaan ideaan ja oppia siinä matkalla
niin paljon kuin mahdollista. Jos aiomme päästä virheettömään
toimintaan tuotantoprosessissamme, meillä ei saa olla ehdottomasti yhtään ideaa. On käytettävä vain koetultuja menetelmiä ja
pantava tuo yksi menetelmä käytäntöön uudelleen ja uudelleen.
Uutta on vaikea keksiä vanhoilla ideoilla ja vanhojen ideoiden
uusilla kombinaatioilla. Usein kannattaa aloittaa uusi idea perustamalla uusi yritys, joka on kaukana pääkonttorista. Silloin
vallankumouksellinen henki on mahdollinen. Tämä oivallus on
ollut tärkeä oivallus sekä Tiimiakatemian että Proakatemian menestykselle.
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2.1.4. Luovuuden tuote: Huippusuoritus
Todelliset huippusuorittajat nauttivat yhtä paljon sekä menestyksestä että epäonnistumisesta. Nämä molemmat ovat toiminnan, luovuuden, intohimon, energian, välittämisen, rohkeuden
ja haasteen tuotteita. Toiminta ja siihen liittyvä jännitys ovat varsinaisen harjoittelun ydin. Toiminnan ja jännityksen lisäksi huippusuorittajat rakastavat kriisejä. ”Silmäni kirkastuvat, kun kuulen kriiseistä.”
Kun kriisi käännetään haasteeksi, se ehkä onkin palkitsevaa ja on
yksi kaikkein arvokkaimmista johtamisen toiminnoista.
Jotta ammatillinen huippusuoritus olisi jatkuvaa, tarvitaan luovaa otetta. Jokaisen on kehitettävä sellaista perusasennetta, luovaa
otetta, jonka avulla hän löytää uusia näkökulmia ja pystyy yltämään huippusuoritukseen. Luovuus ja intohimo ovat ajankohtaisia aiheita työelämässä. Gary Hamelin mukaan tulevaisuuden
yritysten menestys perustuu 60 prosenttisesti intohimoon ja luovuuteen, jotka taas liittyvät oppimiseen. Jatkuva oppiminen on
yritysten menestystekijä. Organisaatiot oppivat yksilöiden kautta. Ilman oppivaa yksilöä ei ole oppivaa organisaatiota.
Tiimien toiminnassa tavalliset tiimiläiset ajattelevat, että tiimityö
tarkoittaa oman osuuden tekemistä tiimissä. Sen sijaan huippusuorittajat kannustavat jokaista tiimiläistä kohti yhteistä tavoitteiden asettamista, sitoutumista, aikatauluja ja ryhmän aikaansaannoksia. Siten huippusuorittajat edistivät yhteistä ideoiden
virtausta tiimissä saamalla jokaisen tuntemaan olevansa osa sitä ja
yrittivät saada aikaan riittävän konsensuksen niin, että jokainen
voi tulla mukaan uusien ideoiden kanssa.
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Oman alansa huippuosaajaksi yltäminen edellyttää kymmeniä
tuhansia tunteja työtä. Huipputekijäksi voi myös tulla vallankumouksellisena edelläkävijänä. Edelläkävijä heittää syrjään totutut
toimintatavat ja avaa aihetta tuoreesta näkökulmasta. Hän omaksuu ennakkoluulottomasti uuden ajatusmallin, jossa vallitsevat
toisenlaiset logiikat ja periaatteet.
Jatkuva huippusuorittaminen, alalla kuin alalla, edellyttää olosuhteiden ja niissä tapahtuvien muutosten ymmärtämistä. Huippuosaajat pitävät tekemisensä helponnäköisenä ja -oloisena. Tämän vuoksi emme aina välttämättä oivalla, miten paljon taitoa ja
keskittymistä huippusuoritus vaatii. Huipputekijät osaavat virittäytyä optimaaliseen tilaan omaa suoritustaan varten. Flow-käsite
kuvaa hyvin tätä kokemusta: kaikki sujuu kuin itsestään, on vain
suuri nautinto ja hallinnan tunne.
Sokrates jo aikoinaan lausui: tunne itsesi tunnet muut. Itsetuntemuksen ytimessä on ymmärrys siitä, että jokainen meistä ihmisyksilöistä muokkaa sisään ottamaansa jatkuvaa tietovirtaa
maailmasta. Eija Mäkirintalan mukaan ihmisen kokemus ei ole
koko totuus maailmasta. Jos ihminen ei ymmärrä kokemuksensa
tulkinnallista luonnetta, hän voi pahimmillaan luoda maailmasta umpimähkäisen ja sokean heijastuman omasta subjektiivisesta
todellisuudestaan. Ymmärtämällä omia ajatuksiamme ja tunteitamme voimme paremmin säädellä omaa käyttäytymistämme eri
tilanteissa.
Ajatukset ovat pääsääntöisesti tulkintoja, eivät tosiasioita. Se mitä
uskoo tulevaisuuden tuovan mukanaan, vaikuttaa siihen, miten
menneisyyden tulkitsee. Mäkirintala kehottaa laajentamaan repertuaariaan ja oppimaan näkemään vaihtoehtoisia tulkintoja.
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Eivät onnistumisen tai epäonnistumisen kokemukset sinänsä
merkitse, niiden tulkinnat merkitsevät. Tutkimukset osoittavat,
että menestyvät ihmiset selittävät onnistumisensa pääsääntöisesti
heistä itsestään johtuvaksi, he ovat valmistutuneet hyvin ja heissä
on ainesta.

2.1.5. Luovuus ja erilaiset oppijat
Luovuus johtuu siitä, että vanhoja ideoita käytetään uudella tavalla, uusissa paikoissa ja uusina yhdistelminä. Uudet ideat on
myös myytävä ja tässä taidossa Thomas Edison oli aikoinaan ylivoimainen. Lisätäksemme yhteisömme luovuutta meidän on palkattava hitaita oppijoita. John Lennon on yksi kuuluisimmista
hitaista oppijoista.
Useimmat yritykset etsivät automaattisesti nopeita oppijoita, jotka pystyvät täyttämään toisten toiveet. Heidän avullaan tehdään
rahaa juuri nyt. Mutta jos haluamme tutkia uusia tapoja tehdä
asioita, tehdä pesäeron menneisyyden kanssa ja tehdä tulosta
myöhemmin, palkatkaamme muutama hidas oppija ja teemme
arvokkaan investoinnin tulevaisuuteen.
Hitaat oppijat ovat itsepäisiä ja keskustelevat sisäisen minänsä
kanssa eivätkä ajattele perinteisesti. Siksi heidän johtajillaan on
oltava syvä ymmärrys heidän työtään kohtaan. Hitaitten oppijoitten on vaikea kertoa ideansa oikeassa yhteydessä ja siksi heidän johtajiensa on oltava auttavaisia. Albert Einstein oli hidas
oppija, joka tuskin olisi oppinut sosiaalisia myyntitaitoja Harvardissakaan. Usein hidas oppija tarvitsee kaverin. Esimerkiksi John
Lennonin kyvykkyys olisi tuskin kehittynyt ja tullut tunnetuksi
ilman Paul McCartneyn charmia ja diplomatiaa.
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Voit olla myös erilainen oppija. Opit menneiden aikojen asiantuntijoilta ja ajattelijoilta, mihin ajatuksiin he ovat päätyneet ja
miten he ovat rakentaneet oman asiantuntemuksensa. Meidän
on opittava monia mahdollisia asioita juuttumatta johonkin erityiseen ajattelutapaan. Innovaattorit ovat usein itseoppineita. He
ovat tyyppejä, jotka sivistävät itseään intensiivisesti. Heillä on
usein laaja oppimiskokemus, jota he ovat harjoittaneet yhdellä
alueella ja oppineet toisella alueella.
Laaja sivistys ja itseoppiminen näyttävät olevan kaksi avainta oppia eri tavalla. Asiantuntijalle kaikkine vahvuuksineen voi olla
vaikeaa murtaa hankkimansa ajattelumallit. Raja-aitoja voi myös
murtaa katsomalla asioita täysin päinvastaisesta suunnasta kuin
on tottunut. Ja katso aina asioita ainakin kolmesta eri näkökulmasta.

2.1.6. Keksiminen
Keksiminen on idean löytämistä; innovaatio on se muu 99 prosenttia työstä. Innovaatio on pitkä tie. Se on osa kulttuuria monissa tutkimusryhmissä, joissa rohkaistaan sopivaa leikin ilmapiiriä: ”Jos sinulla ei ole hauskaa, et edisty.” Usein on havaittu,
että keksijöiden ja muiden luovien ihmisten persoonallisuuksilla
on lapsenomaisia piirteitä, kuten ihmettelyn taito. Keksijät ovat
kovia tekemään töitä ja kovia huvittelemaan. Tällöin löytyy sellainen rytmi, joka palvelee sekä työn rutiineja että luovia osia. Läpimurroissa keksijät leikittelevät ideoilla ja heillä on kyky erottaa
”järkevät” olettamukset luovien ratkaisujen virrasta.
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Ideasi on valtavan hyvä, kun saat runsaasti vastustusta ja joudut
tosi ahtaalle. Silloin sinulla on epämukava olo ja olet todella epämukavuusalueella. Et voi ikinä saada mukavan miehen tai naisen mainetta. Oikea luovuus tuntuu fyysisesti epämiellyttävältä.
Kaikki pyrkivät olemaan omaperäisiä, kun pitäisi ajatella, että
kopioiminen on hienoa ja omaperäisyys on rumaa.
Keksimiseen ei ole yhtä oikeata tietä. Keksijät löytävät luovan inspiraationsa eri tavoin johtuen heidän erilaisista vahvuuksistaan.
Mutta kuitenkin läpimurtoihin näyttää olevan Mark ja Barbara
Stefikin mukaan neljä päälähestymistapaa, joita käytetään usein
yhdistellen. Nämä lähestymistavat ovat: teoriakeskeinen, datakeskeinen, metodikeskeinen ja tarvekeskeinen lähestymistapa.
Teoriapainotteisessa lähestymisessä mielen malli tai teoria antaa
tavan ajatella siten, että ajattelu johtaa keksintöön (Einstein). Datajohteisessa lähestymistavassa poikkeavuus tai epäsäännöllisyys
paljastaa yllättävän mahdollisuuden (Mendel). Metodikeskeisessä lähestymistavassa koemenettely mahdollistaa aikaisemmin
tuntemattomia havaintoja ja keksintöjä (Galileo). Tarvekeskeiset
lähestymistavat paikallistavat ongelmia ja etsivät ratkaisuja (Edison). Monet keksijät ja tiedemiehet käyttävät näiden lähestymistapojen yhdistelmiä. Esimerkiksi Pasteur liikkui teoria- ja tarvelähtöisen menettelytavan välillä.
Emme halua tietää kuinka sääntöjä sovelletaan; haluamme rikkoa
säännöt. Me teemme tämän epäonnistumalla ja oppimalla. James
Dyson on edellisten ajatusten takana. Kehittäessään pölynimurinsa hän kokeili sitä 5127 prototyypillä. Eikä kehitystä ole lopetettu tähän. Heillä on käytössään nyt 48 syklooniteknologiaa.
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James Dyson viettää paljolti aikaansa uudistaakseen koulutuskulttuuria. Hän haluaa, että opiskelijat varustetaan uudella ajattelutavalla. Hän vastustaa vallitsevaa käytäntöä, jossa tenteissä
vaaditaan oikeita vastauksia välttäen virheitä. Hän on huolissaan,
että tämä johtaa älylliseen paikallaan pysymiseen. Dyson-säätiö
pyrkii tekemään virheisiin uuden näkökulman. Hän haluaa, että
nuoriso kokeilee, yrittää uusia asioita ja ottaa riskejä. Dysonin
mukaan alkuperäinen idea on vain 2 prosenttia matkasta. Valmis
tuote vaatii vielä loputkin. Ja tämä taas vaatii kurinalaisuutta eli
disipliiniä.
Kasvun kulttuuri luodaan vain harjoittelemalla. Tätä kutsutaan
Beckham efektiksi. Uransa aikana Beckham teki hämmästyttävät
65 maalia vapaapotkuista. Kaikki perustui niihin yli 50 000 potkuun, joita hän harjoitteli poikasena lähipuistossa. Hän halusi
erikoistua vapaapotkuihin. Hänen äitinsä Sandra näki ikkunasta
lukuisat epäonnistumiset, turhautumiset ja pettymykset. Hän on
myös nähnyt, kuinka nuori David oli oppinut jokaisesta potkusta. Edistymme nopeimmin silloin, kun olemme kasvotusten epäonnistumisen kanssa ja opimme siitä.

Tiimiakatemian oppeja ja koppeja tiimivalmentajille
Olemme tottuneet Tiimiakatemialla vuosien varrella ajattelemaan
päinvastoin kuin yleensä. Ihmiset, jotka innovoivat tekevät runsaasti virheitä, ja siksi heitä harvoin palkitaan. Tiimiakatemialla
virheet hyväksytään ja niistä palkitaan. Mottona on: 99 prosenttia oppimisesta tapahtuu virheistä. Monessa yrityksessä ihmiset,
jotka tekevät rutiinityötä valittavat: ”Jospa nuo luovat tyypit toimisivat kuten me, he olisivat tehokkaampia ja eivät tekisi noita
virheitä.”
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Luova väärinymmärrys aiheuttaa mielenkiintoisia ideoita. Se
syntyy silloin, kun selitämme jotakin toiselle henkilölle ja tämä
henkilö heittää sen takaisin väärinymmärrettynä. Hän ajattelee
ymmärtävänsä, mutta tosiasiassa on tulkinnut väärin joitakin ongelman näkökulmia. Ihme tapahtuu, kun väärinymmärrys paljastaa ratkaisun tai määrittää ongelman uudelleen. Tiimiakatemia®
on keksitty useiden väärinymmärrysten tuloksena.
Tiimiakatemia on vaarallinen idea opetusalalle vanhan oppimiskäsityksen tuhoavana voimana. Hyökkäämme aiempaa vastaan,
teemme ja olemme jo tehneet entisestä työtavasta vanhanaikaisen
ja riistämme valta-aseman muilta.
Luova potentiaalimme avautuu, kun löydämme siihen välineen.
Tiimiakatemialla olemme havainneet, että ihmiset keksivät dialogiharjoituksissa todelliset omat luovat vahvuutensa. Tämä johtuu dialogin luonteesta: ihmiset oppivat katsomaan asioita uusista näkökulmista. Avain luovuuteen on mieluummin jatkuva
prosessi kuin yksittäinen tapahtuma. Prosessin luonne on henkilökohtainen muodostuen heräämisestä, lepojaksoista ja haudontavaiheista.
Meidän jokaisen on hyvä kehittää kritiikinsietokykyä. Tiimiakatemiallakin on ollut ja on tilanteita, joissa kritiikki on annettava
kaikkien kuullen, jotta kaikki voivat ottaa opiksi. Julkista kritiikkiä voi kuitenkin antaa vasta sitten, kun työyhteisön ilmapiiri
on sellaisella tasolla, että voidaan järjestää esimerkiksi ”Kultamunauskilpailuja”, joissa nauramme yhdessä munauksille.
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Mietittävää
1. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että positiiviset odotukset saavat ihmiset toimimaan paremmin. Ajattele tekeväsi
jotakin naurettavaa tai epäkäytännöllistä ja sitten tee se.
2. Ihmiset haluavat tehdä asioita rauhassa. He häiriintyvät
kuten eläimetkin tehdessään uusia asioita muiden arvioivien silmien edessä, koska he haluavat suojella mainettaan. Atomipommikin suunniteltiin nopeasti juuri eristyksissä.
3. Vähemmän menestyvät tiimit puhuvat usein rahasta ja
resursseista, koska heillä ei muutenkaan ole tarpeeksi tekemistä. Kun rahaan tuijotetaan enemmän kuin työhön
itseensä työn laatu ja luovuus kärsivät.
4. Google on loistava siksi, että se on hyvä kopioimaan.
Meillä on oltava hyvä kopiointistrategia. Steve Jobs toteaa: ”We have always been shameless about stealing great
ideas.” Uskallammeko omaksua tämän ajatuksen? Lakkaa
häpeämästä ja kopioi enemmän. (Alf Rehn)
5. Maailma on ideoita täynnä, mutta kysymys on siitä, että
pystyykö idean toteuttamaan. Jos ei, se idea on arvoton.
Ehkä menestyvät henkilöt valavat uskoa meihin taviksiin
siitä, että omat unelmat voi toteuttaa, kun on tarpeeksi
sitkeä ja peräänantamaton.
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6. Kaikki puhuvat luovuudesta. Mutta mistä siinä oikeastaan
on kyse? Ovatko kaikki luovia? Kuinka luovuutta voi tehostaa työpaikalla? Miksi tarvitsemme luovuutta? Kuinka
sinäkin voit toteuttaa itseäsi ja muuttaa maailmaa?
7. Luovat henkilöt ovat luovia siksi, että he tietävät omasta
alastaan enemmän ja kykenevät sen vuoksi ratkomaan ongelmia joustavammin.
8. Mikään ei ole niin vahva kuin vesipisara, joka osuu kiveen, kovertaa reiän. Ajattele vesipisaraa, ajattele, että sinäkin olet vesipisara. Tiimiakatemian tunnuslause: Gutta
cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo.
9. Kun olemme havainneet lupaavan idean, seuraava askel
on viestiä se tehokkaasti. Jopa neroilla on vaikeuksia tunnistaa käsissään olevia hittejä. Nobelistien mielestä erityisten neronleimausten takana piilee seuraavaa: Ei tarvita
huippuälykkyyttä, vaan ideoiden ruokkimista ja aikaa,
jolloin alitajunta saa toimia.
10. Uudet ympäristöt edesauttavat erityisesti luovan prosessin ahaa-vaihetta eli uusien ajatusten synnyttämistä.
Ideoiden työstäminen ja kehittely toimii parhaiten tutuissa ympäristöissä.
11. En voi kysyä asiakkailtani mitä he haluavat. He eivät
ole vielä syntyneet.
12. Mittaa omaperäisyytesi ilmaiseksi osoitteessa www.
adamgrant.net.
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2.2. Ideat
2.2.1. Ideoita ideoista
Olen aina ollut innostunut ideoista ja innovaatioista. Minua on
ärsyttänyt, kun ihmiset eivät ymmärrä innovaation, idean ja keksinnön eroa. Innovaatio tarvitsee aina innokkaita ihmisiä ympärilleen, hyvän yhteisön, joka ottaa käyttöönsä uuden idean ja
keksinnön. Sellaiset ympäristöt, jotka rakentavat muureja hyvien
ideoiden ympärille, ovat vähemmän innovatiivisia pitkällä tähtäyksellä kuin avoimemmat ympäristöt.
Ideoiden kanssa työskentely perustuu luovien ihmisten haluun
tehdä historiaa. Haluun jättää jälki vierailusta tälle planeetalle.
Idean arvo kuuluu niille, jotka tekevät jotain. Itse idealla ei ole
juuri mitään arvoa. Pablo Picasso sanoi, että inspiraatio yllättää
hänet aina kesken työnteon. Inspiraatiota ei kannata odotella, sille tehdään työllä tila.
Hyvät ideat eivät siten synny istumalla kesämökillä eristyksissä
ja yrittämällä ajatella suuria ajatuksia. Salaisuus piilee siinä, että
meidän on etsittävä uusia palasia pöydälle. On etsittävä uusia yhteyksiä ja silloin hyvä ajatus on verkosto. Usein luulemme, että
on vain yksi idea. Kyse on mieluummin ideaparvesta.
Vastustus on varmin tapa tunnistaa idea, jossa on ideaa. Idean
vastustajasta tulee arvokkain idean edistäjä. Anita Roddick perusti Body Shopin menestystarinan vastuun idealle. Hän sanoi, että
ei saanut bisnesopeista mitään apua bisnekseen. Roddickia ajoi
eteenpäin omituinen idea ja halu muuttaa asioita.
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Ihmiskunnan historian mullisti siirtyminen metsästäjävaiheesta
maanviljelyyn. Metsästäjät olivat pieniä ryhmiä, joilla ei ollut paljon yhteyttä keskenään. Sen sijaan maanviljely synnytti tuhansien ja kymmenien tuhansien ihmisten ryhmiä, jolloin hyvät ideat
alkoivat levitä ihmiseltä toiselle, vaikka ideoiden keksijät yrittivät
pitää ne salassa.

2.2.2. Ideat syntyvät hitaasti
Usein luullaan, että idea syntyy lyhyessä hetkessä. Näin ei kuitenkaan usein tapahdu, vaikka tällaiset ”nopeat keksinnöt” saavatkin
paljon julkisuutta. Steven Johnson esittelee hitaan aavistuksen
(slow hunch)-käsitteen. Darwinin elämäntyö innovaatioprosessin
kannalta, on esimerkki hitaasta aavistuksesta. Se vaati 50 vuoden
työn. Tätä taustaa vasten ymmärtää paremmin Edisonin lausahduksen ”99 prosenttia perspiraatiota ja yksi prosentti inspiraatiota”. Kyse on pitkästä tiestä.
Kaikilla ei tietenkään ole samaa ylellisyyttä kuin varakkaalla Darwinilla viettää koko elämänsä henkisten raja-aitojen murtamisessa.
Toinen Johnsonin esimerkki tutkiikin ideoiden maailmaa hieman
toisesta näkökulmasta, sillä useimmat meistä joutuvat ideoimaan
omassa työympäristössään päivittäisten paineiden, vastuiden ja
velvollisuuksien ristipaineessa. Tässä suhteessa Tim Barner-Leen
”World Wide Web” on hyvä esimerkki. Barner-Leellä oli etuna
huippuhyvä CERNin asiantuntijaorganisaatio. Silti hänelläkin
hidas aavistus vei kymmenen vuoden kypsyttelyn. Itselläni meni
Tiimiakatemian keksimiseen 25 vuotta. Ja innovaation kehittäminen vain jatkuu.
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SERENDIPITEETTI

Usein meillä tulee mieleen ajatus: ”Miksi en ajatellut tätä aikaisemmin?” Tämä ajatus on myös ollut itselläni mielessä: ”Miksi en
keksinyt Tiimiakatemiaa kymmenen vuotta aikaisemmin?”. Kyse
on serendipiteetistä eli idea tulee esiin aivan sattumalta. Haasteena on luoda tällaiselle toiminnalle suotuisa ympäristö. Ideoiden
suojeleminen estää todellisten innovaatioiden kehittymisen. Siksi
laboratorioiden aika alkaa olla ohi, koska läpinäkyvyydestä on
tullut suuri haaste. Aivomyrskyn on oltava käynnissä koko ajan
taustalla.

2.2.3. Ideat ja ympäristö
Steven Johnson esittää organisointimalliksi mieluummin kahvilan tapaista toimitilaa kuin kokooma-linjaa. Tässä hän käyttää
esimerkkinä Applea, jossa eri tiimit – design, valmistus, insinöörityö, myynti – kohtaavat jatkuvasti pitäen keskustelut avoimina. Johnson on myös tutkinut ilmiötä yksilön kannalta ja on havainnut, että useilla suurilla keksijöillä kuten Darwin, Snow ja
Franklin, on ollut valtavasti erilaisia harrastuksia. Silloin on kyse
enemmästä kuin pois-laatikosta-ajattelusta. Pikemminkin ajattelu vaeltaa laatikosta toiseen. Tämä liike pakottaa ajattelemaan
uusista näkökulmista tai lainaamaan työkaluja toisesta disipliinistä ratkaistakseen toisen disipliinin ongelmat.
Isoissa kaupungeissa tapahtuu suhteellisesti enemmän innovaatioita kuin pienissä yhteisöissä. Kaupungit muodostavat alustan,
jossa bisnes kukoistaa, mutta kaupunki itsessään kuuluu kaikille
aivan kuten Web. Ideat törmäilevät, syntyvät ja muokkaantuvat
yhteen. Syntyy uusia yrityksiä ja hubeja erilaisten kulttuurien tör-
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mätessä erityyppisissä kohtaamispaikoissa ja kuppiloissa. Olemmekin menossa kohti kahden nopeuden maailmaa, jossa verkostoituneet suurkaupungit kasvavat nopeammin kuin ympäröivä
maailma.

2.2.4. Ideoiden leviäminen
Alex Pentland esittelee kokonaan uuden tieteen alan, jota hän
kutsuu sosiaalifysiikaksi. Hän on tehnyt jo vuosia uraauurtavia
kokeiluja, joihin tämä uusi ala nojautuu. Meillä ihmisillä on
enemmän yhteistä mehiläisten kanssa kuin haluamme myöntää:
olemme täysin sosiaalisia olentoja. Tärkeimmät toimintatapamme kytkeytyvät sosiaalisiin ryhmiin. Sosiaalifysiikassa on kyse
ideavirrasta, tavasta, jolla ihmisten sosiaaliset verkostot levittävät
ideoita ja muuttavat nuo ideat käyttäytymiseksi.
Pentland on luonut menestyksekkään Media Labin ja yrittäjyysohjelman. Hän ei opeta perinteisissä luokissa; sen sijaan hän tuo
vierailijoita uusine ideoineen ja pyrkii saamaan ihmiset kanssakäymiseen keskenään niiden kanssa, jotka ovat samalla matkalla.
Hän on kasvattanut sellaisen vertaisten yhteisön, jossa kunnioitetaan ja tehdään yhteistyötä todellisissa projekteissa. Elämme sosiaalisissa verkostoissa, emme luokkahuoneessa tai laboratoriossa.
Ideat on muutettava toiminnaksi.
Tutkimuksissa on paljastunut, että ”tähtiverkostot” eroavat tavallisten työntekijöiden verkostoista kahdessa tärkeässä suhteessa.
Ensiksi niissä on vahvempi sitoutuminen ihmisten kesken, joten ihmiset reagoivat nopeammin ja avuliaammin. Toiseksi tähtisuorittajien verkostot ovat myös erilaisempia. ”Tavikset” näkevät
maailman vain heidän oman työnsä näkökulmasta. ”Tähdillä”
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taas oli verkostossaan mitä erilaisimpia työrooleja. He näkevät
aina tilanteen useasta näkökulmista ja voivat kehittää ongelmiin
parempia ratkaisuja.
Oppiminen ympärillämme tapahtuvista käyttäytymisesimerkeistä on tehokkaampaa kuin oppiminen pelkästään omista kokemuksistamme. Matemaattiset oppimismallit monimutkaisissa
ympäristöissä osoittavat, että paras strategia on käyttää 90 prosenttia pyrkimyksistämme tutkimiseen eli etsiä ja kopioida muita, jotka näyttävät suoriutuvan hyvin. Loput 10 prosenttia pitäisi
käyttää yksilölliseen kokeiluun ja asioiden pohtimiseen.

Tiimiakatemian oppeja ja koppeja tiimivalmentajille
Luovat ideat häviävät, ellei niillä ole vastaanottavaa yleisöä, joka
panee ne käytäntöön. Luovuus koostuu kolmesta elementistä:
1) kulttuurista, joka sisältää symboliset säännöt 2) henkilöstä,
joka tuo uudistuksen toimialalle sekä 3) alan asiantuntijoista, jotka tunnistavat ja arvioivat innovaation. Voit kehittää luovuuttasi
olemalla utelias ja kiinnostunut. Yritä olla joka päivä hämmästynyt jostakin tai hämmästytä ainakin yksi henkilö joka päivä.
Kirjoita lisäksi muistiin kaikki mistä olit hämmästynyt. Luoville
ihmisille on yhteistä se, että he rakastavat sitä mitä he tekevät.
Kolme tekijää – idea, luovuus ja innovaatio – ovat oleellisia minkä
tahansa organisaation menestykselle. Ideaprosessi etenee tavallisesti vaiheittain lähtien tarpeesta, joka käynnistää ideatuotannon.
Kun ideoita on tarpeeksi, luodaan yleissilmäys saatuun materiaaliin ja keskustellaan erilaisista ideoista. Keskustelun perusteella
ideoiden määrä vähenee, mutta niiden laatu paranee. Kun meillä
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on vain muutama idea jäljellä, kehitetään siemenestä kukka tai
ideasta konsepti. Konseptien joukosta valitaan sitten erilaisilla
kysymyksillä voittaja.
Jos haluat keksiä jotain uutta, niin valitse itsellesi muutama hyvä
harrastus. Matkustele paljon ja anna hitaan aavistuksen kehittyä.
Kirjoittele paljon muistiin kaikesta näkemästäsi ja kokemastasi.
Ei haittaa, vaikka kaikki muistiinpanosi ovat sekaisin, koska silloin on mahdollisuus keksiä jotain uutta aivan sattumalta (serendipity). Tee paljon pieniä virheitä. Hengaile kahviloissa ja muissa
virtaavissa verkostoissa. Linkitä toimintasi useisiin eri paikkoihin ja lähteisiin. Lainaile, kierrätä uudelleen ja keksi uudelleen.
Harrasta taiteita ja tieteitä. Kahdenkymmenen vuoden kuluttua
käsissäsi voi olla innovaatio ja olet jännittävän brändin omistaja.

Mietittävää
1. Elämän aikana tapahtuu neljä asiaa. Sitä syntyy, rakastaa, tekee juttuja ja kuolee. Harjoittele matkimista. Vain
matkimalla voi oppia. Palauta mieleen, miten opit kävelemään. Ajamaan pyörää. Mitä teit ensimmäisen kerran internetissä? Ihmismieli tarvitsee huijatuksi tulemista, koska
silloin mieli lepää. Ideoinnissa parhaat ärsykkeet tulevat
muilta ihmisiltä. (Marko Kulmala)
2. Luovuus ei ole kaaosta. Luovuus ei ole rakennetta. Luovuus ei ole ideoita. Luovuus on sitä, kun kaaos kohtaa rakenteen. Sieltä löydät luovuuden. Luovuus voidaan nähdä
kaikkien niiden pienien asioiden summana, joita teet.
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3. Kannattaa muistaa, että luovuus on uusien asioiden ajattelemista ja innovointi on uusien asioiden tekemistä.
4. Tiedosta ei ole pulaa, mutta sitä on osattava etsiä. Yksi tiedonhankinnan paradokseista on se, että on tiedettävä aika
paljon osatakseen tuloksekkaasti hankkia tietoa, ja vielä
enemmän perustietoa tarvitaan tiedon kriittisessä arvioinnissa ja seulotun tiedon hyödyntämisessä. (Koskela, Lasse
& Koskinen, Jari & Lankinen, Pasi)
5. Kuusi trendiä, jotka ovat muuttamassa työtapojamme:
1) Ideat ovat arvokkain hyödyke nykyisillä markkinoilla
2) Informaatioaikakauden seuraava vaihe on tiedon luova
rikastaminen 3) Innovatiivisuus on nostettava kilpailun
edelle, ja yritysten täytyy keksiä itsensä uudelleen kasvaakseen ja elääkseen 4) Designista (laajasti katsottuna) on tullut tärkeä kilpailutekijä 5) Uusi sukupolvi vaatii luovuutta
ja itsensä toteuttamista 6) Johtaminen on muuttunut valvonnasta mahdollisuuksien rakentajaksi.
(Michanek, Jonas & Breiler, Andréas)
6. Ideoiden johtamisella on tärkeä rooli yritysten strategioissa. Ideoiden tuottaminen on otettava mukaan kaikkiin
työprosesseihin. Se ei saa jäädä irralliseksi sivutuotteeksi.
7. Uskon, että luovuutta on helpompaa vahvistaa muuttamalla ympäristömme olosuhteita kuin yrittää saada ihmiset ajattelemaan luovemmin.

S

E

1

2

3

52

4

5

6

L

Luku 3.
INNOVAATIOT JA
INNOVAATTORIT
– Miten voimme vapauttaa
parhaat voimamme?
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Johdanto

I

nnovaatiolla tarkoitetaan uutuutta,

joka on toteutunut.
Vaativampana ehtona on, että innovaatio on tuottava. Tuotto
voi olla taloudellista kuten rahaa, tai sosiaalista kuten hyvää
elämää monelle ihmiselle. Lisäksi hyvällä innovaatiolla pitäisi olla
jotain aitoa merkitystä ja hyötyä. Innovaatioiden yhteydessä puhutaan usein myös tuhoavuudesta, sillä uusi innovaatio tuhoaa
jonkin vanhan toimintatavan.
Kun innovaatio syntyy, siitä esiintyy todistusaineistoa lähinnä
marginaalisissa julkaisuissa kuten blogeissa, tutkimusraporteissa,
erikoistuneissa julkaisuissa ja vaihtoehtolehdissä. Ajan myötä asia
tulee laajemman, mutta kuitenkin rajatun joukon, eliitin tietoisuuteen. Tällöin innovaatiosta keskustellaan muun muassa konferensseissa. Myös mielipidejohtajat saattavat nostaa innovaation
esille puheissaan.

Innovaation uusi määritelmä
Peter J. Denning ja Robert Dunham määrittelevät uudelleen innovaation seuraavasti: ”Innovation is the adoption of new practice
in a community.” Avain menestykseen on juuri omaksuminen eli
jos haluat innovaation, fokusoit omaksumiseen. Määritelmä siis
tekee selvän eron innovaation ja keksinnön välille. Keksiminen
on uusien ideoiden, prosessien ja menetelmien luomista. Keksinnöistä tulee innovaatioita vain, kun ne omaksutaan käytännössä.
Innovaatio ei aiheuta omaksumista, se on omaksuminen.
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Määritelmää puretaan vielä sana sanalta. Yhteisö (community)
käsittää ihmiset, jotka muuttavat käytäntöjään. Totuus on, että
suuri osa innovaatioista tapahtuu pienissä ryhmissä. Tiimiakatemia on tästä hyvä esimerkki. Käytännöt (practices) ovat tapoja
tehdä asioita. Innovaattorin haaste on saada ihmiset muuttamaan
käytäntöjä yhdessä ja liittää uusi käytäntö jo olemassa oleviin. Ihmisiä on motivoitava, on ymmärrettävä vastustus ja se, että suorituksiin tarvitaan uusia taitoja.
Omaksuminen (adoption) tarkoittaa sitoutumista uusiin käytäntöihin ja niiden liittämistä yhteisön aikaisempiin käytäntöihin. Menestys (success) tarkoittaa, että omaksumisen päämäärä
on saavutettu. Menestys riippuu kolmesta tekijästä: toimialaosaamisesta (domain expertise), sosiaalisista kanssakäymistaidoista
vaikuttaa muihin ihmisiin (social interaction) ja mahdollisuuksien tunnis-tamisesta (opportunities).

3.1. Innovaatiot
Useimmiten ihmiset puhuessaan innovaatioista tarkoittavat itse
asiassa keksintöjä (inventions). Koska useimmat innovaatiot alkavat keksinnöllä, ihmiset kiinnittävät huomionsa juuri keksimiseen, jossa luovuus ja mielikuvitus kukoistavat. Peter J. Denning
ja Robert Dunham kysyvät, onko tämä näkemys väärä, koska
keksintö ei itsessään aiheuta innovaatiota. Mitä jos huonot innovaatioluvut johtuvat juuri puutteestamme tehdä ero keksinnön ja
innovaation välillä?
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3.1.1. Radikaali innovaatio
Innovaatiota voidaan kutsua radikaaliksi, kun se ei sovi yhteisön
vallitsevaan viitekehykseen ja kulttuuriparadigmaan. Se aiheuttaa yksilössä ja yhteisössä epämiellyttävää epävarmuutta, joka voi
käynnistää uuden oppimisprosessin. Päätöksentekijöiden tulisi
pyrkiä altistamaan yhteisönsä uusille, ”radikaaleille” näkökulmille ja informaatioille, jos he haluavat edistää sen rakenteiden ja
toimintamallien uudistumista.
Uusien, raikkaiden näkökulmien tarve on erityisen tärkeä tutkimusyhteisössä, koulutusjärjestelmässä, joukkoviestimissä ja taidepiireissä, joiden toiminta, lähestymistavat ja tuotokset vaikuttavat hyvin monen yhteisön oppimisprosesseihin.
Menestyvät yritykset ovat nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä siirtyneet toimintansa ohjauksessa hierarkkisesta tulosohjauksesta ja markkinamekanismin käytöstä verkostomaiseen ja
radikaalimpaan toimintatapaan. Tällöin monimutkaisia järjestelmiä koordinoidaan yhteisten visioiden, strategioiden ja arvojen
kautta antaen tilaa uudenlaisille näkökulmille ja toimintatavoille.
Kaiken uuden ja radikaalimman käsittelyyn menee aikaa. Esimerkiksi Adam Smithiltä meni 20 vuotta ”Kansakuntien varallisuus”kirjan kirjoittamiseen ja Karl Marxilta vielä kauemmin ”Pääoma”teoksen kirjoittamiseen.
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3.1.2. Sosiaalinen innovaatio
Timo J. Hämäläisen ja Risto Heiskalan mukaan yhteiskunnan
heikentyvä suorituskyky motivoi joitakin ihmisiä ja ryhmiä etsimään, miettimään ja kehittämään uusia ideoita ja ideologioita.
Juuri nämä voisivat ratkaista yhteiskunnan ongelmia ja ristiriitaisuuksia. Uudet ideat syntyvät usein yhteiskunnan marginaalissa, missä ne eivät alussa kohtaa kovaa vastustusta. Aluksi uusilla
yhteiskunnallisilla ajatuksilla ei juuri ole käytännön vaikutusta
yhteiskunnan toimintamalleihin, koska niillä ei ole laajaa julkista
kannatusta. Yksittäisten henkilöiden tavoin myös yhteiskunnilla
on lukuisia tapoja suojella itseään häiritseviltä uusilta ideoilta.
Yhteiskunnan jäykkyydestä johtuen uusilla yhteiskunnallisilla ajatuksilla täytyy olla esitaistelijoita, jotta ne voivat päästä julkiseen
keskusteluun. Uudet tulokkaat saattavat tulla muutosagenteiksi
tai yhteiskunnallisiksi yrittäjiksi, jotka yrittävät muuttaa yhteiskunnan vakiintuneita toimintamalleja ja rakenteita. Tehdessään
näin he joutuvat kehittämään uuden kulttuurisen paradigman tai
ideologian, joka haastaa vanhat ajattelumallit ja lupaa yhteiskunnalle nykyistä paremman tulevaisuuden. Yhteiskunnallisten yrittäjien, innovaattorien täytyy saada tämä uusi paradigma julkiseen
keskusteluun sekä pystyä saamaan sille poliittista tukea.
POLIITTINEN VOIMA

Uuden kulttuurisen paradigman esiinnousu johtaa Hämäläisen
ja Heiskalan mukaan poliittiseen kamppailuun, jossa lopputulos
riippuu osapuolten voimasta. Poliittisen voiman kaikkein tärkein
työkalu moderneissa yhteiskunnissa ja organisaatioissa on mielipiteiden muokkaaminen.
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Jos yhteiskunnalliset yrittäjät ja heidän johtamansa kansalaisliikkeet onnistuvat saamaan uuden paradigman taakse poliittista tukea, he haastavat yhteiskunnan vanhan eliitin ja eturyhmät.
Yhteisen vision, tavoitteiden, vahvan kulttuurin ja organisoinnin
merkitys korostuvat ympäristössä, jossa rutiinit ja hierarkkinen
suunnittelu eivät pysty tehokkaasti koordinoimaan toimintaa.

3.1.3. Välimaastoinnovaatio – välimaasto on tila,
jossa uusi ja vanha kohtaavat
Kuilun partaalla (on the edge) on ryhmä, joka on tyytymätön
tämän päivän ratkaisuihin. Ehkä tänä päivänä kuilu tai reuna
voidaan kääntää välimaastoksi. Hyvistä syistä nuo välimaastossa
olevat näkevät maailman erilaisin silmin. Heillä ei ole vain erityislaatuisia ratkaisuja, vaan heillä on erityislaatuisia ongelmia.
”Välimaastolaisten” on kuitenkin vakuutettava valtavirran päättäjät ja muutettava visionsa todeksi.
Kun välimaastolaiset esittävät uusia käsitteitä, heidän tehtävänsä
on lopettaa vanhempien käsitteiden arvo. Siksi välimaastoinnovaatio saa harvoin osakseen rehellistä kuulemista. Yleensä kuitenkin jossakin vaiheessa organisaatiot alkavat etsiä seuraavaa uutta
ideaa. Tämä avaa pienen mahdollisuuksien ikkunan välimaastossa oleville.
Kuinka voimme saada aikaan erikoisten ideoiden räjähdyksen
ja kuinka saamme ideat toteutumaan? Parhaat uudet, arvokkaat
ja toteuttamiskelpoiset ideat luodaan kahden eri domainin välimaastossa. Domainilla tarkoitetaan tässä esim. koulutusta. Domainissa on aina lisäksi toimialalla olevat toimijat ja asiantuntijat, jotka hyväksyvät uuden tiedon ja käytännöt.
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Välimaastoinnovaatiolla on Frans Johanssonin mukaan seuraavat
ominaisuudet:
• Ne ovat hämmästyttäviä ja kiehtovia.
• Ne ottavat hyppyjä uusiin suuntiin.
• Ne avaavat kokonaan uusia kenttiä.
• Ne luovat seuraajia, joka tarkoittaa, että luojista voi tulla
alan johtajia.
• Ne voivat vaikuttaa maailmaan ennakolta arvaamattomilla tavoilla.
VÄLIMAASTOJEN SYNNYN KOLME VOIMAA

Kaikki perinteiset raja-aidat ovat häviämässä. Frans Johanssonin
mukaan välimaastojen synnyn takana on kolme voimaa, jotka
työskentelevät yhdessä. Nämä eivät ole ainoat syyt miksi välimaastoinnovaatioita tapahtuu, mutta ne selittävät miksi näemme
niitä enemmän kuin koskaan.
Ensinnäkin ihmisten maailmanlaajuinen muuttoliike sekoittaa
kulttuureja. Toiseksi tieteiden läheneminen hävittää raja-aitoja.
Esimerkiksi insinöörit ovat yhteistyössä biologien kanssa ymmärtääkseen uudella tavalla organisaatioiden rakentamisen. Useimmat uudet edistysaskeleet syntyvät useiden tieteiden yhteistyönä.
Yhä harvinaisempia ovat yhden tiedemiehen mullistavat artikkelit, sen sijaan tarvitaan useita kirjoittajia eri tieteistä. Kolmas
voima on tietenkin tietotekniikan valtava hyppäys, jonka on tehnyt mahdolliseksi mikrosirun keksiminen. Nämä kolme voimaa
tekevät mahdolliseksi yhä useammat välimaastoinnovaatiot.
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Ideoita on kahdentyyppisiä. Ensinnäkin on ideoita, joilla on selvä suunta. Esimerkkejä on kaikkialla, koska pääosa innovaatioista
on suunnattuja. Välimaastoinnovaatiot muuttavat maailmaa hyppäyksittäin uusiin suuntiin. Ne tavallisesti näyttävät tien uusille
alueille ja niiden keksijöistä tulee näiden uusien alueiden johtajia. Välimaastoinnovaatiot eivät vaadi yhtä paljon erikoisasiantuntijuutta kuin suunnatut innovaatiot ja siksi niitä toteuttavat
sellaiset ihmiset, joilta sitä vähiten odotetaan.
Todennäköisesti 80 % kaikista organisaatioista reagoi välimaastoon vain nähdessään kriisitilanteen ilmeisenä. Vain viisi prosenttia yrityksistä etsii aktiivisesti välimaastoa ennalta havaitessaan
olevansa vaikeassa tilanteessa. Olemme sokeita kolmella tavalla:
1) me emme näe muutosta, 2) me emme reagoi siihen mitä näemme ja 3) jos reagoimme, se perustuu aikaisempaan kokemukseemme. Nämä kolme seikkaa estävät laaja-alaisen vision toteuttamisen.

3.1.4. Innovaation kahdeksan käytäntöä –
Tiimiakatemian synty
Denning ja Dunham ovat kehittäneet vallankumouksellisen kahdeksan käytännön lähestymistavan innovaatioon. He tarjoavat
keinoja parantaa menestymistä innovaatioissa kehittämällä oikeaan osuneita taitoja sekä henkilökohtaisella että organisaation
tasolla. Uskon, että kyse on todella vallankumouksellisesta näkemyksestä. Kirjan luettuani ymmärsin entistä paremmin, että
Tiimiakatemia on mahtava innovaatio, jonka kehittämisessä on
vaistonvaraisesti käytetty kaikkia kahdeksaa käytäntöä.
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Ensimmäinen käytäntö on aistiminen (sensing). Parhaiten tätä
voin kuvata omakohtaisella kokemuksella. Olin toiminut monipuolisesti opetuksen toimialalla 20 vuotta ja alkanut epäillä omaa
liian teoreettista opetusta markkinoinnin ja yritystalouden oppiaineissa. Kun alalle ehdotettiin uutta käytännönläheisempää korkeakoulutusta, aistin mahdollisuuden ryhtyä kokeilemaan uusia
ideoita, joita oli syntynyt pitkän ajan kuluessa.
Samalla siirryin toiseen käytäntöön: aloin muodostaa itselleni kuvaa uudesta käytännönläheisemmästä oppimistavasta
(envisioning). Ryhdyin havainnoimaan ja lukemaan runsaasti.
Mieleeni alkoi muodostua kuva uudesta missiosta muuttaa koulutus käytännönläheisemmäksi ja yrittäjähenkisemmäksi.
Rakensin tarinan maailmanympärimatkasta ja tein manifestin,
jolla sain tarpeellisen määrän ihmisiä mukaan mahdolliseen syntyvään yhteisöön. Kolmas käytäntö – tarjooma (offering) – valmistelee prosessia. Esitin käytännön stepit, joiden avulla pääsemme maailmanympärysmatkalle. Ilman kahta edellistä vaihetta
tarjooman esittäminen olisi ollut mahdotonta. Tarjoomavaiheessa käydään keskustelu manifestista (”Haluatko lähteä maailmanympärysmatkalle ja siinä sivussa oppia hieman markkinointia?”),
joka on toiminut voimakkaana innoittajana. Tarjoomavaihe on
käytännön ehdotus, joka osoittaa kuinka pääsemme nykyisestä
ehdotettuun tulevaisuuteen ja kuinka selvitämme matkan varrella väijyvät riskit.
Neljäs käytäntö on omaksuminen (adoption). Omaksumista
helpottaa kartta tai malli, joka yksinkertaisella tavalla osoittaa
tien, jota pitkin on kuljettava. Samalla synnytetään tai syntyy yhteinen kieli, joka helpottaa asioiden ymmärtämistä kaikille yhte-

S

E

1

2

3

61

4

5

6

L

näisin käsittein. Tässä vaiheessa tarvitaan myös liittolaisia tueksi,
sillä ympäristö alkaa vastustaa uutta ideaa. Itselläni oli oman yritykseni kautta syntynyt laaja yrityselämän verkosto, joka toimi
tukena.
Aluksi oli myös luotava jokin demonstraatioprojekti, jonka avulla voidaan osoittaa uskottavia tuloksia. Näistä alun projekteista
saadaan todistusaineistoa. Alun projekteista loisti kirkkaimmin
kolme isoa projektia: Ihmiskasvoinen kaupunki, Jyväskylän Kävelykatu ja Neste Rally Finland. ”Ihmiskasvoinen kaupunki” oli
Jyväskylä Gongresses’in kanssa toteutettu koko kaupungin hyvän
ja aurinkoisen palvelun käsittävä asiakaskyselykilpailu, joka toteutettiin kolmena vuonna peräkkäin.
Jyväskylään syntyi samaan aikaan uusi kävelykatu keskustaan ja
saimme Jyväskylän kaupungin kanssa neuvoteltua kävelykadun
projektipäällikkyyden. Kävelykadulle piti saada tapahtumia. Samaan aikaan myös Simo Lampinen halusi tuoda Neste Rallyn
keskustaan Laajavuoresta ja sattuman kautta lähti yhteistyöhön
Tiimiakatemian kanssa. Siitä syntyikin usean vuoden menestyksellinen tapahtumaprojekti ennen nykyisten tapahtumapaikkojen rakentamista. Julkisuus näissä kolmessa projektissa oli huomattava ja toi lisää luottamusta.
Viides käytäntö on vakiinnuttaminen (sustaining). Vakiinnuttaminen pitää innovaation tärkeänä ja hyödyllisenä omaksumisen jälkeen. Vakiinnuttamisessa keskitytään auttamaan ihmisiä
ylläpitämään sitoutumistaan alkuvaiheitten jälkeen. Vakiinnuttamisvaihe on erityisen haastava innovaattorille, koska tässä voi
tapahtua monenlaisia takaiskuja. Innovaation vakiinnuttamisessa
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onnistutaan, kun keskitytään neljään alueeseen: 1) integroidaan
käytäntö olemassa olevaan ympäristöön 2) tehdään uusi käytäntö
mahdolliseksi 3) tuetaan uutta käytäntöä ja 4) käsitellään vastustus.
Mitä itselleni tässä vaiheessa tapahtui? Koska toimimme oppilaitosympäristössä, oli laadittava sellainen opetussuunnitelma, joka
sopi projektityöhön ja tiimimäiseen oppimistapaan. Opetussuunnitelman keksimiseen ja käytäntöjen luomiseen kului itseltäni satoja tunteja lähinnä yöaikaan. Joustava opetussuunnitelma, joka
sopi sekä korkeakoulun vaatimuksiin että liike-elämän toimintatapoihin, ei ollut helppo yhtälö. Onnistuin kuitenkin haasteessa,
koska uuden toimintatavan vastustus väheni. Tarvittiin monta
pientä keksintöä, joista omasta mielestäni yksi tärkeimmistä oli
lukuohjelman ja kirjojen pisteytyksen keksiminen.
Kuudes käytäntö on toteutus (executing). Innovaattorin on ansaittava luottamus ja saatava käyttöönsä kaikki mahdolliset verkostot. Jos sinuun ei luoteta, saat vain vähän aikaiseksi. Jos taas
sinuun luotetaan, saat paljon aikaiseksi. Mitä paremmat taidot
sinulla on loppuunviemisessä, sitä enemmän luottamusta syntyy.
Ensimmäinen maailmanympärysmatka Round The World Teamin kanssa lisäsi luottamusta niin paljon, että omien toimitilojen
ja pysyvien käytäntöjen rakentaminen tuli mahdolliseksi.
Seitsemäs käytäntö käsittää ihmisten johtamisen (leading). Kannattaa aina muistaa Lao Tzun maailman parhaan johtajan määrittely: ”Johtaja on silloin paras, kun ihmiset tuskin tietävät, että
hän on olemassa. Kun työ on tehty ihmiset sanovat: me teimme
sen itse.” Kerran eräs vierailijaprofessoriryhmä kysyi toimitiloja
esittäviltä nuorilta tiimiyrittäjiltä, kuka tätä taloa johtaa. Esitte-
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lijät vastasivat, että me itse. Samalla saavuin ulko-ovesta sisään.
Nuoret esittelivät minut: ”Tässä on meidän päävalmentajamme
Johannes. Eräs professoreista totesi siihen: ”Arvasinhan minä,
että joku tätä johtaa.” Olin kuitenkin iloinen, että nuoret kokivat
asian toisin.
Innovaattorien on jatkuvasti opittava ja hiottava omia johtamistaitojaan. Nämä seitsemän käytäntöä ovat oleelliset. Kahdeksas
käytäntö on koonti (embodying). Innovaattorin on luotava
avoin ja mukaan kutsuva läsnäolo, jossa aistitaan hyvin kaikkien energiataso ja sulaudutaan muiden tyyleihin. Erityisesti tämä
käytäntö vaatii tunneälyä ja ruumiin kieltä. Tämä kahdeksas käytäntö jatkuu tänäkin päivänä.
Tärkeintä innovaatiossa on ”movement”, joka tarkoittaa itse
asiassa muutosta. Innovaattoreiden etsimä muutos on yhteisön
uuden käytännön omaksuminen. Saadakseen muutoksen, innovaattorin täytyy tuottaa uutta sitoutumista, toimintaa ja tuloksia
kaikissa kahdeksassa käytännössä. Muutosta on saatava laajennettua niin, että menetelmille saadaan lisää käyttäjiä. Tässä vaiheessa
aloimme auttamaan mm. Proakatemian syntyä.
MITÄ NÄMÄ KAHDEKSAN KÄYTÄNTÖÄ TARKOITTAVAT?

Mestaruus on matka, ei päämäärä. Denning ja Dunham kertovat kirjassaan paljon siitä kuinka he itse ovat oppineet innovoinnin taidon. Tätä matka juuri tarkoittaa. Kirjassa on tutkittu tietä.
Olemalla loistava globaalissa mittakaavassa alkaa aina kotikonnuilta. Riittää kun olet siellä erinomainen. Erinomaisuus alkaa
sinusta itsestäsi. Voit harjoittaa erinomaisuutta auttamalla muita
omaksumaan innovaation. Kahdeksan käytäntöä ovat polkusi.
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Denning ja Dunham kertovat kirjassaan hyvän esimerkin erinomaisuudesta vuodelta 1720 Italian Gremonan kaupungista, jonne matkailija saapui etsiessään maailman parasta viulua. Katselet
eteenpäin viulukauppojen kadulla. Vasemmalla näet Guarnerin
perheen kaupan. Sen ikkunassa on iso kalligrafinen kilpi: Koko
Italian parhaat viulut. Mennessäsi kadulla eteenpäin näet oikealla liikkeen, joka kuuluu Gaglianon perheelle. Sen ikkunassa on
vielä hienompi kilpi: Maailman parhaat viulut.
Kadun päästä löydät varjossa pienen kaupan, joka kuuluu Stradivariuksen perheelle. Sen ikkunassa on pieni käsin kirjoitettu
viesti: Tämän kadun parhaat viulut. Juuri tämä alleviivaa erinomaisuuden ymmärtämisen. Stradivarius ei tuhlaa energiaa yrittäessään kertoa erinomaisuudestaan. Se on vaan erinomainen ja
maailma tietää sen. Nyt meillä on mahdollisuus rakentaa erinomaisuus kotikonnuillemme ja näet maailman laulavan laulujasi.
Näin on jo tapahtunut. Tiimiakatemian laulua lauletaan jo Ranskassa, Espanjassa, Unkarissa, Englannissa, Hollannissa, Brasiliassa, Perussa, Sveitsissä, Virossa, Etelä-Koreassa ja Kiinassa.

3.1.5. Virtaava prosessi
Jaana Venkulan ajatuksiin perustuva ”Virtaava prosessi” on tunnusomaista Tiimiakatemian toiminnalle ja innovatiiviselle prosessille. Virtaavan prosessin lopputulos on ennakoimaton ja sen
päämäärä on usein vain suuntaa näyttävä. Päämäärä muokkautuu
prosessin aikana ja voi lopussa olla aivan muuta kuin alussa oletettiin. Prosessi itse tuottaa (esim. tiimiyrittäjyyden synnytysprosessi) tietoja ja taitoja, jotka vievät päämäärän suuntaan.
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Vasta virtaavan prosessin päätyttyä lopputulos voi olla mitattavissa. Lopputulos on usein jokin taitokokonaisuus. Me tiimivalmentajat esimerkiksi ihmettelemme toiminnan tehokkaampaa sujumista keväällä, kun vertaamme sitä edellisen syksyn aloitukseen.
Keinojen määrittely tapahtuu virtaavan prosessin jokaisessa vaiheessa. Prosessin kuluessa löydetään sellaisia uusia keinoja, joita ei alussa olisi voitu kuvitellakaan. Niitä kehitellään edelleen
ja sopimattomia keinoja hylätään jatkuvasti. Suunniteltavuus on
mekaanisen prosessin tärkeä ominaisuus. Virtaavan prosessin tehokasta etenemistä suunnitelmat vain estävät. Mahdollisten väljien suunnitelmien tehtävä on ainoastaan virittää jonkin vaiheen
etenemistä tai ohjata yleistä kulkusuuntaa. Prosessin kestoa on
vaikea määritellä etukäteen, vaikka sitä oppii arvioimaan summittaisesti sen jälkeen, kun on läpäissyt useita samanlaisia prosesseja.
Prosessi on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa),
saa sieltä virikkeitä, informaatiota, resursseja ja esteitäkin, jotka
kaikki hyödynnetään prosessissa (vrt. Rakettimallin kolme asiakasprosessia). Toiminnot ja työskentelytavat ovat mekaanisessa
prosessissa henkilöistä riippumattomia. Virtaavassa prosessissa
yksilölliset toimintatavat riippuvat täysin prosessiin osallisten henkilöiden taidoista (Tiimiakatemialla etenkin tiimioppimistaidoista), jotka vahvistuvat, tarkentuvat ja lisääntyvät sitä paremmin,
mitä tiiviimmin ollaan prosessin sisällä.
Vaiheittaisuus ilmenee virtaavassa prosessissa siten, että se menee
kaaoksesta järjestykseen ja ahdistuksesta vapautuneeseen iloon.
Tässä on yksi selitys Tiimimestareitten viikonloppusessioiden innostuneisuuteen. Eri vaiheita ei voida ohittaa, vaan ne on työskenneltävä läpi, sillä kukin niistä muodostaa edellytyksen seuraavalle
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vaiheelle. Jonkin vaiheen ylittäminen vie prosessia vikasuuntaan.
Kun tekemättä jääneet asiat joudutaan tekemään myöhemmin,
se merkitsee taantumaa koko prosessille.
Vuorovaikutteisuus on eräs virtaavan prosessin dynaamisuuden
piirre, jonka tuloksena syntyy kokonaan uusia, ennustamattomia
tiloja ja ratkaisuja. Tieto syntyy erilaisten toimintojen, ajatusten
vaihdon ja kokeilujen seurauksena prosessin kuluessa. Virtaavan
prosessin elävin piirre on itseuudistuvuus. Virtaava prosessi on
prototyyppi, jolle tunnusomaista on se, että ilmiöt uusiutuvat ja
luovat uutta, muuntuvat ja jatkuvat. Prosessissa päädytään uusiin
toimintatapoihin ja ratkaisuihin.
Virtaavassa prosessissa yhdistyy koko epävarmuuden olemus. Virtaavan prosessin tehokasta kulkua estää kiire, pyrkimys nopeuteen. Virtaavassa prosessissa asiat vaativat oman aikansa eikä tuo
aika ole läheskään aina arvioitavissa etukäteen. Aikataulut ovat
kuitenkin joskus myös inspiraation lähde: työ valmistuu viime
tipassa silloin kun pakko.
Faktatieto (Tiimiakatemialla kirjallisuus ja lukuohjelmat) ja siihen nojaavat ohjeet ja suunnitelmat auttavat kohtaamaan varmoja, rutiininomaisia ja toistuvia tapahtumia. Taitoa tarvitaan
uusien, yllätyksellisten, epävarmojen asioiden kohtaamisessa.
Toimiessaan ihminen tutustuu todellisuuteen toisin kuin tiedon
avulla. Tekeminen ja ajatteleminen ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa, mutta ajattelun saa liikkeelle tekojen avulla paljon useammin kuin nykyään tiedostetaan. Taidolla ja tiedolla on monia
eroja. Tekojen toistosta syntyvät taidot eivät siirry sukupolvelta
toiselle kuten faktatieto, vaan ne on jokaisen itsensä harjoiteltava. Taidoista kehittyy valmiuksia. Tiimiakatemialla pyritäänkin
lisäämään aitoa toimintaa, taitojen harjoittelua ja tekemistä.
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3.2. Innovaattorit
Innovaatio tarvitsee aina innovaattorin, jonka tärkein oppimismetodi on tekemällä oppiminen. Idean toteuttaminen vaatii innovaattorilta pitkäjänteistä sitoutumista, sitkeää jaksamista ja
vahvaa läpivientikykyä. Kun ihmisellä on sisäinen palo johonkin
asiaan, hän on valmis uhraamaan paljon aikaa ja energiaa sen toteuttamiseen.
Innovaattorit tarvitsevat tuekseen muita ihmisiä. Mitä laajaalaisempia verkostoja innovoijalla, sitä erilaisempia ihmisiä hän
voi saada tuekseen innovaatioprojektiin. On ymmärrettävä, että
kaikki innovaatiot riippuvat yksilöitten toiminnasta. Innovaattori tarjoaa uusia tuotteita ja palveluja, omaksujat puolestaan sitoutuvat käyttämään niitä ja liittämään ne olemassa oleviin käytäntöihin. Loppujen lopuksi innovaattori ei myy varsinaista ideaa
vaan omaa itseään. Ihmiset päättävät ensin luottavatko he innovaattoriin, ja vasta sitten, vaikuttaako idea hyvältä, menestyvältä
ja merkitykselliseltä.
Nykyinen koulutusjärjestelmä ei tuota tehokkaita tuloksia innovaatioiden saralla. Systeemi perustuu siihen uskoon, että käytäntö seuraa ymmärrystä ja opiskelijat kyllä oppivat käytännöt myöhemmin.
Me koulutuksen uudistajat pyrimme osoittamaan kuitenkin, että
kaikki tapahtuu päinvastoin: ymmärrys seuraa käytäntöä. Me
uudistajat ehdotamme käytännön huomattavaa lisäämistä, mutta
valitettavasti toistaiseksi tämä ei ole johtanut merkittäviin koulutuksen uudistuksiin.

S

E

1

2

3

68

4

5

6

L

3.2.1. Keitä he ovat?
Keitä ovat innovaattorit, joista koko uuden synty ja muutos saavat alkunsa? Ovatko he ”propellipäitä”, jotka eivät tyydy nykyiseen, vaan kehittävät jotain uutta kuten Linus Torvalds, Jeesus,
Steve Jobs, Mahatma Gandhi.
Innostuneena ja parhainta tarkoittaen hän kyseenalaistaa vallitsevia käytäntöjä, riskeeraa rutiineja ja kehittelee uusia tuotteita ja
toimintatapoja. Samalla hän edistää epävarmuuden kohtaamista, hän luo sitä ympärilleen. Hänen työnsä tulos saattaa muuttaa
valtasuhteita. Kaikki tämä tarkoittaa ”luovaa tuhoa” ja aiheuttaa
pelkoa niissä, jotka kokevat varpailleen astuttavan. Nämä Jaana
Venkulan kokemukset tuntuvat itsestäni tutulta Tiimiakatemian
kehittämisessä!
Innovaattorit yleensä uskaltavat aloittaa jotain uutta, kun taas
monet johtajat ovat tyytyväisiä parantamaan sitä mikä on jo olemassa. Kuinka voit kontrolloida tulevaisuutta? Keksimällä sen
itse. Meille ei riitä olla ”aika hyvä” kaikessa. Jos olemme aloittaneet puhtaalta pöydältä innovaattoreina, meidän on tultava parhaaksi valitsemallamme toimialalla. Ainutlaatuisuus tarkoittaa
kuitenkin kapeaa fokusta. Se ei onnistu tekemällä monia asioita
eri tavalla.
Innovaattorin ammattitaidon ja ahkeruuden on myös oltava muita parempi, eikä pelkkä ”luova ideointi” riitä. Ala ja organisaatio on tunnettava muita tarkemmin, jotta uudistukset toimisivat
käytännössä. Samaan aikaan kun innovaattori innovoi, on hänen
kuitenkin osoitettava pätevyytensä myös perustehtävien rutiinien
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hoidossa, jotta moitteita laiminlyönneistä ei tulisi. Innovaatiotyöhön kohdistuu jatkuvasti myös lisätyötä aiheuttavia arviointivaatimuksia, joiden metodit on itse kehitettävä.
Innovaattorin persoonallisuus on tärkeä, koska se määrittää hänen kykynsä käyttää hyödyksi poliittisia instrumentteja. Nykyyhteiskunnassa hän tarvitsee erityistä älykkyyttä, tunneälyä, viestintätaitoja, rohkeutta ja karismaa valitakseen, räätälöidäkseen ja
viestiäkseen tehokkaasti uusia ideoita ja viitekehyksiä, suostutellakseen epävarmoja ihmisiä uudistusten taakse, vakuuttaakseen
varakkaita tukijoita resursoimaan liikettään (movement) ja voittaakseen vakiintuneiden eturyhmien muutosvastarinnan.
Hänen täytyy myös olla vahvasti sitoutunut missioonsa vakuuttaakseen epävarmat ihmiset, jotka eivät osaa päättää, pitäisikö
heidän kannattaa muutosta vai ei. Uusien ajatusten hyväksyttävyyttä ja leviämistä edistää myös se, että vaikutusvaltaiset henkilöt ottavat ne käyttöön ja tukevat niitä.

3.2.2. Tuottavat valtavasti ideoita
Frans Johanssonin tutkimusten mukaan menestyksekkäimmät
innovaattorit tuottavat valtavasti ideoita. Kulttuurien, kenttien
ja oppien välimaasto luo erilaisia ideoiden vaihtoehtoja. Ihmisten
on siten tuotettava välimaastossa enemmän ideoita löytääkseen
oikeat ideat. Ideoiden määrä johtaa ideoiden laatuun. Käänteentekevän idean tekijällä on useimmiten myös eniten julkaistuja.
Kun pääsemme välimaastoon ja yhdistämme kaksi eri toimialaa,
saamme valtavasti erilaisia konseptivaihtoehtoja. Kun toimimme
välimaastossa, joudumme tekemään paljon virheitä, koska olem-
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me poluttomassa erämaassa. Välimaaston idea voi mennä mihin
tahansa suuntaan. Emme tiedä mikä toimii ennen kuin olemme
kokeilleet. Suunnatuissa innovaatioissa voimme tehdä suunnitelmia, mutta välimaaston innovaatioissa emme, sillä suunnitelmat
syntyvät epäonnistumisista.
Menestymisestä palkitseminen sopii töihin, joissa ainoa tarkoitus
on toteuttaa selvä prosessi: lentokoneen laskeutuminen tai kirurgisen toimenpiteen suorittaminen. Menestyksestä palkitseminen
on mietittävä uudella tavalla, jos menestys työssä riippuu jatkuvasta uusien ideoiden tuottamisesta.

3.2.3. Rikkovat ja kyseenalaistavat sääntöjä
Useimmat ihmiset eivät halua rikkoa sääntöjä. Näin on kuitenkin
lähes aina tehtävä, jos haluat luoda jotain uutta. Kun työntekijämme rikkovat sääntöjä, yritämme valvoa heitä. Kun asiakkaamme tekevät saman, me yritämme kouluttaa heitä. Molemmissa
tapauksissa emme haasta status quota ja olemme hämmästyneitä.
Välimaasto auttaa haastamaan ja laajentamaan itse asetettuja rajoja.
Organisaatiolla on lukuisia keinoja päästä eroon häiriköksi koetusta uudistajasta. Kun esteiden paine alkaa ylittää innon, hän yrittääkin ensin saada innovaatiota läpi edes osittain, pakenee ”hyviin
harrastuksiin” ja lakkaa käyttämästä kykyjään yhteisönsä hyväksi.
Näin hän vähitellen luopuu koko projektista käsitettyään, ettei
organisaatio huoli hänen parasta osaamistaan, innovointikykyä.
Lopulta hän kokee itsensä huonoksi ja tarpeettomaksi ihmiseksi
ja poistuu kuvioista. Valtavirtaan kuulumattomalta työntekijältä
saattaa puuttua alussa uskottavuus, koska heiltä puuttuu valta-
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virran sertifiointi, hyväksymisen sinetti. Kun he esittävät erikoisen ja ainutlaatuisen näkökulmansa valtavirta tavallisesti vastaa:
”Keitä te luulette olevanne?”. Innovaattorille olisikin ideaaleinta
olla taloudellisesti riippumaton tai rahasta piittaamaton, jotta ei
tarvitsisi pelätä työpaikkansa puolesta.
Kuinka voit taata, että sinulla on alkuperäinen ajatus mielessäsi jatkaessasi ratkaisun kehittämistä? Luotettavia asiantuntijoita
voi käyttää rajoitetussa määrin varmistaen kuitenkin, etteivät he
hallitse fokusta. On kuitenkin hyvä ymmärtää se, että useimmat
asiantuntijat ovat osa valtavirtaa. He tietävät säännöt, mutta nuo
säännöt myös estävät keksimästä ratkaisun. Asiantuntijat luovat
harvoin murskaavia ratkaisuja ja läpimurtoja, mutta yksinäiset
sudet voivat siinä onnistua. He hallitsevat säännöt, mutta eivät
ole omaksuneet sääntöjä suodattimena.
Karismaattisin johtajakaan ei voi saada aikaan muutosta, jos vanhat säännöt ovat vallalla. Siirtyminen uuteen riippuu kyvystämme käyttää pelin uusia sääntöjä. Jos haluat vaikuttaa muutokseen
omassa organisaatiossasi, niin avainasia on Wayne Burkanin mukaan vanhojen sääntöjen murskaaminen. Ne eivät katoa itsestään.
Muutosta on johdettava ylhäältä alas mutta se on organisoitava
alhaalta ylös.
Minkä tahansa organisaation, joka pyrkii kasvavaksi, dynaamiseksi ja älykkääksi organisaatioksi, pitää oppia läksynsä ja kuunnella
ensin välimaastoa. Kun yrität saada muutoksen aikaiseksi, vanhat
säännöt ovat vallalla ja ne painavat vastaan suhteessa 100:1. Niillä on uskomaton voima, eikä onnistumista ja oppimista tapahdu
ennen kuin vanhat säännöt on poistettu.
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3.2.4. Pyrkivät ja pääsevät välimaastoon
Kuinka me sitten pääsemme välimaastoon? Yksi tapa on toimia
ainakin kahdessa eri ammatissa. Silloin me voimme siirtää vanhoja metodeja ja malleja uuteen ympäristöön ja luoda epätavallisia ideayhdistelmiä. Toinen tapa on toimia erilaisten ihmisten
kanssa. Ihmisillähän on taipumus yleensä välttää erilaisia ihmisiä
ja lyöttäytyä yhteen mieluummin samanlaisten ihmisten kanssa kuin itsekin on. Varma tapa estää omaa luovuuttaan on kuitenkin etsiä sellaisia ympäristöjä, joissa ihmiset ovat samanlaisia
kuin sinä. Onkin tärkeää ylläpitää sellaista avointa ympäristöä,
jossa kuunnellaan kaikkia ideoita. Kolmas tapa on metsästää välimaastoa ja tehdä ajatuskävelyjä.
Kun olet kehittämässä välimaastoinnovaatiota, on sinun menestyäksesi murrettava ne verkostot, jotka tekivät sinusta menestyvän.
Meistä tulee menestyviä, koska meillä on vahvat suhteet bisneskumppaneihimme, ymmärrämme, mitä asiakkaamme ja työntekijämme meiltä haluavat, jaamme monia yhteisiä päämääriä ja
olemme oppineet kollegoiltamme mitä menestyminen maksaa.
Tätä Johansson kutsuu arvoverkostoksi.
Arvoverkostoja tarvitaan menestyäkseen alalla ja siksi me niitä
muodostamme. Mutta arvoverkostot myös estävät meitä toimimasta menestyksellisesti välimaaston innovaatioiden kanssa. Uudet ideat, jotka eivät sovi verkoston arvoihin, eliminoidaan. Siksi
meidän on rikottava nämä verkostot, jos aiomme mennä välimaastoon onnistuaksemme. Vanhaa verkostoa ei kannata kuitenkaan kokonaan murskata, koska jotkut piirteet vanhasta verkostosta voivat olla osa uutta verkostoasi.
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Kun astut välimaastoon, niin sinun on oltava valmiina taisteluun.
Se tapahtuu monella tasolla. Ihmiset eivät ehkä usko sinuun tai
ideasi on uhka alasi vakiintuneelle toiminnalle. Välimaasto on
tuntematonta aluetta, jossa emme voi helposti soveltaa vanhaa
tietoa ja kokemusta. Välimaastossa epäonnistuminen voi merkitä
sitä, että idea ei toimi ollenkaan. Tuntemattomassa välimaastossa
toimiminen on aina riski verrattuna tunnetulla ja hyväksytyllä
alalla toimimiseen. Yleisesti hyväksytyllä toimialalla maineesi tuskin kärsii, jos toimit laajasti ottaen korrektisti, vaikka et täysin
onnistukaan. Kun toimit välimaastossa, sinun ei kannata käyttää
hyväksesi liian runsaita resursseja. Suuret resurssit eivät vähennä
epäonnistumisen riskiä.

3.2.5. Tekevät eniten virheitä
Jos ongelmia ei ole, se tarkoittaa, ettei ole haasteitakaan. Yrittäjät
tyypillisesti rakastavat alkuja ja siksi he ovat usein parempia luomaan yrityksiä kuin johtamaan niitä. Jos yrittäjälle alussa tulee
paljon menestystä, voi yrityksen perustasta pahimmassa tapauksessa tulla hauras. Virheiden tekeminen on aina oppimiskokemus
ja askel menestykseen.
Ensimmäinen askel innovatiivisen yrityksen rakentamisessa on
riskinottajien palkkaaminen. Toinen askel on sellaisen ympäristön rakentaminen, jossa innovaattorit pärjäävät ja kukoistavat. Jos
epäonnistumisista rangaistaan tai niitä pelätään, kukaan ei uskalla tehdä mitään. On helpompi pyytää anteeksi kuin pyytää lupa.
Pelon voittaminen on tärkeää, joten pelko on käännettävä energiaksi ja fokukseksi. Luciano Pavarotti on sanonut, että keskittyminen pikemminkin kuin ääni tekee laulajasta suuren. Keskittyminen on vastaus pelkoon. Henry Ford kutsui epäonnistumista
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”the opportunity to begin again, more intelligently.” Todelliselle
innovoijalle ei ole olemassakaan sellaista asiaa kuin virhe. Myös
tiimi, joka tekee eniten virheitä, todennäköisesti voittaa.
On inhimillistä reagoida enemmän tappioon kuin voittoon. Toisten takaiskut muistuttavat omistamme. Jokainen epäonnistuu ja
vain kourallinen onnistuu. Menestys paljastaa todelliset ystävät,
jotka innostuvat ja iloitsevat ystävän menestyksestä. Menestyksen
hintana on usein fokuksen kadottaminen. Kun aikaansaannoksia
yritetään suojella, ajaudutaan tiukkaan kontrolliin. Menestyminen on kuitenkin keksittävä uudelleen, se on aina matka ja jatkuva liike. Se on nonstoppia. Voittaminen ei ole kaikki kaikessa,
mutta pyrkimys voittamiseen on.
Innovatiivisessa ilmapiirissä johtajat kannustavat tutkimaan sekä
menestystä että epäonnistumisia ja auttavat näkemään, mitä niistä on opittu. Oppiminen kokemuksista on kaikkein tärkeintä

3.2.6. Innovaattorin rooleja
Tom Kelley esittelee kymmenen eri roolia, joita tarvitaan huippuinnovaatioissa. Tämä tyypitys on käytössä maailman luovimpana ja innovatiivisempana pidetyssä yrityksessä Ideossa. Roolit
ovat: anthropologist, experimenter, cross-pollinator, hurdler, collaborator, director, experience architect, set designer, caregiver ja
storyteller. Innovaattorit keskittyvät verbeihin. He ovat proaktiivisia ja energisiä. Innovaattorit pyrkivät luomaan, kokeilemaan,
inspiroimaan ja rakentamaan uusia ajatuksia. Ihmiset luovat arvoa toteuttamalla uusia ideoita.
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Oppivat persoonat ovat antropologeja, kokeilijoita tai ristipölyttäjiä. Organisoijat ovat aitojia, yhteistyöihmisiä tai tirehtöörejä.
Rakentajat ovat elämysarkkitehtejä, soludesignereja, huolehtijoita tai tarinan kertojia. Kymmenen ”kasvoa” on suunniteltu tuomaan lisää inhimillisyyttä yrityksen innovointityöhön. Persoonat
ovat mieluummin itse innovaatio kuin pelkästään tekevät innovaation. Kun otat käyttöön yhden tai useamman näistä rooleista,
se on tietoinen askel tulla päivittäisessä elämässä innovaattoriksi.
Valmentajat ovat tässä tärkeässä roolissa. Innovointi ei ole sooloilua vaan tiimityötä. Oikea valmentaja tuo esiin parhaat puolesi ja
huomaat eron.

Tiimiakatemian oppeja ja koppeja tiimivalmentajille
Sosiaalisten innovaatioiden avulla Suomesta voidaan tehdä yhteiskunnallisen kehityksen edelläkävijä. Voiko suomalainen yhteiskunta ilman kriisejä uudistaa toimintamallejaan ja rakenteitaan?
Tämä edellyttää Hämäläisen ja Heiskalan mukaan sosiaalisten
innovaatioprosessien ja rakenteellisten uudistumisprosessien
luonteen syvällisempää ymmärtämistä. Tiimiakatemialla kehitetyt menetelmät on meidän uudistajien mielestä saatava levitettyä
yhä laajemmalle koko yhteiskunnassa.
Jaana Venkulalla on loistava havainto, joka erityisesti sopii hyvin
korkeakoulumaailmaan: ”Meillä Suomessa innovaatioita yritetään edistää strategioilla, joissa ylhäältä sanellaan ehdot etukäteen, vaikka innovaatiot syntyvät aina alhaalla. Päätöksen tekijät
retkeilevät vieraissa maissa, kun tehokkaampaa ja halvempaa olisi
antaa ruohonjuuritason innovaattoreiden kompetenssin päästä
irti. Innovaatioprosessit järjestetään byrokraattisesti etukäteen,
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kun tehokkaampaa olisi antaa kunkin innovaation luoda oma
prosessinsa ja päätyä todella uuteen lopputulokseen, jota ei voida
etukäteen ennustaa. Joka on siis epävarma.”
Tarmo Lemola tarkastelee innovaatioita monipuolisesti eri näkökulmista. Innovaatio on uutuus, uudistus tai keksintö. Keksinnöstä innovaatio eroaa siinä, että innovaatio on keksintö, josta
on hyötyä. Innovaatioita on monenlaisia. Teknologisten innovaatioiden rinnalle ovat tulleet palveluinnovaatiot ja sosiaaliset innovaatiot. Radikaaleilla innovaatioilla tarkoitetaan innovaatioita,
joiden käyttöönotolla on keskimääräistä suurempia ja merkittävämpiä taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia. Kuuluuko Tiimiakatemia tähän kastiin?

Mietittävää
1. Burkanin kirjan ideat antoivat itselleni paljon voimia vaikeimpina aikoina, kun Tiimiakatemia®– mallinnus oli vasta
alkuvaiheissaan. Miten on mahdollista, että tekijä on nähnyt innovaation kulun aina tähän päivään asti? Mielestäni se kertoo, että mikään ei ole muuttunut innovaatioiden
suhteen 26 viimeisen vuoden aikana.
2. Sosiaaliset suhteet ja status ovat innovaattorille yhdentekeviä, mutta niitä tarvitaan työn institutionaalistamiseksi,
mikä vaatii osallistumista aikaa hukkaaviin tilaisuuksiin ja
turhiin kokouksiin. (Jaana Venkula)
3. Tänä päivänä yhtiön on oltava elegantein, värikkäin, vastuullisin, reagoivin, fokusoiduin, sillä keskitie ei pelitä nykybisneksessä. ”This is the moment for businesspeople to
think different and think big.”
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4. Sosiaalisten innovaatioiden syntyminen riippuu viime kädessä yhteisöllisistä oppimisprosesseista, joiden kautta rakenteelliset uudistukset tulevat mahdollisiksi. Oppimisprosessit ovat yllättävän samankaltaisia yhteisön koosta
riippumatta. Innovatiiviset yritykset eivät enää voi menestyä ilman innovatiivista yhteiskuntaa. (Timo Hämäläinen
ja Risto Heiskala)
5. Ihminen on tyytyväinen, kun elämä etenee suunnitelmien mukaan. Varmuuden varassa elettäessä elämän epävarmuutta ja yllätyksellisyyttä ei osata kohdata. On kehitettävä epävarmuuden kohtaamisen taitoja. Niissä keskeistä on
eettinen toiminta. (Jaana Venkula)
6. Kriisien välttämisessä ja yllätysten vähentämisessä on osattava nähdä kaikki kokonaisuutena, mihinkään ei saa fokusoida (splatter vision). Hyvä esimerkki on Maginot-linja.
Ranska ei kaatunut puolustuksen puutteeseen ensimmäisessä maailmansodassa vaan keskittymällä liian paljon puolustukseen. Ranskalla oli siis liian kapea fokus. (Wayne
Burkan)
7. Kyseenalaista. Mieti kauemmin kuin muut. Kokeile jotain.
Epäonnistu. Kokeile uudelleen. Tämä tuntuu tutulta silloin, kun toimit innovaattorina. Sinun on varustauduttava vahvalla selkäpanssarilla, sillä selkään puukottajia löytyy
varmasti. (Saku Tuominen ja Katja Lindroos)
8. On helpompi pyytää anteeksi kuin pyytää lupa.
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Luku 4.
INNOVATIIVINEN YRITYS
– Miksi tarvitsemme enemmän
kuin koskaan ennen
innovatiivisia yrityksiä?
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4.1. Yritysesimerkki: Legon kokemukset

L

maailman kuuluisimmista brändeistä. Moni
ei kuitenkaan tiedä, että perheomisteinen yhtiö oli lähellä
romahtamispistettä vuonna 2003. Vuosikymmenien menestys oli tehnyt sen kyvyttömäksi sopeutumaan nopeasti muuttuviin markkinoihin. David Robertson kuvaa kirjassaan yhtiön
romahduk-sen ja sitä seuraavan yrityksen uudelleenkeksiminen.
Kirjassa kuvataan Legon ainutlaatuisen toipumisprosessin opit,
joista kaikki yhtiöt voivat oppia.
ego on yksi

Kasvua pyrittiin saavuttamaan liikemaailman seitsemän suosituimman uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisstrategian
avulla. Näistä innovaation seitsemästä totuudesta on tullut eräänlainen mantra: Palkkaa erilaisia ja luovia ihmisiä. Pääpaino on
sinisen meren markkinoilla. Ole asiakaskeskeinen. Harjoita vanhaa tuhoavaa (disruptiivista) innovointia. Ruoki avointa innovaatiota, käytä parviälyä. Tutki koko innovoinnin kenttä. Rakenna innovointikulttuuri. Esimerkiksi sinisen meren markkinoille
pyrittiin Lego Explorella ja Legon oppimiskeskuksilla, jotka lopetettiin vuonna 2004.
Lego rynnisti liian monen muodin perässä ja löi laimin rakentamislelut, jotka olivat tehneet siitä kerran suuren. Kasvua pyrittiin
saamaan aikaan lisenssituotteilla kuten Harry Potter ja Star Wars.
Yhtiön johto uskoi Legoland -puistoihin, koska Disney oli onnistunut omillaan. Samoin rakennettiin omia myymälöitä, koska Applekin rakensi. Yhtiön johdolta katosi Legon alkuperäinen
DNA. Yhtiön johto totesi: ”Meidän on unohdettava lapset nyt,
koska jos emme palvele vähittäiskauppiasta, emme koskaan saavuta lasta.”
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Lego tajusi vähitellen, että avointa innovaatiota voidaan johtaa,
mutta sitä ei voi kontrolloida. Prosessi on parasta ymmärtää jatkuvana keskusteluna yrityksen ja sen suuren fanilauman välillä.
Kuten mikä tahansa hyvä dialogi, Lego-tyyli rakentui molemminpuoliseen kunnioitukseen, kummankin puolen haluun kuunnella, selvään ymmärrykseen leikistä ja siihen kuulumattomasta sekä
vahvaan haluun yhteisestä hyvästä.
Ulkopuolisille yhteistyötahoille palkinto voisi olla sisäsyntyinen
– kuten vertaisten tunnustus ja Legojen käyttäminen edullisesti.
Legolle itselleen keskustelu tiukensi sen siteitä faniyhteisöön ja
joissakin tapauksissa se johti tuotteisiin, joita Lego ei olisi koskaan kuvitellutkaan.
Vanhaa tuhoavan (disruptiivisen) innovaation lanseeraus on kaikkein haastavin vanhoille yhtiöille. Se onnistuu erittäin harvoin
eikä se onnistunut Legollekaan. Yhtiön kannattavuus oli jo vuonna 2006 melkein oikealla polulla, kun 90 prosenttia resursseista
suunnattiin ydintuotteisiin. Haluttiin kuitenkin pelimaailmaan
kehittämällä Lego Universe. Uuteen maailmaan ei kannata hypätä ennen kuin ymmärrämme sitä. Lego ei myöskään hallinnut
uutta teknologiaa ja vuonna 2012 Lego sulki serverit seitsemän
vuoden yrityksen jälkeen tunnustaen epäonnistuneensa.
Bisneksen vaikein haaste ei ole keksiä innovatiivista tuotetta, vaan
rakentaa sellainen organisaatio, joka voi jatkuvasti luoda innovatiivisia tuotteita. Yritys löysi lopuksi tien takaisin Legopalikkaan.
Yhtiö kävi läpi kovan kahdeksan vuoden periodin ja käänsi lopulta seitsemän totuutta edukseen.
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4.2. Postmoderni muuttuu transmoderniksi
Toimintaympäristömme ja työtehtävämme ovat jatkuvassa muutoksessa. Työ siirtyy enenevässä määrin henkilökohtaisiin verkostoihin ja kumppanuussuhteisiin. Osaaminen kehittyy, kun saman
alan tai eri alojen asiantuntijat yhdistävät tietämyksensä ja luovan
energiansa yhteisten päämäärien hyväksi. Huippuosaaminen ei
ole yksittäisten työntekijöiden varassa, vaan se saa alkunsa verkostojen leikkauspisteessä, kun saman alan tai eri alojen asiantuntijat
yhdistävät luovan energiansa yhteisen päämäärän hyväksi.
Uutta osaamista ei synny ilman viestintää. Viestintä luo edellytykset yhteiselle toiminnalle. Tästä kertovat Lasse Koskela, Jari
Koskinen ja Pasi Lankinen kirjassaan ”Viestintä verkostoissa ja
innovaatioissa”. Tieto ja oppiminen ovat lähtökohtia kaikelle toiminnalle. Joka paikassa vastaan tulevan informaation muuntaminen henkilökohtaiseksi tiedoksi on maailman hahmottamisen
keskeinen tekijä, jota ilman yksilö jäisi muitten ohjailtavaksi.
Ihmisten oma vaikutusvalta tuotteisiin, palveluihin ja elämyksiin
on jatkuvasti lisääntymässä. Oman brändin rakentaminen on
nousussa. Osallistumistalous näkyy erityisesti internetissä. Internet pohjautuu uuteen yhteisöllisyyteen. Uusien yhteisöjen taloudellinen potentiaali on huomattava. Perinteiselle liiketoiminnalle markkinoiden pirstaloituminen on luonut valtavan haasteen,
mutta samalla myös mahdollisuuden – yhdistävänä tekijänä on
kaiken verkostoituminen, yhdessä tekeminen ja peruspalvelun ilmaisuus.
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4.3. Verkosto-osaaminen
Verkottuminen, oman henkilöstön ja olemassa olevien verkostojen mahdollisimman tehokas hyödyntäminen, on yksi keskeisiä
innovatiivisen organisaation kyvykkyyksiä. Innovatiivisissa organisaatioissa ovet ovat aina auki ulospäin omasta tiimistä, yksiköstä ja toimipisteestä. Uusia tuotteita, palveluja ja toimintamalleja
ei kehitetä eristyksissä. On rakennettava oma sosiaalinen verkosto, jota voi kutsua omaksi pieneksi maailmaksi.
Verkosto-osaamisessa korostetaan yleisesti yhteistyön merkitystä, yhdessä oppimista sekä luovuuden ja tehokkuuden lisäämistä.
Keskitetty verkko rakentuu vahvan keskuksen ympärille, ja se on
luonteeltaan hierarkkinen. Se korostaa johdon vastuuta siitä, että
verkko toimii halutulla tavalla ja että tieto kulkee oikea-aikaisesti
oikeaan paikkaan. Hajautettu verkko rakentuu useiden pienten
keskussolmujen ympärille. Siitä puuttuu varsinainen keskus, ja
verkon osat työskentelevät itsenäisesti. Tieto liikkuu verkon osasta toiseen välittäjien tai ”siltojen” kautta.
Työyhteisö, jonka toiminta rakentuu erilaisten omatoimisten tiimien tai toisiaan seuraavien projektien varaan, on luonteeltaan
hajautettu verkko. Viestintä on siinä jokaisen vastuulla, ja sen
keskeinen tehtävä on yhteisten merkitysten luominen. Tänä päivänä merkityksen luominen on vain korostunut. Orgaanisesta
verkosta puuttuvat keskukset kokonaan, ja sen jäsenet yhdistyvät
toisiinsa tehtäväkoh-taisesti esimerkiksi yhteisen mielenkiinnon
kohteen perusteella. Orgaaninen verkko syntyy viestinnän avulla
ja sitä on vaikeata ellei mahdotonta ohjata ulkoapäin.
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Työyhteisöjen toiminnan hahmottamisessa hierarkkisesta mallista
ollaan siirtymässä kohti moniäänistä verkostomaista rakennetta.
Siirtymä merkitsee muutosta työyhteisöjen kulttuurissa, työyhteisön välisissä suhteissa ja varsinkin suhtautumisessa viestintään
ja kieleen. Johto muuttuu näkyvästä auktoriteetista ennen muuta
verkostoitumisen mahdollistajaksi. Työyhteisön rajat hämärtyvät,
työympäristöstä tulee turvapaikan sijaan kaaoksen tyyssija.
MITÄ VERKOSTO-OSAAMINEN TARKOITTAA?

Verkostomaisessa toimintaympäristössä olennaisinta pelkästään
se ”mitä tiedät tai mitä osaat” tai ”kenelle olet tehnyt töitä”. Yhtä
olennaista on se ”kenet tunnet ja keitä tuntemasi ihmiset tuntevat” ja ”kenen kanssa olet työskennellyt”. Suhdeosaaminen on
yhtä tärkeää kuin hankittu tieto tai ammattitaito. Kyse on sosiaalisesta pääomasta, jonka kartuttamisen keskeisiä ilmenemismuotoja ovat: suhteiden solmiminen, suhteiden ylläpito, suhteiden
hyödyntäminen, suhteiden kehittäminen ja suhteiden rakentaminen muiden välille.
Laajempien näkemysten mukaan tietoverkot ovat mullistaneet
ja mullistavat ryhmien, yhteisöjen ja verkostojen merkityksen.
Tietoverkkojen kautta toimivat verkostot ovat muuttuneet keskeisiksi yhteisöllisen järjestäytymisen muodoksi varsinkin nuorempien ikäpolvien keskuudessa. He ovat tottuneet syntymästään asti pitämään yhteyttä toisiinsa älypuhelimien välityksellä.
Heidän mukanaan maailma on muuttunut yhä enemmän heidän
ehdoillaan toimivaksi. Tämä vaatii jatkuvasti melkoista ajattelun
murrosta kaikilla yhteiskunnan tasoilla: koulutuksessa ja opiskelussa, yritysten ja julkisyhteisöjen toiminnassa, tiedonvälityksessä
ja arjessa yleensä. Aikaisemmin nuorten ikäluokkien tuli vähitellen ”aikuistua”, nykyään aikuisten ”nuortua”.
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4.4. Strateginen täyskäännös
Täyskäännösjohtajan ensimmäinen tehtävä on saada aikaan kriisitietoisuus: henkilöstön pysäyttävä shokkivaikutelma siitä, että
samalla tavalla jatkaminen vie välttämättömään tuhoon. Juho
Lipsasen ja Hannu Laakson mukaan kompromissit ja vanhan
kulttuurin kiltti vaaliminen pilaavat hyvätkin ideat. Kun yrityksen uutta tavoitetta aletaan työstää, toimialan ”totuuksien” kyseenalaistaminen antaa hyvän pohjan. Kyseenalaistamisen taito
on ajoituksen taidetta.
Juho Lipsanen ja Hannu Laakso korostavat, että uutta strategiaa ei voi toteuttaa, ellei yrityksen rakenne ole linjassa strategian kanssa. Strategia on pystyttävä viestimään ymmärrettävästi
ja sytyttävästi koko henkilöstölle. Johtavien ajatusten on oltava
kunnossa. Hyvä tarina ja slogan tekevät missiosta ja visiosta merkitystään merkittävämmän. Strategia on pystyttävä tiivistämään
yhdelle paperille. Se on manifesti, joka kiteyttää sen, mitä yritys
edustaa, mihin yritys on matkalla ja mihin panostusalueisiin yritys tulee päämääräänsä pääsemiseksi keskittymään. Kiteytys antaa vastauksen henkilöstön kysymyksiin, mitkä ovat ongelmat ja
miten ne ratkaistaan.
STRATEGINEN INNOVAATIO

Anssi Tuulenmäki määrittelee strategisen innovaation innovaatioksi strategiaan eli koko yrityksen tapaan toimia. Maailma ei ole
vielä valmis sinunkaan organisaatiosi ympärillä. Strategiaan voimme toivoa hiukan lisää luovuutta. Strateginen innovaatio voidaan
tarkemmin määritellä seuraavasti: Kun uusi arvo on löydetty, kun
uusi tarjooma on synnytetty alkuoivalluksen ja kokeilujen avul-
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la, kun arvo on realisoitunut asiakkaalle, kun arvo on pystytty
kaappaamaan myös itselle ja kun syntynyttä etua pystytään edes
hetki puolustamaan, jotta investoinnit saadaan takaisin, on kyse
strategisesta innovaatiosta.
UUDET TOIMIALAA MULLISTAVAT IDEAT

”Yrityksillä on taipumusta samanaikaisesti tarjota liikaa sellaista,
mitä suurin osa asiakkaista ei tarvitse, ja liian vähän sitä mitä yksittäinen asiakas oikeasti tarvitsisi.” Tiedämme Tiimiakatemialla,
että asiakas huutaa, että muuta minut. Kuitenkaan emme välttämättä osaa ajatella asiakkaan päämäärien toteuttamista. Tuulenmäen mielestä meidän olisi yhdisteltävä erilaisia tarjoomien yhdistelmiä ja suunnattava niitä kohti päämääriä. Tästä suunnasta
löytyy valtavasti uutta arvoa.
Asiakas on enemmän kuin yksi ihminen. Ostopäätökseen osallistuu suuri joukko eri tahoja: mielipidejohtajat, rahoittajat, päätöksen tekijät, asentajat, käyttäjät, kaverit jne. Asiakkaita voi ja
pitää segmentoida erityisesti sen mukaan, mikä heidän päämääränsä, ostamisen syynsä on. Uutta arvoa luodaan pääasiassa lisäämällä hyötyjä kasvattamalla intensiteettiä, osaamista, mainetta ja
mielikuvia.
GOOGLE

Googlea voi käsitellä hieman kauempaa ilmiönä, joka internetin avulla muuttaa kulttuuriamme, markkinointia ja mainontaa.
Google on ollut ensimmäinen postmediayhtiö. Se ei ole portaali
vaan verkko ja alusta. Google on samalla tavalla alusta, kuten
valokuvausalan Flickr, bloggauspalvelu WordPress.com ja bisnesohjelmistoyhtiö Salesforce.com.
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Yrityksistä tulee ikään kuin Hollywoodin studioita, joissa 80 prosenttia siitä, mikä menee elokuvaan, tulee ulkopuolisilta. Google
luo teknologiset mahdollisuudet sellaiselle yhteistyölle. Se ei ainoastaan muuta mainonnan olemusta vaan se muuttaa yrityksen
olemuksen. Verkostosta tulee tehokkaampi kuin yhtiöstä. Lumivyöry uhkaa monia teollisuuden aloja. Esimerkiksi vähittäiskauppa, lentoyhtiöt, kiinteistöjen kauppa, pankkitoiminta, sairaalat,
vakuutusyhtiöt ja yliopistot sekä koko koulutusala ovat tällä hetkellä jo näkyvästi muutoksen kourissa.
Meidän on kysyttävä: Olemmeko tietoyhtiö? Yhteisön muodostanut yhtiö? Alusta? Verkosto? Mistä tulee arvomme (value) ja mistä tulomme ja voittomme? Nämä eivät välttämättä tule samasta
paikasta, raha saattaa tulla sivuovesta. Kovin monet yhtiöt eivät
ole rakentaneet luottamusta ihmisiin vaan ovat tehneet sääntöjä
ja kieltoja, kertoen asiakkaille mitä he eivät voi tehdä, ja ehkä vielä rankaisevat vääristä teoista. Jeff Jarviksen mukaan Google on
rakentanut imperiumin luottamalla meihin.
TOIMIALAMME RAVISTELEMINEN

Meidän on ravistettava toimialaamme ja kokeiltava enemmän. Jos
teemme samalla tavalla kuin kaikki muutkin, miksi onnistuisimme paremmin kuin muut? Olemme kuin tunnelissa ja jahtaamme samoja apajia kuin kaikki muutkin yritykset. Ne yritykset ja
brändit, jotka näkevät eri tavalla, voittavat. Mutta tämäkään ei
riitä, vaan tärkeämpää on välittää (caring) enemmän kuin muut
yritykset asiakkaista, kollegoista ja siitä, miten organisaatio johtaa
itseään tekemättä kompromisseja arvojensa ja missionsa suhteen.
Anita Roddick tajusi tämän jo kymmeniä vuosia sitten. Rakkaus
on voimakkaampi kuin viha.
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Emme tarvitse suurta henkilökuntaa, jos luomme sellaisen fanien
ja yhteistyötahojen yhteisön, joka on halukas ja innokas tekemään
paljon työtä puolestamme. Miksi emme kutsu heitä esittämään
luovuutensa hedelmiä, jakamaan parhaat ideansa, yhteistyössä
ratkaisemaan kovimmat pulmamme ja synnyttämään lupaavimmat mahdollisuutemme? ”They may never work for you but are
eager to work with you.” Lopuksi kannattaa kysyä aina tärkeä kysymys: Mitä asiakkaamme menettävät, jos toimintamme loppuu?

4.5. Ideointimenetelmiä
Risto Harisalon mukaan johtajien on kerrottava, miksi luovuus
on tärkeää ja mitä he siltä odottavat. Kun luovuudesta tehdään
konkreettinen strateginen haaste, se kannustaa ihmisiä kehittämään luovuuttaan ja toimimaan luovasti eri tilanteissa. Luovuus
ja innovatiivisuus eivät ole organisaation luontaisia, vaan luotuja
ominaisuuksia. Innovatiivisuuden edistäminen vaatii organisaatiolta pitkäjänteistä ja johdonmukaista työtä kaikilla hallinnon
tasoilla. Innovatiivisuus on tekojen, ei sanojen seuraus. Organisaation muuttaminen innovatiiviseksi ei ole helppoa. Se on kuitenkin välttämätöntä, jos organisaatio haluaa menestyä.
Luovan päätösprosessin käynnistää ongelma. Avoimiin ongelmiin pitäisi kyetä tuottamaan useita ratkaisuja. Avoin ongelma
on mahdollista ratkaista monella eri tavalla. Ongelmien etsintä
on yhtä tärkeää kuin ongelmien ratkaisu, mutta huomattavasti harvinaisempaa. Tietolähteitä ovat sanomalehdet, lehdet, aikakausikirjat ja erilaiset sähköiset välineet. Todelliset kehittäjät
ovat yleensä aktiivisia lukijoita, kiinnostuneita monista erilaisista
asioista. Toinen keino on suunnata huomio asiakkaiden koke-
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muksiin organisaation toiminnasta. On käynnistettävä asiakkaiden kuuntelujärjestelmä ja vastattava asiakkaiden esittämiin kysymyksiin.

4.6. Yritysten haasteet innovoinnissa
Innovaatioista puhutaan paljon, ja niiden sanotaan olevan Suomellekin selviytymiskeino talouden taantumasta uuteen nousuun.
Onko Suomi oikeasti innovatiivinen maa? Millaisia ovat tulevaisuuden innovaatiot ja miten organisaation innovatiivisuutta voisi
kehittää? Olemme siirtyneet tieto- ja osaamisyhteiskuntaan, jossa
tietoa ja osaamista vaihdetaan ja yhdistellään innovaatioverkostoissa, oppimisen verkostoissa ja monen muun nimisissä verkostoissa. Näitä kysymyksiä on pohtinut Tarmo Lemola.
Innovaatiotoiminta on ennen kaikkea uusien kasvutekijöiden
luomista. Se on uuden tiedon hankkimista ja soveltamista niin,
että syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yrittäjyyden edistäminen on suomalaisen innovaatiopolitiikan avainasioiden joukossa. Yrittäjyys perustuu yrittäjän kykyyn ideoida liiketoimintaansa. Kun yritys on saanut alkunsa yrittäjän omasta ideasta, on
idea kehitettävä innovaatioksi.
Meillä on kyllä ideoita, mutta miten ne saadaan tuottamaan. Luovuuden toteuttaminen vaatii rohkeutta. Monet keksinnöt ovat
syntyneet virheellisistä toiminnoista. Pystymme parhaisiin luoviin suorituksiin, kun olemme leikkisiä, luotamme itseemme ja
kykyihimme ja keskitymme tehtävään ja olemme tavoitehakuisia
ja optimistisia.
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Miten ihmiset saadaan tuottamaan innovaatioita omalla työpaikalla? Organisaatiossa on tunnistettava innovatiivisuuden edellytykset. Innovatiivisuus on tärkeää kahdesta syystä. Ensinnäkin
uudet tuotteet, palvelut ja liiketoiminnat tuovat yritykselle menestystä. Toinen syy on se, että innovatiivisuutta edistävät tekijät
ovat suurelta osin samoja kuin niin kutsutut hyvän työn tai terveen organisaation piirteet eli ihmiset voivat hyvin, ovat motivoituneita ja pitävät työstään.
Hannakaisa Länsisalmen mielestä tyypillinen ongelma yritysten
kyvyssä tuottaa kaupallisesti menestyviä tuotteita tai palveluja ei
läheskään aina johdu osaamisen tai resurssien puutteesta, vaan
huonosti määritellystä strategiasta. Innovaatiot syntyvät erilaisuudesta, eivät samanlaisuudesta. Moninaisuus tiimin jäsenten
taustoissa ja osaamisessa on tärkeä ideoiden lähde ja voimavara.
Tuttuus toisaalta helpottaa yhteistyötä, mutta saattaa myös heikentää lopputulosta, jos tiimi ei pidä varaansa. Hyvät ideat tuntuvat jälkeenpäin itsestäänselvyyksiltä.
Erottuakseen kilpailijoista ja heidän toiminnastaan sekä luodakseen itselleen uusiin tuotteisiin ja palveluihin perustuvia liiketoiminta-alueita yrityksissä tarvitaan yhä enemmän luovuutta ja
uuden ideointia. Kaupallistamiseen tarvitaan lisäksi vielä oikea
ajoitus. Matala organisaatio lisää innovatiivisuutta. Verkostoituminen ja erilaiset yhteenliittymät ovat yksi keino kasvattaa yrityksen käytettävissä olevia resursseja tukemaan innovaatioita.
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4.7. Perinteisen yrityksen romutus –
tilalle yhteisöt
Suuria ihmisjoukkoja käytettiin ensimmäistä kertaa tuotekehittäjinä Linuxin avoimen koodin luomisessa. Ja me kaikki tiedämme, että syyllinen tähän on suomalainen Linus Thorvalds.
Kaikkia menestyviä ihmisjoukkojen käyttöpyrkimyksiä yhdistää
syvällinen sitoutuminen yhteisöön. Ihmisjoukko haluaa tuntea
omistajuuden tunteen luomuksistaan ja havaitsee kyllä, jos heitä
käytetään vain hyväksi.
Ihmisjoukkojen käytössä olemme tekemisissä asian harrastajien
eli amatöörien kanssa. Sana amatööri tulee latinan sanoista amare
(= rakastaa) ja te (= sinua). Tulos syntyy siitä, että suuri joukko
ihmisiä (amatöörejä) tekee mitä merkityksellisintä ja palkitsevinta työtä kaukana työpaikasta. Nykyisin suuri yleisö ei enää välttämättä luota asiantuntijoihin. Syntyvien verkostojen arkkitehtuuri samalla madaltaa kaikkia hierarkioita. Esimerkiksi Wikipediaa
tekevät tuhannet avustajat, jotka ovat jakaneet työn pieniin yksiköihin tai moduuleihin avoimen lähdekoodin ohjelmointitavalla.
INTERNET ROMUTTAA PERINTEISEN YRITYKSEN

Internetin toimintatavat tulevat asiaa tutkineen Jeff Howen mukaan romuttamaan perinteisen yrityksen, joka syntyi teollisen
vallankumouksen myötä. Yritykset organisoivat työn käyttämällä
maksettua työvoimaa. Yhdyskunnasta tuli sosiaalinen tila, jossa
me lepäsimme työstä. Internetin myötä uudet, halvat työkalut
ovat siirtyneet takaisin yhdyskuntiin ja koteihin. Tällä hetkellä maailmassa on miljardeja ihmistä yhteydessä toisiinsa verkon
avulla.
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Google ei maksa asiantuntijoille kehittämisestä. Sen sijaan Googlelle maksetaan miljoonista käyttäjistä ja liikenteestä, jonka nämä
tuovat sivuille. Lyhyesti siis maksamme Googlelle yhteisöstä. Yhteisön koko voi olla, kuten esimerkiksi Facebookilla, yli miljardin
ja varsinaisessa Facebook-yrityksessä on töissä muutama tuhat ihmistä. Wikipediassa oli vuonna 2007 töissä vain viisi ihmistä,
kun taas Encyclopaedia Britannicassa oli tuolloin 4000 palkattua
kirjoittaja-asiantuntijaa.
Näissä tapauksissa yhteisö on vienyt paikan yritykseltä. Perinteinen yritys ei vielä katoa, mutta sen hegemonia on uhattuna. Hajautetut yritykset tulevat muotiin ja näistä paras esimerkki on
Visa International, joka on esimerkki yhdestä maailman suurimmasta yritysten ja pankkien verkostosta.
Yritykset siirtävät tuotekehityksen käyttäjilleen. Kyse ei ole silloin ulkoistamisesta, koska varsinaista kaupankäyntiä ei tehdä.
Yhteisö on olemassa parantaakseen jokaisen muun yhteisön jäsenen luomuksia. Mikä sitten tekee onlineyhteisön tehokkaammaksi kuin hyvin johdetun liikeyrityksen? Lyhyt vastaus on se,
että yhteisöt ovat parempia löytämään lahjakkaat henkilöt sekä
arvioimaan näiden tuotoksia.
Käsiteltävä raaka-aine ei ole rautaa ja terästä vaan informaatiotaloutta, jossa raaka-aineena on ”inhimillinen luova työ”. Ennen
ihmiset kävivät vaikkapa yhdessä keilaamassa, nykyisin taas he
ovat Instagrammissa ja Facebookissa, jotka ajavat saman asian
kuin keilailu aikaisemmin vuosikymmeniä sitten.
Verkkoyhteisöissä erilaisuus on voimavara ja juuri siksi amatöörit
ovat siellä vahvoilla. Parhaat uudenlaiset ratkaisut tulevat ihmi-
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siltä, jotka eivät tee työkseen kyseistä asiaa. Yrityksissä ihmiset
voivat olla enemmän juuttuneina hyviksi koettuihin toimintatapoihin, kun taas amatöörit katsovat asioita uusista näkökulmista.
Perinteiset yritykset suhtautuvat lisäksi nihkeästi avoimuuteen ja
pitävät omat tietonsa salaisina. Mutta useat yritykset ovat muuttamassa toimintatapojaan. Esimerkiksi yritykset käyttävät ihmisjoukkoja hyväkseen ideoinnissa kutsuen verkkotilaisuuksiaan
ideajameiksi (idea jams). Ideajamit eivät sinänsä ratkaise ongelmia, vaan luovat ratkaisuja sellaisiin ongelmiin, joita ei vielä ole
olemassakaan.
Jeff Howe luo uudenlaisen tarkoituksen verkkoyhteisölle. Yhteisöllä on hyvä olla johdossaan karismaattinen persoonallisuus, joka
toivottaa jäsenet tervetulleeksi yhteisöön. Yhteisössä on pidettävä
koko ajan henkeä yllä. Yritysten on siis käännettävä ajatuksensa
työsuhteista täysin päälaelleen. Emme palkkaa matalapalkkaista
amatöörityövoimaa, vaan luomme verkkoon kodin, jossa voimme jakaa innostuksen ja kritiikin toistemme töistä. Ehkäpä siinä
sivussa tienaamme pienen kasan euroja.

4.8. Asiakas mukaan
Jokaisen yrityksen on oltava entistä avoimempi ollakseen innovatiivisempi. Voimme jokaisella toimi-alalla siirtyä tuotekeskeisestä
ajattelusta palvelukeskeiseen ajatteluun. Samalla on mahdollisuus
siirtyä suljetusta avoimeen innovointiin luomaan yhdessä asiakkaan kanssa kestäviä bisnesmalleja, jotka tuovat jatkuvaa arvoa
asiakkaalle.
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Henry Chesbrough tarjoaa neljä perusteellista konseptia muutokseen. Ensimmäiseksi meidän on ajateltava, että bisneksemme
on palvelubisnestä. Tämä edellyttää sellaisen organisaatiomuutoksen, jossa rakennetaan joustava etulinja asiakkaita varten ja
tämä linkitetään standardisoituihin taustaprosesseihin. Etulinjan
yksiköt kehittävät, paketoivat ja toimittavat räätälöityjä ratkaisuja yksittäisille asiakkaille ja siksi fokuksena on näiden asiakkaiden
asiakastyytyväisyys. Kun palvelu nousee tärkeämmäksi, on asiakaskin otettava paremmin mukaan.
Toisena konseptina innovaattoreiden on luotava kaikki yhdessä
asiakkaiden kanssa. Kutsumme asiakkaita luomaan yhdessä sellaisia kokemuksia, joita he arvostavat. Kolmantena avoin innovaatio kiihdyttää ja syventää palveluiden innovointia. Neljäntenä
meidän on muutettava bisnesmallimme täysin palvelukeskeiseksi.
Nämä neljä yhteen nidottavaa konseptia korostavat sitä, että palveluille on rakennettava alusta (platform). Hyvän alustan muodostavat esimerkiksi erilaiset sertifiointijärjestelmät.
Palvelujen kehittämiseen tarvitaan aina asiakkaat mukaan. Palveluja ei voida kehittää kirjoituspöytäyönä. Kehittämiseen tarvitaan
todelliset asiakkaat, joiden käytännön ongelmista uudistustyö
lähtee liikkeelle. Tämä tarkoittaa sitä, että palveluissa innovaatioprosessi kulkee käsi kädessä itse palveluprosessin kanssa. Innovatiivinen konseptointi ja tuotteistaminen ovat keskeisessä asemassa palveluinnovaatiotoiminnan kehittämisessä.
Parhaat asiakkaasi ostavat sinulta, koska he ovat samaa mieltä
siitä, miten bisnestä tehdään. He havaitsevat, että soveltamasi
säännöt sopivat heidän omiin sääntöihinsä. Valtavirran asiakkaat
tähtäävät vähäisiin parannuksiin vahvistaen bisnesfilosofiasi vii-
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sauden. On sanottu, että jos Edison olisi käyttänyt asiakasraateja, hän olisi kehittänyt suuremman kynttilän mieluummin kuin
sähkölampun.
Valittavien asiakkaiden lisäksi menetetyt asiakkaat voivat olla
juuri uutta etsiviä asiakkaita, joiden tarpeet ovat aivan erilaiset
kuin valtavirran. Meidän kannattaa kuunnella entistä paremmin
näitä uutta etsiviä asiakkaita. Näiden asiakkaiden tarpeet voivat
jäädä havaitsematta, jos seuraamme pelkästään kovia kilpailijoita,
ja usein voimme lisäksi olla myöhässä.

4.9. Menestyksellinen innovaatioyritys
Sellaiset yritykset, jotka eivät pysty innovoimaan, katoavat maapalloltamme. Ideat muodostavat polttoaineen, joiden avulla yritykset luovat arvoa ja menestystä. Ideoiden voima voi jopa ylittää rahan voiman. Innovoinnissa ei ole mitään maagista kaavaa.
Mikään oppikirja ei voi myöskään auttaa. Innovaatio on yksinkertaisesti vain sitä, mikä on oikeaa tiettynä aikakautena tietyssä
tilanteessa.
Menestyksekkään innovaation salaisuus on säilyttää uteliaisuus,
pysyä positiivisena, säilyttää innostuneisuus ja ennen kaikkea uskoa itseensä ja mennä eteenpäin. Tärkeää on asettaa tavoitteita ja
toimia. Lukeminen kalustaa mielen tiedon materiaaleilla, mutta
vasta ajattelu tuo asiat käytännön tekemisen tasolle.
Innovatiivisuus on yksi yleisimmistä yrityksen arvoista. Silti vain
harvat yritykset keskittyvät kehittämään sellaista kulttuuria ja toimintamalleja, joita se vaatii. Tutkimuksissa on todettu, että menestyneissä yrityksissä innovaatioista vastaa pienilukuinen joukko

S

E

1

2

3

95

4

5

6

L

ihmisiä. Menestys kypsyy hitaasti ja siksi oikea ajoitus on tärkeää.
Se on lopulta kriittisempi tekijä kuin innovointiin käytetty aika.
Oikealla hetkellä lanseeratun innovaation synnyttämä markkinamuutos on nopea ja myynnin kasvu räjähdysmäistä. Siksi hyvän
ja erinomaisen innovaation ero on ajoituksessa. Ajoitus on oikea,
kun asiakkaat samanaikaisesti tunnistavat uuden ongelman tai
tarpeen ja heti saatavilla olevan ratkaisun. Markkinat ovat valmiina ja kysyntä kasvamassa.
Innovaatio sisältää aina mahdollisuuden totuttujen liiketoimintamallien uusiutumiselle. Tuote- ja menetelmäinnovaatioiden lisäksi prosessi-innovaatioiden merkitys on kasvanut, kun toiminnan
tehokkuus ratkaisee enemmän kuin tuotteen lisäominaisuudet.
Innovaatiotoiminnassa tarvitaan entistä enemmän myös strategiaa. Strategiassaan yritys tuo esiin, millä ideoilla ja keinoilla se
aikoo tavoitella menestystä. Strategiassa kannattaa tavoitella ainutlaatuisuutta, jolla yritys erottuu kilpailijoistaan. Strategia tuo
yritykselle fokusta ja koordinaatiota. Se myös asemoi, luonnehtii
ja uudistaa yritystä. Strategian on oltava helposti kommunikoitava ja se kannattaa pukea tarinan muotoon.

Tiimiakatemian oppeja ja koppeja tiimivalmentajille
Himasen mukaan luovuuden ydin on vuorovaikutuksessa: ”Ihmiset innostavat toisiaan onnistumaan. Rikastava yhteisö on luovuuden lähtökohta. Tarvitaan osaavien ihmisten verkosto, jotta
ideoita syntyy. Luovassa ilmapiirissä ihminen motivoituu, kokee
olevansa merkityksellinen ja hänen potentiaalinsa aktualisoituu.
Ihminen energisoituu loppuun palamisen sijaan.”

S

E

1

2

3

96

4

5

6

L

Olemme pyrkineet Tiimiakatemialla tiivistämään strategiamme
yhdelle paperille. Lähtökohtana on vuosittain kysymyksen muotoon tehty teema. Vuoden 2018 teema on: ”Miten lisäämme yhteisiä kokemuksia ja yhteistuotantoa asiakkaidemme kanssa?”
Tarinat ovat aina olleet Tiimiakatemian kehittämisessä tärkeitä
ja sloganilla olemme ohjanneet kehittämistä. Ajattelemmeko tarpeeksi suuresti?
”Jos muut myyvät raaka-ainetta, myy tuotetta. Jos muut myyvät
palvelua, myy kokemuksia. Jos muut myyvät kokemuksia, myy
uusia päämääriä. Jos kaikki muutkin myyvät uusia päämääriä,
olet joko unessa tai taivaan portilla. Joka saa parhaiten valjastettua koko arvoketjun ja arvosysteemin strategiansa taakse, voittaa.” Nämä ajatukset kannattaa muistaa.
Ihmiset on opetettu ratkomaan määriteltyjä ongelmia, joissa
vaihtoehdot on jo annettu. Sen sijaan ihmisille ei ole opetettu
avointen ongelmien tunnistamista ja määrittelyä. Avoimissa ongelmissa tarvitaan sellaisia valmiuksia kuin luovuus, näkemyksellisyys ja rohkeus, koska vain niiden avulla on mahdollista ylittää
tavanomaisen ajattelun rajoja uuden tiedon, kokemuksen ja ymmärryksen luomiseksi.
Tiimiakatemia® ei ole syntynyt suunnittelemalla, vaan se on luotu
jatkuvilla kokeiluilla. Tiimiakatemialla liike-elämän asiakkaamme toimivat myös oppimisen kehittäjinä.
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Mietittävää
1. Yhteisöjä tukee usein vain pieni joukko päätoimisia työntekijöitä. Yrityksen toimitusjohtaja sanoo: ”He eivät tee
työtä meille, vaan me teemme työtä heille.” Tällainen on
aivan uudentyyppistä yritystoimintaa, koska yhteisö on
yritys ja on aina ensimmäisellä sijalla.
2. Suomi voisi olla strategisen unelmoinnin suurvalta: vain
näin selväjärkisten ja vaatimattomien ihmisten maassa
pienikin unelma on merkitsevä – kylmyys ja pimeys ovat
meille ehdoton kilpailuetu. (Anssi Tuulenmäki)
3. Elämän aikana tapahtuu neljä asiaa. Sitä syntyy, rakastaa, tekee juttuja ja kuolee. Harjoittele matkimista. Vain
matkimalla voi oppia. Palauta mieleen, miten opit kävelemään. Ajamaan pyörää. Mitä teit ensimmäisen kerran
internetissä? Ihmismieli tarvitsee huijatuksi tulemista,
koska silloin mieli lepää. Ideoinnissa parhaat ärsykkeet
tulevat muilta ihmisiltä. (Marko Kulmala)
4. Tiedosta ei ole pulaa, mutta sitä on osattava etsiä. Yksi
tiedonhankinnan paradokseista on se, että on tiedettävä
aika paljon osatakseen tuloksekkaasti hankkia tietoa, ja
vielä enemmän perustietoa tarvitaan tiedon kriittisessä
arvioinnissa ja seulotun tiedon hyödyntämisessä.
5. ”Jokainen seisoo tänä päivänä yhä enemmän ”Jättiläisen
hartioilla” (Sir Isaac Newton vuonna 1676).
6. Innovaatiotoiminta on prosessi, jossa organisaatio kehittää, omaksuu ja soveltaa käytäntöön uusia ideoita ja aloitteita. Muistakaamme, että Kolumbus löysi Amerikan pyrkiessään Intiaan.
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Luku 5.
LUOVA KULTTUURI
– Millaisia vaatimuksia yrityksille
ja yhteisöille luova kulttuuri
asettaa?
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5.1. Luovan kulttuurin rakentaminen

luovuuden lisäämistä kehittävien ohjelmien sijasta keskittyä rakentamaan luovia yhteisöjä. Luovuutta ei voi nimittäin irrottaa siitä yhteydestä,
jossa sitä harjoitetaan. Luovuus toimii tehokkaammin yksilöitä
tukevassa kulttuurissa. Se on tärkeämpää kuin luovuuden työkalut. Murra myös rajat yrityksen ja asiakkaittesi välillä, kehitä ideoita yhdessä ja kannusta työntekijöitäsi omaksumaan asiakkaiden
arvoja ja elämäntyylejä.
ohtajien kannattaa yksilöiden

5.1.1. Mitä luova kulttuuri tarkoittaa?
Menestyksellinen itsensä johtaminen voi tapahtua silloin kun
yksilön ja tiimin tarpeet yhdistyvät ja vallitsee luottamuksen ilmapiiri. Kokemustemme mukaan kuitenkin tarvitaan rakennetta
ja ohjausta. Menestyvillä tiimeillä on erilaisia taitoja ja persoonallisuuksia, mutta niillä on kuitenkin yhteiset arvot. Jos tiimin
persoonallisuuksissa ja kokemuksessa on liiaksi eroavaisuuksia,
se voi lisätä konfliktin mahdollisuutta tai heimokäyttäytymistä.
Luovilla tiimeillä on samat oleelliset luonteen piirteet kuin luovilla organisaatioilla: Luottamus, itsenäisyys, tuki ja erilaisuus.
Johtajan tehtävä on määritellä suunta ja sitten kannustaa ja tukea
yksilöitä.
Kaikilla meillä on paineita olla normaali ihminen, mutta ilman
hulluttelua emme pysty luomaan mitään uutta. Aina, kun yritys
organisoi asioita uudelleen jää jäljelle entisiä rakenteita ja karvapallo alkaa kasvaa. Yleensä yritykset mittaavat vain näkyviä asioita. Suurin osa luovuudesta on sen sijaan näkymätöntä. Varsinaista luovaa prosessia ei voi mitata. Yrityksen johto on innoissaan
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luovuuden hedelmistä, mutta he eivät luota luovaan toimintaan,
joka pysyy näkymättömänä ja vaikeasti määriteltävänä.
Useimmissa yrityksissä todellisuutta on 100 prosentin hikoilu ja
nollaprosentin luovuus. Luovuus lähtee käyntiin, kun annamme ihmisille mahdollisuuden leikkiä menettämättä kasvojaan.
Nykyaikaisessa organisaatiossa meidät täytetään kaikenlaisella
”tavaralla” kuten tasapainoitetuilla tuloskorteille, tatuilla, strategioilla, laatuarvioinneilla jne. Joku sanoo: ”Jospa meillä olisi dynaamisempi liikkeenjohto”. Minä vastaisin:” Kunpa meillä olisi
dynaamisempia seuraajia täällä. Todellinen organisaation energia
syntyy meistä kaikista.” Kun kaikki alkavat luulla, että sinulla on
valtaa, niin silloin sinulla on valtaa.
LUOVA ORGANISAATIO

Ehkä kaikkein keskeisintä luovassa organisaatiossa on halu oppia.
Tiedon jatkuva kasvu on kriittistä luovalle prosessille. Se vahvistaa ja parantaa käyttäytymisen, tarpeiden, halujen, kulttuurien
ja markkinoiden ymmärtämistä kaikkien sidosryhmien kesken.
Siis meidän on painotettava entistä enemmän oppimista yhdessä. 150 ihmisen rajaa pidetään merkittävänä luovalle kulttuurille.
Kun ihmisiä on organisaatiossa enemmän, niin se viestii entistä
vähemmän ja henkilökohtaiset suhteet vähenevät.
Kun luovaa organisaatiota suunnitellaan, on johtajien otettava
riskejä. Organisaation on opittava fokusoimaan henkilöstön luovaa energiaa, rajoittamaan epäonnistumisia ja lisäämään potentiaalia jatkuvaan muutokseen. Jokaisen organisaation jäsenen on
tarjottava jotain erityistä, silloin he muodostavat syvän ja rikkaan
tietopankin, johon kaikilla on vapaa pääsy.
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Innovaatiota vie eteenpäin aina brändi ja innovaatio tukee myös
brändiä. Innovaation johtamisessa ajoitus on tärkeää. Hyväkään
idea ei kanna, jos se on liian paljon aikaansa edellä. Voimme todeta, että mitä enemmän idea liittyy yleiseen ajankohdan ajatteluun sitä suuremmat sen mahdollisuudet ovat. Olemme jo aikaisemminkin todenneet, että johtajat eivät mielellään kannata
vallankumouksellisia ideoita.

5.1.2. Esimerkki luovasta kulttuurista – Pixar –
johda työntekijät uusiin huipputavoitteisiin
Pixar on hallinnut lähes 20 vuotta animaatioelokuvien maailmaa
ja tuottanut mm. Toy Story trilogian, Monsters, Inc., Finding
Nemo, The Incredibles, Up, and WALL-E. Nämä filmit ovat lyöneet kaikki ennätykset ja tuoneet 30 Oscaria. Pixarin elokuvat
ovat todella oppitunteja siitä, mitä luovuus todella on. Ed Catmull paljastaa kirjassaan ”Creativity” ne ihanteet ja tekniikat, jotka ovat tehneet Pixarista ihaillun ja kannattavan yrityksen.
Hyvä johtaminen auttaa luovia ihmisiä pysymään huipulla riippumatta siitä, missä bisneksessä he toimivat. Catmull on viettänyt lähes 40 vuotta yrittäen keksiä ideoita auttaakseen kunnianhimoisia ihmisiä työskentelemään tehokkaasti toistensa kanssa.
Hänen mielestään johtajan työnä on luoda ”lannoittava” ympäristö, joka pysyy koko ajan terveenä. Johtajien täytyy löysentää
kontrollia eikä suinkaan tiukentaa sitä.
Pixarin identiteetin luomisessa on ollut kolme periaatetta ylitse muiden. Ensiksi oli ”Tarina on kuningas”, jolla tarkoitettiin,
ettei mikään – ei teknologia, ei markkinointimahdollisuudet –
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voi irrottaa meitä tarinasta. Toinen periaate oli ”Luota prosessiin”. Kolmannella periaatteella kumottiin osittain edellinen, sillä
kuitenkin pitää luottaa ihmisiin ei prosesseihin. Prosessi on vain
työkalu, alusta. Meidän on otettava enemmän vastuuta ja omistajuutta työstämme, tarpeestamme itsekuriin ja tavoitteistamme.
Paras lääke pelkoon on luottamus ja meillä kaikilla on halu löytää
jotain, johon luotamme epävarmassa maailmassa.
Catmull on sanonut usein, että luovien yritysten johtajien täytyy
pitää kevyesti kiinni tavoitteista ja lujasti pyrkimyksistä. Tämä
tarkoittaa sitä, että täytyy olla avoin muuttamaan tavoitteita silloin, kun löytyy uutta tietoa tai meidät yllätetään asioilla, jotka
luulimme tietävämme, mutta emme tienneetkään. Niin kauan
kuin pyrkimyksemme ja arvomme ovat pysyviä, voimme tarvittaessa poiketa tavoitteestamme.
Pixarissa ei koskaan ole horjuttu etiikassa, arvoissa ja pyrkimyksissä, kun luodaan alkuperäisiä laatutuotteita. Tämä on ainoa
tapa rakentaa luovuutta, kulttuuria, joka suojelee uutta. Maailma
on usein epäkohtelias uudelle kyvylle, uusille luomuksille. Uusi
tarvitsee ystäviä. Ihmiset haluavat roikkua asioissa, jotka toimivat: tarinoissa, menetelmissä ja strategioissa. Näin organisaatiot
oppivat. Ja kun menestymme, lähestymistapamme vahvistuu ja
vastustamme entistä enemmän muutosta.
Luovat ihmiset pystyvät elämään paljon enemmän epävarmuudessa verrattuna muihin. Luovat ihmiset keksivät ja toteuttavat
visionsa ajan kuluessa omistautuen jatkuvaan ponnisteluun. Tällä
tavalla ajatellen luovuus on enemmänkin maraton kuin pikajuoksu. Meidän on luotettava johtaviin ajatuksiimme, pyrkimyksiimme ja tavoitteisiimme. Emme voi ymmärtää tai reagoida tulevaan
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ennen kuin se tapahtuu. Tämä epävarmuus on epämukavaa, sillä me ihmiset haluamme tietää, minne olemme menossa, mutta
luovuus vaatii, että me kuljemme polkuja, jotka johtavat kuka
ties minne. Epäonnistuminen ei ole pahasta. Tosiasiassa se ei ole
ollenkaan pahasta. Se on välttämätön seuraus siitä, että teemme
jotain uutta.

5.1.3. Internetin luomat uudet mahdollisuudet
Jeff Jarvis on kirjoittanut paljon internetin antamista uusista mahdollisuuksista. Ennen kontrolli oli vahvoilla yhtiöillä, instituutioilla ja hallituksilla. Tänään internet mahdollistaa meille jokaiselle puhumisen maailmalle. Voimme organisoitua uudella tavalla,
löytää ja levittää tietoa, haastaa vanhat tavat ja ottaa jälleen valvonnan omiin käsiimme. Voimme ehdottaa, että jokainen aloittaa blogin, jossa avoimesti ja edistyksellisesti jakaa kaikki ongelmat ja ratkaisut kuten ne tapahtuvat. Kyse on siis pääsääntöisesti
yritysmaailmasta, jossa olet blogin välityksellä vuorovaikutuksessa bloggareitten kanssa antaen asiakkaillemme mahdollisuuden
kritisoida tuotteitamme ja jakaa heidän kanssaan ideoita. Seuraavaksi voimme rakentaa sillan tuotteidemme uuteen sukupolveen
ja jopa itse suunnitteluprosessiin.
LÄPINÄKYVYYS

Jeff Jarvis heittää haasteen meille omissa organisaatioissamme:
Miksi pidämme salaisuuksia? Tai miksi pidämme enemmän salaisuuksia kuin on tarpeen? Luulemmeko, että kilpailijamme varastavat hyvät ideat? Läpinäkyvyytemme on rakennuttava luottamussuhteelle ja avattava uusia mahdollisuuksia. Meidän on
myös oltava avoimia, että voimme tehdä yhteistyötä. Jarviksen
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mukaan asiakasyhteistyö on korkein ja palkitsevin vuorovaikutuksen muoto. Meidän on otettava tuote tai projekti, jonka kanssa olemme läpinäkyviä ja bloggaamme suunnitelmamme ja päätöksemme. Liitymme mukaan asiakaskeskusteluihin. Kysymme
ihmisiltä mitä meidän pitäisi tehdä, myönnämme virheemme ja
olemme avoimia.
ASIAKASSUHDE KORVAA KAIKEN

Perinteistä mainontaa emme enää pian tarvitse, koska fokusoimme suoraan asiakkaaseemme. Varmistamme, että meillä on loistava tuote tai palvelu. Käännämme suhteemme asiakkaamme
kanssa täysin päälaelleen. Ensin investoimme asiakaspalveluun,
päämääränämme tyydyttää jokainen yksittäinen asiakas. Huonoin asiakkaamme on paras ystävämme. Toiseksi investoimme
sosiaalisiin työkaluihimme, jotta asiakkaat voivat kertoa meille,
mitä meidän pitäisi tuottaa. Annamme heidän kontrolloida tuotantoprosessia niin paljon kuin mahdollista. Tavoitteenamme on
tuottaa tuote, jota asiakkaamme rakastavat.

5.1.4. Uusi ideologia luovaan kulttuuriin
Muutos on pysyvä tekijä ihmiskunnan historiassa. Kuitenkin
muutoksen vauhti ja mittakaava poikkeavat historiasta. Kaikkialla eri maiden hallitukset ja erilaiset organisaatiot tunnustavat, että
koulutus on avain tulevaisuuteen ja ne painottavat tarvetta kehittää innovaatioita ja luovuutta. Akateemisesta koulutuksesta on
tullut itseisarvo ja ne ihmiset, joilla sitä ei ole, leimataan vähemmän kyvykkäiksi. Tämä on johtanut valtavaan ihmisresurssien ja
kyvykkyyksien hukkaamiseen. Tähän meillä ei ole enää varaa.
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RENESSANSSI OLI PARADIGMAN MUUTOS

Länsimainen historia jaetaan tavallisesti antiikkiin, keskiaikaan
ja moderniin aikaan. Renessanssi merkitsi siirtymistä keskiajasta
moderniin aikaan. Silloin kukoistivat älylliset tuotokset kaikilla
rintamilla. Hieman yli 150 vuoden aikana syntyivät jotkut ihmiskunnan suurimmista hahmoista ja hienoimmista töistä. Siirtyminen Ptolemaioksen maapallokeskeisestä näkemyksestä Kopernikuksen maailmaan oli järisyttävä.
Kopernikuksen ja Galileon argumentit nostivat vakavia epäilyjä uskonnon opetusta kohtaan. He aloittivat älyllisen seikkailun,
joka johti Darwinin evoluutioteoriaan. Tämä maanjäristys heilutti koko uskonnon uskomusrakennetta. Keskiajan teoriat perustuivat väärään ideologiaan. Renessanssi oli paradigman muutos, ideologian muutos.
Uusi paradigma perustui loogisen ajattelun ja todistamisen ideoihin. Otettiin käyttöön antiikin ajatukset ja akateemiset standardit. Akateemisen kyvykkyyden idea on niin itsestään selvä osa
ajattelussamme koulutuksesta, että siitä on vaikea päästä irti. Siitä
on muodostumassa Ken Robinsonin mielestä yhtä kiveen hakattu ideologia kuin maapallon litteydestä 500 vuotta sitten.
Akateeminen kyvykkyys ei ole samaa kuin älykkyys. Akateeminen kyvykkyys on tietynlaista sanallista ja numerollista järkeilyä.
Ne ovat tärkeitä, mutta vain osa koko ihmisen älykkyydestä. Siinä ei ole mukana bisnestä, taidetta, musiikkia, tanssia, draamaa,
arkkitehtuuria, designia, ruuanlaittoa, esteettisyyttä, tunteita, ihmissuhteita tai rakkautta.
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TARVITSEMME UUDEN IDEOLOGIAN JA PARADIGMAN

Vielä nykyisinkin koulujen ainejako on lähes sama kaikkialla
maailmassa. Kirjoitus- ja laskemistaidot ovat kaiken keskustassa
edustaen matematiikkaa, tiedettä ja teknologiaa. Taideaineet ja
humanistiset aineet ovat periferiassa. Tyypillisesti tiedeaineet yhdistetään faktoihin ja totuuteen, kun taas taideaineet yhdistetään
tunteisiin, mielikuvitukseen ja itseilmaisuun. Me tarvitsemme
uuden ideologian ja paradigman, emme ainoastaan uutta teoriaa.
Maailma ei etene enää lineaarisesti vaan on tullut paljon monimutkaisemmaksi.
Me elämme kahdessa eri maailmassa. Toisen maailman jaamme
toistemme kanssa ja toista maailmaa, jonka saimme syntyessämme, emme jaa kenenkään muun kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että
tarkastelemme maailmaa omien aistiemme kautta jokainen hyvin
eri tavalla. Esimerkiksi kuvataiteilijat ajattelevat ja kommunikoivat kuvilla. He eivät yritä ilmaista ideoita sanoin silloinkaan, kun
se olisi parasta.
Howard Gardner väittää, että jokaisella ihmisellä on monta älykkyyttä eikä vaan verbaalista ja matemaattista. Kun meidän älykkyyskäsityksemme on niin suppea, on se johtanut siihen, että
useimmat ihmiset eivät tiedä mitä he ovat ja mitä heistä saattaisi
tulla. Miten otamme tämän näkökulman huomioon entistä paremmin kaikessa valmennuksessamme?
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5.1.5. Toisinajattelua kulttuuriin – ajattele toisin
Missä bisneksessä oikeasti olet? Hyvänä esimerkki on Kodakin
klassinen tapaus. Kodak ei pystynyt siirtymään atomeista bitteihin, fyysistä filmeistä digitaalisiin mielikuviin, myynnistä palveluun. Jos yhtiö olisi kyllin ajoissa havainnut olevansa mielikuvien
ja muistojen bisneksessä, se olisi ostanut Flickrin. Mieleen tulee
myös kännykkäkamerat. Kuka tänään ajattelee Kodakia tai Polaroidia? Ei kukaan.
Me muutumme hitaasti. Me vastustamme. Ja me sopeudumme.
Lopulta me myös innostumme, mutta vasta kun vähän aikaa on
kulunut. Sitten kun uusi on jo hieman tuttua ja silloin kun uusi
ei enää ole riski. Me vältämme uutta, koska emme kestä ajatusta
menestyksen menettämisestä. Häpeään on syytä vain, jos ei uskalla epäonnistua.
PELKÄÄMME EPÄVARMUUTTA JA RISKIEN OTTAMISTA

Saku Tuominen ja Katja Lindroos haluavat ravistelua ja ajattelua
toisin. Me pelkäämme epävarmuutta ja tarvitsemme kontrollin
tunnetta. Emme ole kovin hyviä muuttamaan ajattelutapaamme
loogisesta epäloogiseen. Tai siirtymään yksityiskohdista suureen
kuvaan. Kyseenalaistaminenkin on meille vaikeaa. Meidän on
vaikeaa ajatella sitä mahdollisuutta, että yhtä oikeaa vastausta ei
olekaan. Epävarmassa, nopeasti muuttuvassa maailmassa kyseenalaistaminen, hyvien kysymysten kysyminen on usein tärkeämpää kuin ulkoa opittujen, ”oikeiden” vastausten löytäminen.
Opettelemme oikeita vastauksia ja harjoittelemme muistamaan
ne ulkoa. Kun me siirrymme koulusta työelämään, sellaisia meistä
on tullut: ihmisiä, jotka ovat oppineet olemaan kyseenalaistamat-
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ta. Aika on yksi tärkeimmistä voimavaroistamme. Se on myös rajallinen resurssi. Jos haluamme esimerkiksi kehittyä jossain asiassa
todella hyväksi, meidän täytyy päättää mikä tämä asia on ja varata
siihen aikaa. Toisinajatteleminen vaatii usein alan yleisten lainalaisuuksien kyseenalaistamista, joukosta poikkeamista ja riskejä.

5.1.6. Aivojen suhtautuminen
kulttuurin muutokseen
Sopiiko moderni työnteko kivikautisille aivoillemme? Moni kokee, että työ ei tunnu toimivan. Digitalisaatio ei ole tuonut odotettuja parannuksia tuottavuuteen tai helpottanut työntekijöiden
kuormitusta. Missä vika? Pitäisikö työ määritellä uudella tavalla?
Olisiko mahdollista, että ihminen on digihuumassa unohtunut?
Työelämä vaatii oppimista, monimutkaista ongelmanratkaisua,
luovaa ajattelua, vuorovaikutusta ja empatiaa. Meidän on huolehdittava aivoistamme ja kehitettävä työnteon käytäntöjä koko
työyhteisön parhaaksi. Näin pohtivat Minna Huotilainen ja Katri Saarikivi kirjassaan ”Aivot työssä”.
Ratkaisujen keksiminen tietyissä toimintaympäristöissä esiintyviin tilanteisiin vaatii sitä, että ihminen adaptoituu kyseiseen ympäristöön. Jos työnämme on keksiä ratkaisuja asiakkaan ongelmiin, asiakkaan toimintaympäristön tuntemisella on keskeinen
rooli siinä, kuinka hyviä ja toimivia ratkaisumalleja pystymme
tarjoamaan. Adaptoituminen tarkoittaa käytännössä oleskelua
tietyssä ympäristössä sen erityispiirteitä tarkkaillen ja niille altistuen. Asiakkaan, potilaan tai yhteistyökumppanin kuunteleminen,
asettuminen hänen rooliinsa ja kiinnostus hänen toimintaympäristöään ja sen asettamia mahdollisuuksia ja rajoituksia kohtaan
on tärkeää. Mene siis fyysisesti asiakkaan luo, niin ymmärrät hänen toimintaansa paremmin.
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AIVOT YÖLLÄ

Huotilainen ja Saarikivi ovat tutkineet myös aivojen toista työpäivää, joka tapahtuu yöllä. Muistin konsolidaatio on unenaikaisen aivojen aktiivisuuden tärkeä tehtävä. Aivojen aktiivisuuden
muoto vaihtelee unen aikana univaiheiden mukaan. Konsolidaatiolla tarkoitetaan aktiivisessa muistissa olevan muistitiedon
perkaamista, järjestelyä ja siirtämistä pitkäkestoisessa muistissa
säilytettäväksi. Eri univaiheet näyttäisivät olevan tärkeitä konsolidaatiolle, joka on herkkä prosessi. Onnistuakseen se vaatii riittävän pitkän ja rakenteeltaan hyvän unen.
Aivot ovat jo ennestään ”täynnä” tietoa, joten ainut mahdollisuus
on varastoida uusi tieto aivokuoren alueille aiemmin varastoitujen
tietojen lomaan. On siis tehtävä valintaa siitä, mitkä tiedot ja tapahtumat säilytetään ja mitkä unohdetaan. Kaikki tämä tapahtuu
unen aikana. On siis entistä tärkeämpää, että aivot saavat tarpeeksi työaikaa myös yöllä tämän päivän nopeassa muutostahdissa.

5.1.7. Organisaation muutos
Organisaatioitakin voidaan tarkastella kulttuureina. Organisaatioilla voi olla joko vahva tai heikko kulttuuri. Vahva kulttuuri,
jonka enemmistö ihmisistä omaksuu, ohjaa ihmisten ajattelua,
toimintaa ja valintoja. Se vähentää johtamisen, ohjauksen ja valvonnan tarvetta ja kustannuksia organisaatiossa. Vahva kulttuuri
läpäisee koko organisaation yhdistäen kaikki sen osat – yksiköt,
tasot, tehtävät, osaamiset ja niin edelleen – toisiinsa samansuuntaisesti.
Organisaatio voi luoda itselleen sellaisen kulttuurin, joka on harvinainen, vaikeasti kopioitavissa ja toimii osaamisen perustana.

S

E

1

2

3

110

4

5

6

L

Organisaatiot tavoittelevat kulttuuria, joka on arvokas ja harvinainen. Tänä päivänä erityisesti pyritään korostamaan organisaation kulttuurissa innovatiivisuutta, luovuutta, innostusta ja tulevaisuudenuskoa tärkeinä ominaisuuksina.
Mikä on menestyvän tiimin resepti; miksi jotkut tiimit tekevät
hyvää tulosta ja toiset eivät. Googlen selvityksen mukaan tärkein
tiimin menestymistä ennustava tekijä oli psykologinen turvallisuus. Sillä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että tiimissä uskalletaan
tuoda esiin keskeneräisiä ajatuksia tai tehdä virheitä ilman pelkoa
naurunalaiseksi joutumista. Kollektiivinen älykkyys tarkoittaa tiimin ongelmanratkaisukykyä. Sitä esiintyy tutkimusten mukaan
eniten tiimeissä, joissa puheenvuoroja jaetaan tasaisesti ja jossa
jäsenten empatiataidot ovat hyvät. Vuorovaikutuksen laatu siis
määrittää tiimin onnistumista.
Organisaatiota itseäänkin voidaan käsitellä työkaluna: se on olemassa, jotta työnteko olisi mahdollista. Organisaatio hyvänä työkaluna auttaa työntekijöitä ratkaisemaan tehokkaasti ja älykkäästi
työn ytimessä olevaa ongelmaa. Se tukee sellaista toimintaa, johon yksilöt eivät yksin yltäisi. Perinteisiä rakenteita on purettava.
Esimerkiksi perinteinen hierarkia vaikeuttaa työtiimien sisäistä
vuorovaikutusta heikentämällä luottamusta tai kankeuttamalla kommunikaatiota. Työorganisaation muuttaminen ketterämmäksi tai litteämmäksi kannattaa jakaa osiin, jolloin pienten askelten toteuttaminen on helpompaa.
Uskon elävään organisaatioon, jonka voit tuntea. Kaikkien on
jaettava yhteinen näkemys siitä, minkä puolesta organisaatio taistelee, minne se on menossa, millaisessa maailmassa se haluaa elää
ja kuinka todellisesta maailmasta tulee tärkeämpi asia kuin objektiivisen tiedon käsittelystä.
S

E

1

2

3

111

4

5

6

L

Tiimiakatemian oppeja ja koppeja tiimivalmentajille
Tiimiakatemialla on myös opittava ideoimaan, laajentamaan ideoita ja valitsemaan ideoitten joukosta prototyyppi. Designmatka
jatkuukin prototyypin kanssa. On opittava puhaltamaan ideoihin
elämänliekki prototyypin avulla ja saatava asiakkaalta palautetta
ja ehkä asiakas on jopa mukana prototyypin kehittämisessä. Nyt
on sitten aika arvioida eri olettamukset. Parhaatkin ideat ovat arvottomia ennen kuin ne on testattu. Arvioinnissa on oltava säälimätön. On tehtävä jatkuvasti erilaisia kokeiluja. On pivotoitava.
Sitten vielä skaalautuminen. Kasva isoksi tai painu kotiin. On
yhtä tärkeää työskennellä tiimissä kuin tehdä työtä tiiminä.
Tiimiakatemia tukeutuu yhteisen tarkoituksen mahtiin. Meidän
on saatava riveihimme riittävästi lahjakkaita ihmisiä. Meillä ihmisten annetaan tehdä sitä, missä he ovat todella hyviä. Päätösvalta on siirretty niin lähelle osaamista kuin se on mahdollista.
Minkä tahansa yrityksen yhtenä päätavoitteena tulee olla uuden
luominen. On rekrytoiva ihmisiä, joilla on oikea asennoituminen ja opettaa sitten heille tarvittavat taidot. Arvomme ovat kuin
magneetti, ne vetävät puoleensa.
Tiimiakatemialla on neljä eri tapaa edistää luovaa kulttuuria:
1) Edistä eri aihealueiden erikoisosaajien kontakteja (esim. salibandyn pelaajien) 2) Poista raja-aidat eri tiimien väliltä niin,
että jokaisen on työskenneltävä vähintään kahdessa tai kolmessa
projektissa, josta ainakin toinen ylittää raja-aidat 3) Sekoita kokemusta (nuoria ja vanhoja), sillä innovaatiot syntyvät, kun tieto
yhdistetään uusilla tavoilla uusissa ympäristöissä ja 4) Pidä hierarkia matalana.
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Luottamus ilmenee luovien kulttuurien sydämessä. Luottamusta
tuskin syntyy ilman avoimuutta, kokeilua, riskin ottamista, sitoutumista ja yhteistyötä. Luottamus on aina ansaittava. Luottamuksen lisäksi Tiimiakatemian luovassa ympäristössä hauskuus
on tärkeä elementti. Hauskuus auttaa meitä luomaan rentouttavan, epämuodollisen ja turvallisen ympäristön. Myös erilaisuuden hyväksyminen on tärkeää. Se vahvistaa kulttuuria lisäämällä
muutosta ja virkistämällä energisiä suhteita. Ihmiset pystyvät paremmin tarkastelemaan kokemuksiaan ”laatikon ulkopuolella”.
Kun ydinarvot ovat samat, kokemusten ja taitojen erilaisuus ei
johda repivään kulttuuriin.
Yksinkertainen vaatii työtä, ja yksinkertaisen taakse ei pääse helposti piiloon. Monimutkainen on turvallinen, koska se on vaikeaselkoinen. Yksinkertaistaminen vaatii asian katsomista monista eri näkökulmista. Yksinkertainen ja toimiva ratkaisu vaatii
myös paljon mielikuvitusta.
Ihmiselle kuuluvia Tiimiakatemialla arvostettavia taitoja ovat: 1)
Oppiminen – nyky-ymmärryksen mukaan ihmisaivot ovat tehokkain oppimiskone. 2) Luova ajattelu – luovuus edellyttää sitä,
että on mielikuvitusta. 3) Kontekstuaalinen, joustava ajattelu –
ihminen on konetta parempi poikkeustilanteissa. 4) Vuorovaikutustaidot ja empatia – ihmisen kyky vuorovaikutukseen sisältää
sellaisia ajattelun piirteitä, joita voi olla hyvin vaikeaa automatisoida. (”Aivot työssä”)
Tiimiakatemia on kuin iso emäsieni, joka rakentaa ja lannoittaa
rihmastoa, niin että pienet tiimitatit putkahtelevat esiin. Tietoa
on lannoitettava mieluummin kuin johdettava. Kuinka voimme lyhentää tiimiyrityksen syntyprosessia? Tiimiakatemialla on
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oleellista jatkuva tiedon luominen, joka ankkuroidaan käytäntöön. Jokaisen treenin lopussa voimme ajatella syntyikö uutta tietoa, jota voimme käsitteellistää. On luotava tietoa, jota markkinat
tarvitsevat. Meidän on nostettava kokeiluprosessin tehoa ja siksi
siirrämme sen yrityksen sisältä ulos asiakkuuksissa tapahtuvaksi. Tiedon tuottaminen on saatava etulinjaan. Tiedon luominen,
kaivaminen ja levittäminen on aivan oleellista.

Mietittävää
1. Luovan organisaation pääelementit ovat: luottamus,

fokus, kuuntelu ja oppiminen, toteutus ja ihmiset.

2. Kolme kysymystä: 1) Mitkä ovat luovuuteen vaikuttavat

tärkeimmät voimat ja suhteet? 2) Mikä on luottamuksen
roolin merkitys ihmisten luovien kykyjen kehittäjänä?
3) Kuinka johtajat voivat auttaa rakentamaan sellaisia
luovia kulttuureja, jotka kannustavat luovaan käyttäytymiseen?

3. Millainen on sanomalehti, jos se ei enää ole sanomalehti,

pohtii Jeff Jarvis? Se on enemmänkin pienemmän henkilökunnan käsittävä toimittajien ja reportterien verkosto,
joka hankkii oleellisia uutisia. Lehti 2.0 toimii bloggaajien, yrittäjien, kansalaisten ja yhteisöjen kanssa ja tukemana. Ja tämä joukko kokoaa ja jakaa uutiset. Sanomalehti
ei enää ole painettava lehti, josta on maksettava. Mutta verkostona se voisi olla suurempi kuin sanomalehdet
yleensä menemällä syvemmin yhteisiin asioihin ja sillä olisi enemmän vaikuttavuutta ja arvoa (value). Päästäksemme tähän on toimittava pienenä mutta ajateltava suuresti
ja nähtävä maailma eri tavalla.
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4. Kaikki yhtiöt väittävät, että asiakkaat rakastavat heidän

brändiään. Mutta rakastavatko asiakkaasi tarjoomaasi niin
paljon, että he kertovat siitä kaikelle maailmalle – sellaista
rakkautta, jonka Apple on saanut aikaan. Antakaamme
brändimme vielä asiakkaittemme käsiin – he ovat aina sen
omistaneet. Emme kerro heille mitä brändimme tarkoittaa. Kysymme heiltä mitä se tarkoittaa. Asiakassuhde siis
korvaa mainonnan.

5.2. Ajatuksia luovan kulttuurin johtamisesta
5.2.1 Toimintaympäristön muutos
Tänä päivänä on täysin selvää kolme asiaa toimintaympäristössä:
1) Innovointi on entistä enemmän täysin pakollinen elinehto kaikille organisaatioille. 2) Bisnes riippuu globaaleista verkostoista,
joissa luodaan yhdessä asiakkaan kanssa kokemuksia. 3) Yritykset
ovat siirtyneet tuotteen myynnistä palvelun myyntiin. Tuote on
olennainen osa palvelua, mutta arvo perustuu palveluun.
Fokus on yksilössä eli on edettävä yksi asiakaskokemus kerrallaan. Mikään yritys ei ole kuitenkaan tarpeeksi iso kooltaan tyydyttämään yhden asiakkaan kokemuksia. Kaikilla yrityksillä on
oltava pääsy resursseihin, globaaliin ekosysteemiin. Kyse ei ole
enää resurssien omistamisesta vaan pääsystä lukuisien toimittajien resursseihin ympäri maapalloa. Esimerkiksi Apple, Google,
Facebook, eBay, Amazon ja Starbucks ovat luoneet alustan sellaisille bisnesprosesseille, joiden avulla voidaan palvella yhtä asiakasta kerrallaan ja asiakkaat voivat räätälöidä alustalla omat kokemuksensa.
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Jo kymmenen vuotta sitten Prahalad ja Krishnan ennakoivat,
että vuoteen 2015 mennessä kaikki toimialat ovat jollakin tapaa
muuttuneet. Ja niin tosiaan on käynyt. Ne yritykset, jotka aloittivat silloin heti uudet kokeilut ovat edelleen markkinoilla. Mielestäni kolmen vuoden tähtäin on sopiva. Muutos on nähtävä matkana, joka on tekemällä oppimista, pienien askelien ottamista ja
voittojen vakauttamista. Tulevaisuus on käärittävä pakettiin. Se,
mitä nyt tiedämme ja kuinka toimimme, ei vie meitä tulevaisuuteen. Johtamisen rooli on elintärkeä tässä muutoksessa.
Tämä toimintaympäristön muutos muuttaa ja on jo muuttanut
johtamisen painotuksia. Muutos ajattelun näkökulmassa on tarkoittanut verkostoitumista, itseorganisoitumista ja toimijoiden
vahvaa autonomiaa. Johtamisen fokus on siirtynyt kontrollista
vapauttamiseen ja varmuudesta epävarmuuden hyödyntämiseen.
Johtajuus ymmärretään enemmän tai vähemmän vuorovaikutteisena prosessina, jota kukaan ei voi yksin johtaa. Tarvitsemme
johtajia, joilla on mielikuvitusta ja inspiraatiota ja jotka voivat
muokata maailmaa mieleisekseen.

5.2.2 Kohti uudenlaista johtamista
Uudenlaisia organisaatioita voidaan kutsua monella nimellä.
Usein niitä kutsutaan kirjallisuudessa tietoperustaisiksi organisaatioiksi, verkostoiksi ja yhteisöiksi. Erityisen tärkeään asemaan
ovat nousseet niin sanotut tieto- tai osaamisintensiiviset liikeelämän palvelut (Knowledge Intensive Business Services, KIBS).
Niillä tarkoitetaan sellaisia yksityisten yritysten toisilleen tuottamia palveluja, joissa tiedolla ja korkeatasoisella ammatillisella
osaamisella on erityisen suuri merkitys.
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Innovaatioprosessin johtamiseen otetaan mukaan koko organisaatio, luodaan oikea ilmapiiri, helpotetaan erilaisten ihmisten ja
eri toimintojen kohtaamista, verkostoidutaan, ideoidaan ja määritellään johdonmukaiset prosessit. Silloin innovatiivista yritystä
voidaan kutsua oppivaksi organisaatioksi, koska innovaatioprosessin eri vaiheissa tarvitaan erilaista oppimista. Innovaatioprosessin alkupäässä korostuu yksilöiden kyky kerätä ja jäsentää valtavaa tietomäärää. Myöhemmissä vaiheissa korostuu tiimien ja
koko organisaation tekemällä oppiminen.
Huotilainen ja Saarikivi ehdottavat kolmea muutosta: 1) Kompleksisessa organisaatiossa ei ole keskitettyä johtoa, minkä vuoksi
se on kestävä. Jos johto ja valta on hajautettu, organisaation rakenne kestää paremmin muutosta. Täytyykö siis koko johto poistaa? 2) Kompleksisessa organisaatiossa järjestäytyminen on spontaania. Työntekijöiden pitää saada muodostaa tiimejä itse sekä
voida osallistua monenlaisiin tiimeihin ja monenlaiseen toimintaan. 3) Kompleksisessa organisaatiossa on lyhyet kommunikaatioetäisyydet. Tieto kulkee nopeasti niille, jotka sitä tarvitsevat.
Vuorovaikutuksen, kommunikaation ja tiedon kontrollointi on
vanhanaikainen vallankäytön muoto, johon perinteisen hierarkkisissa organisaatioissa usein päädytään. Tänä päivänä työntekijät
kuitenkin toimivat asiantuntijatehtävissä, joten päätöksenteko
kannattaa antaa heille kaikissa sellaisissa asioissa, joissa he ovat
parhaita asiantuntijoita. Kun työntekijä on asiantuntija, on viisainta, että hän on itse päättämässä työnjaosta ja oman työaikansa
suuntaamisesta sekä osallistumassa työn suunnitteluun. Vapauttamalla kommunikaatiota voidaan mahdollisesti merkittävästi
lisätä ongelmanratkaisun tehoa ja siten kilpailukykyä. Tämä tarkoittaa melkoista muutosta sekä johtaja- ja esimiesroolissa että
työntekijän roolissa.
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JOHTAMINEN ON ENNAKOINTIA

Tärkeä osa luovan tietopääoman johtamisesta yrityksessä liittyy
kykyyn ennakoida muutoksia ja varautua niihin. Vaikka emme
voi tietää mitään varmaa tulevaisuudesta, meidän on toimittava
ikään kuin tietäisimme siitä jotain. Mitä paremmin olemme tulevaisuuteen varautuneet, sitä todennäköisemmin selviämme seikkailustamme menestyksellä.
Pirkko Ståhlen ja Markku Wileniuksen mukaan ennakoinnin ensimmäinen sääntö on se, että tulevaisuuteen on valmistauduttava. Toisen säännön ydin on asiakkuuden syvällinen oivaltaminen.
Se on voima, joka pakottaa yrityksen muuttamaan ratkaisevasti
strategiaansa. Se on tie yrityksen uudistumiseen maailmassa, jossa
tuloksen tekeminen ja kilpailukyvyn kasvattaminen ovat jokaisen
yrityksen välttämätön tehtävä.
Erittäin tärkeää on, että yrityksellä on sellainen visio, joka innostaa ja antaa inspiraatiota jokapäiväiseen toimintaan. On kehitettävä prosesseja ja menetelmiä, jotka oikealla tavalla ruokkivat
yhteisön kokonaisvaltaista tiedollista kehittymistä. Tiimiakatemiassa suurin osa päätäntävallasta kuuluu erikoistuneille tiimeille, ja jokainen akatemialainen kuuluu tiimiin. Tiimivalmentajat
konsultoivat tiimejä kaikissa isoimmissa päätöksissä.
JOHTAJA ON MUUTOKSEN MAHDOLLISTAJA

Dynaamisessa ympäristössä johtaja on muutoksen mahdollistaja.
Hän luo edellytykset sille, että ihmiset ja organisaatiot voivat tarttua omaan potentiaaliinsa ja luoda omaa tulevaisuuttaan. Johtaja
onnistuu, jos hän pystyy synnyttämään toimivia rakenteita, uusia
tulkintoja, innostavia keskusteluja, energiaa ja kyvykkyyksiä. Tu-
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loksena syntyy asteittain sellainen ympäristö ja sellaisia prosesseja, joissa innovaatioympäristö luo itsensä, ylläpitää toimintaansa
ja kehittää sitä jatkuvasti eteenpäin.
Johtajuus on nähtävä voimana, joka luo sellaiset puitteet, toimintamallit ja prosessit, joiden avulla visio toteutuu ja tavoitteet saavutetaan. Dynaamisessa ympäristössä on runsaasti luovasta jännitteestä syntyviä inspiroivia ja innostavia prosesseja. Johtajien
yhtenä tehtävänä on tuottaa organisaatioon puhetta ja ”pörinää”
synnyttävää energiaa.
ITSEORGANISOINTI

Dynaaminen toiminta syntyy suurelta osin itseorganisoitumisen
tuloksena. Tämä tarkoittaa sitä, että johtajuus on hajautettua. Itsestään organisoituneen järjestyksen lähteenä on kaikissa elämän
muodoissa kaaos tai epätasapaino. Epätasapainossa systeemin rajoja ja rakennetta koetellaan ulkoa tulevilla paineilla, eli systeemiä
ikään kuin työnnetään kohti epäjärjestystä ja kaaosta. Systeemin
muutos kaaoksen reunalta uuteen tasapainotilaan tapahtuu äkkiä, ikään kuin hyppäyksenä.
Innovatiivisen kehittämisen salaisuus on paljolti siinä, opitaanko
itseorganisoitumista hyödyntämään vai tuhlataanko mahdollisuudet liiallisen kontrollin kahleisiin. Itseorganisoitumiseen perustuva prosessi vaatii siihen osallistuvilta paljon. Ensinnäkin on
kestettävä epävarmuutta, joka syntyy alkuvaiheen hämmennyksestä. Jos ratkaisua ruvetaan pakottamaan esiin ennen aikojaan,
itseorganisoituminen – ja sen mukana uudet ratkaisut tai innovaatiot – jää tapahtumatta.
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Itseorganisoituminen edellyttää runsasta vuorovaikutusta, joka
lisää kompleksisuutta ja vie systeemin kaaoksen reunalle. Mitä
vahvemmaksi systeemin ydin muodostuu, sitä enemmän sillä on
vetovoimaa ympäristössään. Jos kyseessä on henkilö, hän tulee
kirkkaammin esiin muista erottuvana persoonana. Jos kyseessä
on yritys, sen brändi tai kulttuuri tulee yhä vahvemmaksi ja erottuu selvemmin muista, ja jos kyseessä on alue, sen imago kirkastuu ja tulee yhä vetovoimaisemmaksi.
TIETO

Tässä kannattanee ottaa esiin muutama asia siitä, miten ymmärrän tässä esityksessä tiedon. Tieto ymmärretään virtauksena. Se
on erittäin dynaaminen, ei-lineaarinen ja vaikea mitata tai johtaa. Tiedon kanssa työskentely vaatii koko ajan uusia tekniikoita.
Vaikka teknologialla on oma paikkansa, tietotyö on pääasiassa
inhimillistä toimintaa, joka vaatii organisaation ja inhimillistä ymmärrystä. Organisaatioissa tieto on sosiaalista ja parhaiten
johdettavissa ryhmissä, verkostoissa, yhteisöissä ja erilaisissa käytännöissä.
Parhaiten tieto säilyy organisaatioissa erilaisten käytäntöjen avulla, joista yleisimpiä ovat: käytäntö-yhteisöt, töihin liittyvien erityistietojen siirtomekanismit, mentorointi- ja oppipoika-kisällikäytännöt, tarinankertomisohjelmat, kumppanuudet parhaissa
käytännöissä ja eläkkeelle siirtyvien tiedonsiirron ohjelmat. Tiedon johtamisohjelmat vaativat paljon sisua ja peräänantamattomuutta. Yksilöllisen tiedon muuttaminen organisaation tiedoksi ei ole helppoa. Carla O´Dellin ja Cindy Hubertin mielestä
onnistumismahdollisuudet ovat heikot ilman kunnollista tiedon
johtamisen strategiaa.
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Jatkuva tiedon luonti on tärkeää, ei tieto sinänsä. Uusi tieto syntyy aina kaaoksesta. Jos organisaatiolla ei ole pyrkimystä kohti tavoitetta, on luotavan tiedon arvoa mahdoton arvioida. Paras tieto
kumpuaa jatkuvista kokeiluista ja tärkeintä tietoa ei voi koskaan
opettaa eikä sitä voi ohittaakaan.

5.2.3. Luova johtaminen
Luovalla organisaatiolla tai innovatiivisella tiimillä ei ole mahdollisuuksia tiukassa kilpailussa, jos sillä ei ole luovaa ja innovatiivista
johtajaa. Johtajalla on oltava intohimo: intohimo elämään, työhön ja keksimiseen. Kyky rohkaista muita tekemään uusia alkuja
tulee omasta sisäisestä tulestamme. Meillä on oltava luovaa hulluutta. Meidän on pystyttävä johtajana näkemään kokonaisuudessaan monimutkaisia systeemejä, organisaatioita ja verkostoja.
Luovuutta tukeva organisaatio on jatkuvasti elävä tiimi- ja verkosto-organisaatio. Ei riitä, että meillä on luovia yksilöitä. Meillä
on oltava myös luovia tiimejä, koska tiimit ovat organisaation
tärkeimpiä oppimis- ja suoritusyksikköjä. Luovaksi tiimiksi ei
kasveta hetkessä, vaan se vaatii määrätietoista työtä.
Luovuus voidaan integroida kaikkeen bisneksen eri näkökulmiin
– strategiaan, johtamiseen, tuotteisiin ja palveluihin, toimintoihin, kulttuuriin, organisaatioon ja kaikkeen elämään, jota elämme työpaikoilla. Suosittu mielipide ei koskaan synnytä innovaatiota. Tyypillisesti muutostarve on konfliktissa, joka syntyy siitä,
että asiat pysyvät samana. Visio pitää meidät jännittyneenä mielikuvineen.
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SUURIN HAASTE ON STATUS QUO

Pienet mahdollisuudet ovat usein suurten yritysten alkuja. Joskus
aivan pieni liike voi vapauttaa massiivisen heurekan. Pieni virus
pujahtaa soluun ja muuttaa kaiken. Suurilla muutoksilla on omat
vaikeutensa. Ihmiset vastustavat radikaalia muutosta. On vaikeaa
nähdä hypyn mahdollisuus, koska se eroaa niin suuresti siitä mitä
tiedämme. Mitä radikaalimpia tuloksia haluamme saada, sitä radikaalimpia asioita meidän on kokeiltava. Suurin haaste on aina
status quo. Ihmiset haluavat tehdä entisten mallien mukaisesti.
Terveessä luovassa ympäristössä jännitys tuottaa luovia kipinöitä.
Kuitenkin kipinä tarvitsee happea leimahtaakseen liekkiin. Syvä
ajattelu voi tapahtua vain eristyksissä. Esimerkkinä ovat Guggenheimin museot. Tom Krens loi uuden kuvion, uuden museomallin ja ryhtyi kierrättämään taidekokoelmia eri museoiden kesken.
Bilbaoon valmistui New Yorkin kunnostamisen ja Las Vegasin
lisäksi uusi Guggenheim museo, joka on ollut valtava menestys. Olen myös itse ihastunut museoon ja käyn siellä aina kun
vierailen Mondragonin Tiimiakatemialla. Bilbaon menestyksen
jälkeen olisi voinut luulla, että suuret kaupungit haluavat oman
Guggenheiminsa.
Aivan kuten astronautit ovat kommentoineet, kun heiltä on kysytty miltä maapallo näyttää ulkoavaruudesta. He näkevät pienen,
sinisen kuulan, joka kulkee polkuaan. Myös monet bisnekset alkavat talenttikeskeisesti. Kyvykäs yrittäjä on keskipisteenä, mutta
kun ne kasvavat suuremmiksi organisaatioiksi johtamisesta pyrkii
tulemaan tärkeämpi kuin kyvystä. Tämä on aina muistettava ja
pyrittävä rakentamaan innovatiivinen organisaatio kyvykkyydet
keskipisteenä.

S

E

1

2

3

122

4

5

6

L

Hautomot sinänsä eivät synnytä yrittäjyyttä, koska yrittäjyyttä
ei voida systematisoida. Hautomot voivat kuitenkin helpottaa ja
rohkaista eri yritysten välisiä ideavirtoja ja voivat auttaa toimiessaan sellaisena ravintona, resurssina ja asiantuntemuksena, jota
muuten ei olisi saatavilla.

5.2.4. Tietoyrityksistä verkostoyrityksiin
Nyt on siirrytty tietoyrityksistä verkostoyrityksiin, joissa kyky
toimia verkostoissa on tärkeintä. Verkostoyhteiskunnassa tieto sinällään ei ole siis enää yksin tärkein pääoma. Yhä suurempi osa
osaamisestamme on erilaisissa sosiaalisissa verkostoissa. Kuulumme jokainen erilaisiin ammatillisiin, asiantuntija- ja harrastusverkostoihin. Nämä henkilökohtaiset kontaktit ovat tärkeä osa älykkyyttämme.
Osaaminen on entistä enemmän kiinni myös kontakteista: mitä
laajempi kontaktiverkko meillä on, sen laajempaa on monesti
myös osaamisemme. Myös tiimin osaaminen on tietoja, taitoja,
asennetta, kokemuksia ja kontakteja. Tiimin on kuvattava oma
osaamisensa, jotta siitä tulee organisaation osaamista. Tiimille on
tärkeää osata oppia yhdessä.
Meidän on saatava lukematon määrä tiimejä tekemään hyvää yhteistyötä. Ei riitä, että tiimien sisällä on hyvää yhteistyötä, myös
tiimit on saatava tekemään hyvää yhteistyötä keskenään. Osa tiimeistä on oman organisaation ulkopuolella, mikä lisää entisestään johtamishaastetta. Kyseessä on tällöin monimutkaisten arvoverkostojen johtaminen. Verkostoa ei voida johtaa perinteisesti
ylhäältä alas, koska verkosto ei perustu tällaiseen hierarkiaan. Verkoston toiminta on itseohjautuvaa. Se vaatii onnistuakseen hyvää
luottamusta ja uudenlaisia yhteistoimintavalmiuksia.
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VERKOSTOJEN RAKENTAMINEN ON YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ

Yrityksen toimintaympäristö tulee yhä monimutkaisemmaksi ja
vuorovaikutussuhteet kasvavat dramaattisesti. Toimintaympäristön muutosta on yhä haasteellisempaa tulkita. Parhaillaan kehittyy verkostojen valtapiiri, joka alkaa olla jo kaikkein merkittävin
globaali tekijä. Verkostojen rakentaminen ja kehittäminen onkin
yhä tärkeämpi osa minkä tahansa organisaation toimintaa.
Verkostot organisoituvat mielenkiinnon kohteiden tai ihmisten
välisten suhteiden ympärille ja niiden käyttövoimana ovat aina
vapaaehtoisuus ja omaehtoinen kiinnostus. Verkostossa suhteet
ovat kaiken A ja O. Ilman suhteita verkostoa ei ole olemassa ja ne
määräävät, mitä verkostossa on mahdollista tapahtua.
Intensiivisten suhteiden kautta verkostoon syntyy intressi- ja
osaajakeskittymien muodostamia solmukohtia. Jos solmu koostuu eri alojen asiantuntijoista, siihen muodostuu usein myös niin
sanottu luova jännite eli henkinen tila ja ympäristö, joka monen
tutkimuksen mukaan tuottaa parhaiten innovaatioita.
TIEDON JOHTAMINEN VERKOSTOSSA

Tiedon johtaminen on ennen kaikkea paljon enemmän ihmisjohtoista kuin teknologiajohtoista. Verkostojen epäonnistuminen
voi johtua useista eri syistä. Yksi keskeisimmistä syistä on johtamisen puute, joka näkyy esimerkiksi verkostoon osallistumisen
tai arvon ymmärtämisen puutteena. Syynä epäonnistumiseen on
myös usein se, että verkostolla ei ole omaa identiteettiä tai verkostossa ei tapahdu oppimista. Syitä ovat myös liiallinen informaatio
tai verkoston roolin selkeyden puuttuminen organisaation sisällä.
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Menestystä on juhlittava niin että verkostosta on arvoa yksilöille, yritykselle tai asiakkaille. Verkoston koordinaattorin puute voi
myös aiheuttaa ongelmia verkostolle.
TIETOYHTEISÖT OVAT SOSIAALISIA VERKOSTOJA

Tieto ei ole koskaan laiskaa. Se virtaa jatkuvasti aktiviteetista toiseen, henkilöltä henkilölle ja tehtävästä toiseen. Tiedon johtamisen ja verkostoitumisen yhdistämisessä on kaksi asiaa tärkeitä:
1) tiedon johtamisen pitäisi sisältää holistinen tiedon näkemys,
jossa yhdistyy sekä eksplisiittinen että tacit tieto ja 2) tiedon johtamisessa pitäisi olla holistinen näkemys siihen missä ja kuinka
tietoa luodaan ja siirretään. Kun tietoa tallennetaan, on fokus
pääasiallisesti sisällössä. Uuden tiedon luomisessa fokus on uudessa tiedossa.
VERKOSTOILLA ON OLTAVA SISÄLTÖ

Tämä tarkoittaa yleensä erityisiä tavoitteita ja tuloksia. Tärkeitä
ovat roolit ja vastuut. Aikaansaaminen on tärkeämpää kuin mahdollisimman laaja agenda. Fasilitaattoreille kannattaa tehdä koulutusmateriaalia käynnistämään alkuja ja pitämään yllä käytäntöyhteisöjä. Jos yrityksen ja verkoston tavoitteet ja pyrkimykset
kulkevat käsi kädessä tiedon jakamisen tavoitteiden ja toimintojen kanssa, niin yrityksen tavoitteet ja päämäärät tukevat tiedon
jakamista verkostoissa.
Viestinnässä keskeiset tukevat työkalut ovat foorumit, tietoworkshopit, kahvinurkkaukset ja keskusteluhuoneet, keskustelu- ja
neuvottelutekniikat, dialogin taito, tarinoitten kertominen, metaforat ja oma organisaation kieli. Menestyvät organisaatiot pitäisi rakentaa innovaatioverkostoiksi, jotka linkitetään ulkopuolisiin
tietolähteisiin kuten korkeakouluihin, kilpailijoihin ja asiakkaisiin.
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5.2.5. Sosiaalinen media innovoinnissa
Kuinka sosiaalista mediaa voi käyttää hyväksi innovaatioitten kehittämisessä? Maria Azuan mukaan tämän vuosituhannen alusta
lähtien siirryimme informaatioaikakaudesta sosiaaliseen aikakauteen. Todellinen vallankumous, jota tekijä kutsuu sosiaaliseksi
verkottumiseksi, on koko ajan tapahtumassa. Wikit ovat mahtavia yhteisöllisiä työkaluja, jotka vetävät puoleensa informaatiota helpottamaan yhteisöjen viestintää. Samoin blogit saavat runsaasti tilaa jatkuvasti. Niiden avulla voidaan erittäin edullisesti ja
tasa-arvoisesti jakaa bisnesideoita jopa erittäin teknologiakeskeisissä yhteisöissä.
Onnistuaksemme liike-elämässä meidän on keskityttävä yhtä
paljon sekä yhteisöön että yksilöön. Sosiaalisen median, kuten
Twitterin, Linkedin, Facebookin ja YouTuben avulla innovaatioiden kehittäminen on avointa ja jakelussa on käytössä myös avoin
lähde.
Sosiaalisen aikakauden tunnus on palveluinnovaatiot. Teollisuudessa on entistä vähemmän ihmisiä, koska siellä tehokkuus on jo
kehitetty huippuunsa. Teollisena aikana kysyttiin: ”Kuinka paljon maata teillä on? Kuinka paljon teillä on tehtaita? Kuinka paljon voitte tuottaa?” Tänään kysytään vain yksi kysymys: ”Kuinka
paljon tiedätte?” Koulutus, tehokas viestintä ja sosiaalinen verkottuminen ovat sosiaalisen aikakauden menestystekijät.
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Tiimiakatemian oppeja ja koppeja tiimivalmentajille
Tämä on kuvaus Tiimiakatemian tavasta käynnistää projekteja:
Projektipäälliköiden / tiimiliiderien on omistettava projektinsa.
Heidän on oltava täydellisesti vastuussa. He suunnittelevat projektinsa, valitsevat tiimin jäsenet ja he ovat vastuussa tuloksista.
Projektipäälliköt/tiimiliiderit on valtaistettu tekemään täysin itsenäisesti päätökset. Heille on annettu autonomia projektien johtamisessa. Saatuaan aikaan tavoitteet, he ovat omillaan ja vapaita
viemään projektia siihen suuntaan mitä he pitävät parhaimpana.
Hallinta siirtyy yhä enemmän organisaatiomme seinien ulkopuolelle. Meidän on siis luovuttava hallinnasta ja kuunneltava enemmän. Tiimiakatemialla lähes kaikki valta on siirtynyt oppijoille
itselleen. Siksi tekeminen voi tuntuakin välillä aika raskaalta sekä
oppijoista itsestään että myös meistä tiimivalmentajista. Johtaminen muuttuu silloin todella paljon. Organisaatio ei ole enää
yhtä tärkeä kuin ennen. Autamme yhä enemmän verkostoamme.
Olemme kerettiläisiä.
Tiimiakatemian toimintalogiikka perustuu innovointiin, mikä
edellyttää uusien tuotteiden, toimintatapojen, liiketoimintakonseptien, markkinointitapojen ja symbolien jatkuvaa kehittämistä. Kyse on tällöin ennakoivasta toiminnasta, joka tähtää uusien
markkinoiden luomiseen. Innovaatiot syntyvät siitä, että nähdään mahdollisuuksia, joita ei ole aiemmin havaittu ja luodaan
tulevaisuutta keinoin, joita ei vielä tunneta. Innovaatioprosessi
on luonteeltaan sosiaalinen, ja uusien ideoiden luominen ja tuotteistaminen tapahtuu sosiaalisissa verkostoissa.
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Tietotaloudessa kestävän kilpailuedun lähde on se, mitä organisaatiossa tiedetään ja osataan, miten siellä käytetään tietoa ja
kuinka nopeasti siellä kyetään oppimaan uutta. Onkin alettu puhumaan innovaatioympäristöistä, joiden merkitys on suuri yritysten innovaatio- ja kehittämistoiminnalle. Innovaattorit ovat
Tiimiakatemialla tiimiyrittäjiä. Aineelliset resurssit eivät ole tärkeitä, vaan ideat ja osaajien verkosto. Päämääränä on rakentaa
uusia liiketoimintakonsepteja.
Tiimiakatemian sisällä arvon luomisen pääosassa ovat tietoa luovat tiimit ja projektit. Dialogin avulla yksilön mielen mallit ja
taidot muuttuvat yleisiksi termeiksi ja käsitteiksi. Kaksi prosessia
toimii yhdessä: yksilöt jakavat muiden mielen mallit, mutta myös
reflektoivat ja analysoivat omia mielen mallejaan.
Tiimiakatemian rakennetta on kehitetty startupeja synnyttävän
Rakettimallin mukaisesti. Uudistukset ovat tähdänneet Tiimiakatemian kilpailukyvyn parantamiseen ja jokaisen taitojen ja tietojen parantamiseen. Tuotetta on entistä hankalampaa myydä
yksinään, sen ympärille on rakennettava innovatiivinen konsepti.
Kilpailukyky saavutetaan jatkuvilla, pienillä parannuksilla, innovaatioilla, organisaation kaikilla tasoilla. Rakennepääoma saadaan
aikaan yhdistelemällä ihmisten osaamista ja pääomaa. Osaamista
voi olla kuinka paljon tahansa, mutta ilman infrastruktuuria on
vain joukko innokkaita tiimiakatemialaisia.
Tiedon avulla on pystyttävä tuottamaan jotain uutta ja ainutlaatuista. Johtamisen tavoitteena on jatkuva tiimiyritysten uudistaminen. Tämä ei tapahdu pelkästään jatkuvan oppimisen, vaan
myös todella radikaalin oppimisen ja uusien ideoiden avulla. Tiimiakatemian vierailijat ovat usein kutsuneet oppimismalliamme
radikaaliseksi konstruktiiviseksi pedagogiikaksi.
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Uskoin alusta lähtien Tom Petersin kehotukseen ”Johtajan on
oltava päivittäisissä toimissaan innovoinnin esikuvana.” Palkkaisitko seuraavanlaisen henkilön, jolla on menestyvän sankarin
ominaisuudet: 1) energia, 2) kiihko, 3) idealismi, 4) käytännöllisyys, 5) taito, 6) kärsimättömyys, 7) epärealistinen haluttomuus
alistua millekään esteille, 8) viha-rakkaus -suhde lähiympäristön
ihmisiin?
Joka päivä johtajan on uhmattava totuttuja viisauksia ja oltava
mestarikokeilija. Kaikkia kehityshankkeita on johdettava innovatiivisesti, koska innovatiivisella johtamisella on suora vaikutus
liiketoiminnan tuloksiin. Lukuisien palkintojen vuoksi Tiimiakatemialla on uskottavuutta tavallista enemmän.

Mietittävää
1. Uuden luominen onnistuu harvoin valtaa pitäviltä. Uusi
lähtee usein periferioista, joissa ei ole sitouduttu vanhoihin oppeihin ja toimintamalleihin ja jossa uudella on pakottava tarve nousta esiin.
2. Uudessa taloudessa oli ainakin yksi asia, jonka johtajat
tekivät oikein. Se oli luovuuden helliminen, luovien kulttuurien rakentaminen ja sellaisten resurssien edistäminen
ja tukeminen, jotka synnyttivät innovaatioita.
3. Tiimiakatemialla liike-elämän asiakkaamme toimivat oppimisen kehittäjinä. Organisaatioiden johtajien on toimittava yhä enemmän oppimisprosessin johtajina.
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4. Yritystasolla innovaatiot ovat kilpailussa selviytymisen
elinehto. Innovaatioprosessi kuuluu yrityksen pääprosesseihin ja sitä tulee johtaa.
5. Tee suunnitelmia niin pitkälle tulevaisuuteen, kuin voit
nähdä kohtalaisen hyvin, ja etene sitten pienin askelin. Jaa
menestystarinasi ihmisten kanssa.
6. Jokainen menestyvä innovaatio bisneksessä, taiteissa, tieteissä ja arkielämässä on seurausta siitä, että joku on kysynyt oikeat kysymykset oikeassa paikassa löytääkseen täydellisen ongelman ratkaistavaksi.
7. Me olemme kytkeytyneet osaksi verkkoa, joka kirjaimellisesti muokkaa aivojamme, käskee mitä kuulemme ja näemme ja määrää, minkä koemme todellisuutena. Samalla
tieteen ja maailmanselityksen paradigman vaihdos tapahtuu entistä nopeammin.
8. Arviolta tiedon määrä kaksinkertaistui tultaessa Leanardo
da Vincin aikakaudelle. Seuraavaksi ihmiskunnan tiedon
määrä kaksinkertaistui vuoteen 1750 mennessä ja uudelleen 1900-luvun alkuun tultaessa. Seuraava kaksinkertaistuminen kesti 50 vuotta, sitä seuraava 10 vuotta ja
seuraava 7 vuotta ja lopulta tultaessa 1970-luvulle, vain 6
vuotta, jolloin ihmiskunnan tiedon määrä oli 128 kertaa
suurempi ajanlaskumme alkuun verrattuna. Nykyään tiedon kaksinkertaistuminen vie puoli vuotta.
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Luku 6.
OPPIMINEN
– Mitä uusia vaatimuksia
oppimiselle on näkyvissä?
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Johdanto

K

yksilön
käsitteeseen ja näkemykseen, että älykkyys on rationaalisen
ajattelun lineaariprosessi. Tällöin painopiste koulutuksessa
on loogismatemaattisessa järkeilyssä. Tieto on pilkottu erilaisiin
osiin ja opettajien tehtäväksi on katsottu siirtää ja opettaa nämä
osat opetettaville. Yksilöllinen lähestymistapa taas lähtee koko
persoonan kasvattamisesta. Itseilmaisu on tärkeää ja opettajan tehtävänä on auttaa jokaista lasta oman sisäisen aarrearkkunsa löytämisessä. Meillä tiimivalmentajilla on avain tähän aarrearkkuun,
mutta kestää kauan ennen kuin oppija itse löytää avaimenreiän.
asvatusjärjestelmämme perustuu rationaalisen

Tänä päivänä tarvitaan ns. pehmeitä taitoja, kuten tiimitaidot ja
kommunikaatiotaidot. Tuntuu siltä, että näiden taitojen kehittäminen jää koulutusjärjestelmässämme paitsioon, koska pääpaino
on älyllisessä kehittämisessä. Tiede ja taide ovat kuitenkin paljon
lähempänä toisiaan kuin luullaan. Taidekin on kovaa puurtamista ja erilaisten materiaalien tutkimista. Esimerkiksi taiteiden tekeminen pitäisi tunnustaa yhtä älylliseksi prosessiksi kuin siitä
kriittisesti kirjoittaminen. Henkilöä, joka kirjoittaa taiteista, saatetaan pitää viisaampana kuin henkilöä, joka tuottaa tuon taiteen.
Picasson tutkijalle annetaan tohtorin arvo, mutta ei Picassolle
itselleen, joka tuotti yli tuhat erilaista mestariteosta. Tiedemies
puolestaan ei pääse pitkälle ilman luovuutta. Suuret aikaansaannokset syntyvät rakkaudesta ja intohimosta.
Tarvitsemme siis uusia oppimisrakenteita sille tulevaisuudelle,
joka meillä on edessämme. Emme voi kohdata 21. vuosituhannen haasteita 1900-luvun kasvatusideologioilla. Tarvitsemme
kasvatusta, joka arvostaa erilaisia älykkyyden lajeja ja näkee suhteet näiden oppien välillä.

S

E

1

2

3

132

4

5

6

L

Käytän kehyskertomuksena Ken Robinsonin loistavan ”Element”teoksen synnyttämiä ajatuksia. Nämä ajatukset ovat hyvin lähellä
niitä ajatuksia, joiden avulla ryhdyin synnyttämään uusia käytäntöjä Tiimiakatemian perustamisesta lähtien ja ensimmäisten tiimien kanssa vuosina 1993–1999. Lisäksi käsittelen aiheita, jotka
tänä päivänä herättävät paljon keskustelua eri foorumeilla.

6.1. Elementin rakentaminen jokaiselle
Ihmiset kertovat useissa kasvatusalan kirjoissa, kuinka he ovat
löytäneet erityisen lahjakkuutensa ja ovat voineet toteuttaa itseään tekemällä sitä mitä eniten rakastavat. Meidän pitääkin luoda sellaisia ympäristöjä kouluihimme, työpaikoillemme ja virastoihimme, joissa kaikkia ihmisiä kannustetaan kehittämään
luovuuttaan. Muistan jo aivan pienenä, että isäni mainitsi usein
kertoessaan jostain ihmisestä, että kyseinen henkilö oli aivan elementissään omassa työssään. Miten siis rakennat itsellesi tämän
elementin? Ehkä sinun tarvitsee vain löytää sellainen ympäristö,
jossa voit olla vain oma itsesi.
Neljänkymmenenviiden vuoden aikana kertyneiden opettajakokemusteni myötä olen varma, että jos me kukin voimme löytää
elementtimme, niin meillä kaikilla on potentiaalia saavuttaa ja
kokea enemmän. Ikävä kyllä koulu ja kasvatuksemme eivät auta
meitä löytämään intohimoamme ja kyvykkyyksiämme, tosiasiassa tilanne on usein päinvastainen. Tähän on Robinsonin mielestä erityisesti kolme syytä. Ensinnäkin tietynlaisella akateemisella
kyvykkyydellä – kriittisellä ajattelulla ja järkeilyllä sanoin ja numeroin – on yliedustus. Niin tärkeitä kuin nämä taidot ovatkin,
niin inhimillinen älykkyys on paljon muutakin.

S

E

1

2

3

133

4

5

6

L

Toinen piirre on oppiaineitten hierarkia. Hierarkian huipulla on
matematiikka, tieteellinen ajattelu ja kielitaidot. Keskivälillä ovat
humanistiset aineet ja pohjalla taideaineet. Taideaineissa on vielä
toinen hierarkia: musiikilla ja visuaalisilla aineilla on normaalisti
korkeampi status kuin teatterilla ja tanssilla. Kolmas piirre on
kasvava luottamus eri tyyppisiin arviointeihin. Nämä kolme piirrettä koskevat erityisesti Yhdysvaltoja ja Englantia, mutta ovat levinneet laajalti muuallekin. Lisäksi on yleistynyt tietyt rajoitetut
tavat opettaa ja oppia.
ELEMENTTI

Mikä sitten on elementti? Robinson määrittelee sen luonnollisen
kyvyn tai soveltuvuuden ja henkilökohtaisen intohimon kohtauspaikaksi. Ihmiset kuvailevat, että he tekevät rakastamiaan asioita
omana itsenään. He kokevat ajan kulumisen eri tavalla ja kokevat
elävänsä täyttä elämää keskittyneempänä ja energisempänä kuin
muulloin. Elementti on ahaa-elämys tai pikemminkin yliluonnollisen esiintulo.
Perinteisestä älykkyystestien kuvaavasta älykkyydestä elementti eroaa. Jos emme hyväksy sitä tosiasiaa, että voimme ajatella
maailmasta monella eri tavalla, rajoitamme mahdollisuuksiamme
löytää sitä persoonaa, joksi meidät on tarkoitettu. Löytääksemme
siis elementin meidän on sallittava kaikki ne tavat, joilla voimme
kokea maailman keksiäksemme omat todelliset vahvuutemme.
Monet ihmiset eivät löydä elementtiään, koska heillä ei ole rohkeutta tai luottamusta astua vakiintuneen suhdeverkostonsa ulkopuolelle.
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VOITKO SAADA APUA ELEMENTTISI LÖYTÄMISEEN?

Taitojen ja oman elementtisi kehittämisessä voit tarvita apua.
Tarvitset silloin itsellesi mentorin. Usein mentori ilmestyy, kun
henkilö on valmis siihen. Mentorit voivat auttaa sinua neljässä eri
roolissa. Ensimmäinen rooli on tunnistaminen. Mentoroitava ei
ole useinkaan itse tietoinen yksilöllisestä kyvykkyydestään ja sopivuudestaan. Mentori, joka on jo löytänyt elementtinsä kyseessä olevassa aiheessa, voi auttaa oikeaan suuntaan. Ihmisellä on
esimerkiksi kyvykkyys erilaiseen musiikkiin tai erilaiseen instrumenttiin: kitaraan, ei viuluun; akustiseen kitaraan, ei sähkökitaraan.
Toisaalta mentorilla voi olla rohkaisijan rooli. Mentorit saavat
meidät uskomaan, että voimme saavuttaa mahdottomankin. Kolmas mentorin rooli on olla fasilitoija. Mentori auttaa meitä kohti
elementtiä tarjoamalla neuvoja ja tekniikoita sekä auttaa meitä
oppimaan virheistämme. Neljäs mentorin rooli on auttaa meitä
venymään kohti rajojamme. Hän muistuttaa meitä siitä, ettemme hyväksy koskaan keskinkertaista. Nämä neljä roolia tulevat
hyvin esiin tiimivalmentajan työssäkin silloin kun hän valmentaa Tiimiakatemiassa pitkissä, useita vuosia kestävissä prosesseissa
tiiminsä kanssa.
MILLOIN ON LIIAN MYÖHÄISTÄ?

Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa itsensä kehittämistä. Tutkimusten mukaan niin pitkään kuin käytämme aivojamme aktiivisesti, jatkamme hermoratojemme rakentamista. Voimme siten
kehittää luovaa ajatteluamme läpi elämämme. Ollaksesi elementissäsi ei sinun tarvitse heittää kaikkea entistä pois ja tehdä vain
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yhtä ainoaa. Voit myös ansaita elantosi jollakin muulla ja sitten
raivata tilaa sille asialle, jota rakastat. Monet pitävät tällaista toimintaa emotionaalisesti parempana.

6.2. Koulutus on maailman
suurimpia bisneksiä
Luovuus kukoistaa parhaiten erityisolosuhteissa, erityisesti siellä
missä on ideoiden virta erilaisten asiantuntijoiden välillä. Se vaatii sellaisen ilmapiirin, jossa otetaan riskejä ja rohkaistaan kokeiluihin. Seuraavien 30 vuoden aikana saa suurempi osa ihmisistä
kuin koskaan aiemmin muodollisen pätevyyden. Koulutus on
nyt yksi maailman suurimmista bisneksistä.
Mutta onko tie väärä? Kielet, matematiikka, tiede ja teknologia
nähdään tärkeiksi ja hyödyllisiksi. Sen sijaan historiaa, maantiedettä, taidetta, musiikkia ja näyttämötaidetta ei pidetä yhtä tärkeinä. Tämä teollistamisen aikakautena syntynyt malli tukee akateemisuutta ja on hyvin yleinen.
Akateeminen kyvykkyys edistää erityisiä älyllisen toiminnan
muotoja. Ne ovat tärkeitä, mutta ne ovat kaukana, että ne edustaisivat ihmisen koko älykkyyttä. Tulokset ovat olleet hyödyllisiä
monella alalla, mutta tuhoisia monella muilla aloilla. Kun älykkyyttä on kavennettu koskemaan vain loogismatemaattista ja kielellistä älykkyyttä, on tehty selvä raja taiteen ja tieteen välillä. Ja
monet ihmiset ovat suorittaneet koulutuksen tajuamatta koskaan
todellista älyllistä kapasiteettiaan.
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Uudessa tilanteessa tämä inhimillisten resurssien tuhlaus on täysin tuhoisaa. Niitä kyvykkyyksiä, joita nyt eniten tarvitaan, tuhlataan huolimatta massiivisesta koulutuksen laajenemisesta. Organisaatiot ja yhteisöt kaikkialla maksavat hinnan. Tärkeitä kaikille
organisaatioille ja yhteisöille ovat työntekijöiden itseohjautuvuus,
työntekijöiden ja johdon joustavuus, rohkeus, intohimo, yhteisöllinen yrittäjäasenne, tiimityö ja aktiivisuus.

6.3. Älykkyysosamäärän mittaaminen
on rasitus meille kaikille
”Haluatko miljonääriksi?”-ohjelmaformaatit kuvaavat näkemystämme älykkyydestä, jota muodollinen kasvatuksemme suosii.
Älykkyys on muistikapasiteettia ja faktatiedon muistamista sisältäen nimiä, päivämääriä, tapahtumia jne. Älykkyys on muistamista ja muistiin palauttamista. Älykkyysosamäärän keksiminen
on valtava rasitus koko ihmiskunnalle. Se on johtanut siihen, että
käytännön oppiaineet koulussa ovat marginaalisia. Pääarviointimuodot ovat yhä kirjoitettuja kokeita ja kriittistä analyysiä. Tämä
malli on erityisesti pesiytynyt yliopistoihin. Menestys vaatii hyvää lyhytmuistia eli kykyä säilyttää aineisto siihen asti, kunnes
tentti on ohi.
Kaikkialla eri maiden koulujärjestelmissä on kurssien epätasapaino. Painopisteenä on tiede, teknologia, matematiikka ja kielet
taide-, humanististen ja liikunta-aineiden kustannuksella. Kenen
tahansa yksilön vahvuudet voivat olla jommallakummalla alueella. Kapea, epätasapainoinen ainejaottelu johtaa kapeaan, epätasapainoiseen kasvatukseen useiden, jos ei kaikkien nuorten osalta.
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Ainejaottelu kertoo meille, että on aivan erilaisia tiedon lajeja,
ymmärrystä ja taitoja, jotka edellyttävät opettamisen ja oppimisen kehikkoa. Kasvatuksen ja instituutioiden ulkopuolella ihmiset tekevät työtä kuitenkin ilman tällaisia kategorioita. Kasvatusinstituutiot tarvitsevat ainejaon voidakseen organisoida itsensä,
tietääkseen kuinka monta opettajaa he tarvitsevat, mitä resursseja
tarvitaan, kuinka päivä järjestetään, ketkä pannaan minnekin mihin aikaan ja kuinka kauan. Kuitenkin tänä päivänä oppiaineita
tarvitaan enemmän kuin kymmenen. Ainejaot elävät koko ajan
ja tuottavat uusia aiheita. Miten organisoimme nämä uudet aiheet uudessa yhteiskunnassa?

6.4. Tutkinnot
Kouluoppimisessa on kolme pääprosessia: 1) opetussuunnitelma
(curriculum) eli mitä koulujärjestelmä odottaa oppilaan oppivan
2) pedagogiikka eli se prosessi, jonka avulla järjestelmä auttaa
oppilaita tekemään sen ja 3) arviointi eli se prosessi, joka arvioi
kuinka hyvin oppilaat suoriutuvat oppimastaan. Useimmat koulu-uudistukset keskittyvät opetussuunnitelmaan ja arviointiin.
Tyypillisesti koulutuspolitiikalla pyritään valvomaan opetussuunnitelmaa ja määrittämään tarkkaan mitä oppilaitten pitäisi
oppia. Tämän jälkeen painotetaan arviointia. Paras ja oikea tapa
kuitenkin on parantaa opetusta ja nostaa hyvien opettajien asemaa. Lapset oppivat parhaiten, kun he oppivat toinen toisiltaan
ja oppivat opettajiensa kanssa yhdessä. Hyvät opettajat ovat aina
ymmärtäneet, että heidän roolinsa ei ole opettaa oppiainetta vaan
opettaa ja valmentaa oppilaita, auttaa heitä oppimaan. Mentorointi ja valmentaminen ovat tärkeitä koko kasvatusjärjestelmän
onnistumiselle.
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6.5. Koulujärjestelmän luonne ja haaste
Koulujärjestelmässä on mukana käytännössä jokainen. Se on
myös esimerkki järjestelmästä, jonka tehtävän luonnetta Jaana
Venkula kuvaa hitaaksi, lopputulosta ennalta-arvaamattomaksi ja
joka itsessään voi muuttua vain hitaasti. Huomenna ei ehkä ole
enää niitä ammatteja, joiden mukaan lapset nyt valitsevat oppiaineensa. Viime vuosisadalla koulutuksen tehtävä oli valmistaa ammattiin ja hankkia työelämässä tarvittavia, tieteeseen perustuvia
tietoja. Koulun tuli kasvattaa ”hyväksi kansalaiseksi” ja valmistaa
tulevaisuuteen, joka on varma ja ”työtä täynnä”.
Todistukset saavutetaan yhä raskaammaksi käyvällä yhteiskunnan
investoinnilla, mutta niiden tuottama hyöty on yhä kyseenalaisempi. Todistuksia ja titteleitä olennaisemmaksi tekijäksi tulevat
kunkin yksilön omat vahvuudet, jotka mahdollistavat toimimisen missä ammatissa tahansa ja auttavat selviämään elämän epävarmoissa tilanteissa. Kun koulu aikaisemmin valmensi erikoistuneeseen ammattiin, sen on tästedes valmennettava epävarmaan,
globaaliin todellisuuteen toimimaan yllättävissä tilanteissa ja ammateissa, joista nyt ei ole mitään käsitystä.
Kouluille käyttäjien osallistuminen avoimesti suunnitteluun antaa
suuren haasteen. Oppilaat voisivat itse päättää enemmän mitä he
haluavat oppia, kuinka, missä ja milloin ja keneltä – opettajilta,
muilta aikuisilta ja vertaisiltaan. Voisiko 21. vuosisata olla sellaisten
organisaatioiden, jotka työskentelevät kanssamme ja sallivat meidän tekevän työtä itseämme varten? Tämä on mahdollista, jos organisaatiot haluavat kohdata kolme haastetta. Ensinnäkin on luotava
tiimioppimisen ja tiimiyrittäjyyden kulttuuri. Toiseksi ihmiset on
saatettava toistensa yhteyteen yhteisölliseen kulttuuriin. Kolmanneksi on luotava luotettavia tapoja tehdä yhteistyötä ja jakaa tietoja.
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Johtamismenetelmien on muututtava suuresti. Tämän päivän talouselämässä koulut ja yliopistot toimivat oppimisen tehtaina. Ne
tuskin pystyvät nykymuodossaan tuottamaan innovaatioita, kun
ihmiset työskentelevät yhä enemmän eri aikoina ja eri paikoissa.
Perinteiset koulut eivät kannusta yksilöitä aloitteelliseen ja yhdessä tapahtuvaan ongelmien ratkaisemiseen. Oppiminen on leikattu irti arkipäivän kokemuksista, opettaminen tähtää liian paljon
kognitiivisiin taitoihin ja liian vähän kiinnitetään huomiota sosiaalisuuteen, tiimityöhön ja toisten kunnioittamiseen.
Koulut eivät ole välttämättä tärkeimpiä paikkoja, joissa lapset
oppivat. Perheet ovat aivan yhtä tärkeitä kasvatukselle kuin koulutkin. Lapset viettävät 85 prosenttia valveillaoloajastaan koulun
ulkopuolella. He oppivat myös tietokoneiden, television, tietokonepelien, kännyköiden, harrastusten ja sosiaalisten verkostojen maailmoissa.

6.6. Suomen koulujärjestelmä
Oppimistuloksia koskevissa vertailututkimuksissa Suomi on menestynyt kymmenisen vuotta erittäin hyvin. Nämä tutkimukset
mittaavat kuitenkin edelleen vain perinteisen koulutiedon osaamista, kuten lukemista, matematiikkaa ja luonnontietoa. Niissä
ei testata nykyaikaisen työelämän ja yhteiskunnan vaatimaa monimutkaisten ongelmien ratkaisutaitoja, luovaa ja kriittistä ajattelukykyä sekä metakognitiivisia monipuolisen tiedon käsittelyyn
liittyviä taitoja. Opetus perustuu vieläkin pitkälti faktatiedon jakamiseen, muistamiseen ja mekaaniseen soveltamiseen.
Yleisesti ottaen suomalaisen koulun opetuskäytännöt ovat vieläkin hyvin perinteisiä ja niitä leimaavat edelleen melko opettajakes-
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keiset opetustavat. Sosiaalisten taitojen korostumisesta huolimatta opettajien ja oppilaiden työtä leimaa vahva yksin työskentelyn
perinne. Valtaosa oppilaista ei saa koko kouluaikanaan kokemusta sellaisista verkostomaisista ja yhteisöllisistä työskentelytavoista, jotka voimakkaasti leimaavat kehittyviä työelämän käytäntöjä. Opetus perustuu edelleen ajatukselle valmiin ja periaatteessa
ongelmattoman tiedon välittämisestä. Pikku hiljaa on muutosta
kuitenkin jo näkyvissä. Pisimmällä on Oulussa sijaitseva Ritaharjun yhtenäiskoulu, joka soveltaa täysin oppilaskeskeistä pedagogiikkaa.
Kouluopetuksen kehittämiseksi tarvitaan uutta koulun tieto- ja
oppimiskäsityksiä koskevaa keskustelua ja uudistustyötä. Myös
verkostomaisia toimintamalleja on otettava käyttöön sekä oppilaiden yhteistyömalleja ja tiimityötä kehitettävä. Koulutusjärjestelmämme elää yhä teollisen yhteiskunnan ”opettamisparadigmassa”, kun työelämän murros, uusi oppimiskäsitys ja yhteiskunnan
uudistamiskyvyn parantaminen vaatisivat uuteen ”oppimisparadigmaan” siirtymistä.
Ihmiset keskittyvät tulevaisuudessa tehtäviin, joissa: 1) vastausta
ei tiedetä etukäteen tai oikeaa vastausta ei edes ole olemassa 2)
vaadittavaa osaamista ei tiedetä etukäteen ja 3) ratkaisun löytyminen on uuden tiedon rakennusta. Vanhassa oppimiskäsityksessä
tietoa vastaanotettiin (opetukseen osallistuminen) ja säilytettiin
(oppiminen, muistaminen). Tämän tyyppinen toiminta ei nykyään edes ansaitse oppimisen nimeä, vaan sitä kutsutaan ainoastaan tiedon varastoinniksi, josta nykyisin koneet voivat vastata.
Todelliseen oppimiseen liittyy aina uuden tiedon sitomista vanhaan, jo aiemmin tunnettuun todellisuuteen ja uuden ajattelun
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rakentamista aktiivisesti tiedon murusia sieltä täältä yhdistellen.
Kyky jatkuvaan oppimiseen voi tästä näkökulmasta olla tärkeämpi työtaito kuin ammattiin liittyvä osaaminen, jota työuran aikana on tähän mennessä kertynyt. Tulevaisuuden työssä luodaan
uutta tietoa.

6.7. Koulumenestys ja elämässä menestyminen
Miksi koulussa menestyminen ennustaa huonosti elämässä menestymistä? Koulumenestyksen mittareilla on hyvin vähän merkitystä koulun jälkeen, koska nykymuotoiset kokeet ennustavat
vain kykyä saada hyviä arvosanoja. Yrittäjän menestymisen ennustaa tutkimusten mukaan halukkuus ottaa riskejä. Koulussa
taas yritetään kaikilla tavoin välttää riskejä ja riskinottajia rankaistaan. Koulussa pärjäävät ne, jotka pelaavat varman päälle saaden hyviä arvosanoja. Tuloksena on usein se, että hyvin koulussa
pärjäävät toteavat myöhemmin, että heidän vaikea ottaa riskejä.
Michael Jordan ei koskaan mahtunut koulunsa koripallojoukkueeseen. Hän ei ollut kyllin hyvä. Silti hänestä tuli myöhemmin
maailman paras koripalloilija.

6.8. Käytännössä tapahtuva oppiminen
Niin sanottu informaali, arjen käytännöissä tapahtuva oppiminen
on noussut oppimista koskevissa tarkasteluissa vähintäänkin yhtä
tärkeälle sijalle kuin koulutusjärjestelmän tuottama osaaminen.
Kärjistetysti voidaan sanoa, että työ ei enää puhukaan puolestaan, vaan työntekijän on pystyttävä puhumaan omasta puolestaan. Oppiminenkaan ei ole enää työstä erillinen toiminto vaan
tuottavan toiminnon ydin ja työn uusi muoto.
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Meidän pitäisi havainnoida ja hahmottaa tietovirtoja, poimia
sieltä itsellemme merkityksellinen tieto ja viedä se nopeasti käytäntöön. Ei riitä, että yksilöt oppivat, myös tiimit ja koko organisaatio on saatava oppimaan. Meidän on tuettava oppimista näillä
kolmella tasolla. Tällainen verkosto-oppiminen muuttaa perinteistä opettajalta oppilaalle oppimisen mallia. Tässä korostuvat
oppilaan itseohjautuvuus ja oppilaiden välinen vuorovaikutus.
Tällainen verkostomalli on monimutkaisempi sekä huomattavasti vaikeampi ohjata ja kontrolloida. Tiimiakatemian oppimisverkosto ratkaisee nyt sen, miten merkittävä koulutuksen innovaatio
tästä vähitellen syntyy.
Muistetaanko luokkahuoneessa opituista asioista yhtään mitään silloin, kun niitä oikeasti tarvitaan? Tukeeko aivotutkimus
Tiimiakatemian oppimistapaa? Oppimismotivaatio on tietysti
olennainen: on tiedettävä, miksi opittava aines on tärkeää. Oppimisen itsessään tulee sujua sopivalla vauhdilla ja myönteisissä
merkeissä. Luokkahuoneessa tapahtuvassa yhteisopetuksessa tätä
ihannetilaa ei ole helppo saavuttaa. Kaikessa oppimisessa toistuu
leikki, intohimo ja tarkoitus. Lukeminen kehittää keskittymistä ja omakohtaista oppimista. Oppiminen on kuitenkin jokaisen
omalla vastuulla.
Oppimista pitäisi päästä nopeasti soveltamaan käytäntöön, mielellään jo samana päivänä tai viimeistään samalla viikolla. Lisäksi
opitun aineksen tallentaminen, joka tapahtuu seuraavan yön aikana, vaatii riittävän pitkää ja laadukasta unta.
Oppiminen hidastaa aivojen vanhenemista ja on aivoille hyväksi. Aivotutkimus ei anna tukea lahjakkuusajattelulle vaan päinvastoin korostaa oppimisen, harjoittelun, innostumisen ja tarkkaavaisuuden suuntaamisen merkitystä taitojen kehittymisessä.
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Oppimisesta on tullut yhä tärkeämpi osa työssä, ja on tärkeää
varmistaa, että oppiminen onnistuu sujuvasti ja mukavasti. Samoin työn tekemisen tapojen muokkaaminen on työtehtävistä
tärkeimpiä. Aivotutkimuksen tiedon perusteella opimme parhaiten tekemällä ja innostumalla.

6.9. Mitä meidän tehtävä kehittääksemme
oppijoiden innovointikykyä?
Millaisia uusia ominaisuuksia ihmiset tarvitsevat erityisesti innovaattoreiksi kasvamiseen? Niitä ovat erityisesti peräänantamattomuus, halukkuus kokeilla ja ottaa laskelmoituja riskejä sekä
kestää epäonnistumista. Tony Wagner on myös julkaissut seitsemän eloonjäämistaitoa: 1) kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu
2) yhteistyö verkostoissa ja vaikuttamispainotteinen johtaminen 3) ketteryys ja sopeutumiskyky 4) aloitteellisuus ja yrittäjyys
5) tietoihin pääsy ja analysointi 6) tehokas suullinen ja kirjoitettu
viestintä 7) uteliaisuus ja mielikuvitus.
Näitä taitoja meidän on ruokittava vanhempina, opettajina, valmentajina ja työnantajina kehittääksemme ihmisten innovointikykyä? Kaikki nämä eloonjäämistaidot toimivat Tiimiakatemialla ”oppiaineina”. Eipä olekaan ihme, että Wagnerin New Yorkin
bestsellerissä Suomen koulujärjestelmä ja Tiimiakatemia erityisesti saavat suitsutusta osakseen.
Wagnerin mukaan on parasta käyttää valmentajanimitystä fasilitaattorin sijasta. Valmentaja edustaa uudentyyppistä auktoriteettia, jota kaikenikäiset ja eri tasoilla työskentelevät innovaattorit
tarvitsevat. Innovaattorin sisältä löytyy lapsi (play), nuorukainen
(passion) ja aikuinen (purpose). Olemmeko oikealla tiellä?
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Tiimiakatemian oppeja ja koppeja tiimivalmentajille
Kaikessa koulutuksessa pitäisi nykyistä enemmän kannustaa innovaatioajatteluun. Tiimiyritys on Tiimiakatemialla innovatiivisuuden perusta. Tarvitsemme yrittämiseen paljon erilaisia virikkeitä. Luovat ihmiset tekevät ja joutuvat tekemään runsaasti
virheitä ja erehdyksiä. Innovaatiotoimintaa leimaa perinteiseen
koulutukseen verrattuna aina riski, epävarmuus ja tietämättömyys. Mitä enemmän me kokeilemme, sitä enemmän opimme.
Mitä enemmän me opimme, sitä enemmän luomme uutta.
Kaikkein voimakkain oppiminen tulee suorasta kokemuksesta
sekä yrityksen ja erehdyksen kautta. Se on täysin yksilöllinen ja
henkilökohtainen prosessi. Organisaatiotasolla kyse on itsensä
uudistamisesta näkökulmia muuttamalla. Visio muokkaa innovaation olemusta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkea tietoa ei voi
hankkia, opettaa ja harjoitella manuaalien, kirjojen ja luentojen
avulla. Sen sijaan on kiinnitettävä huomiota enemmän subjektiivisiin näkemyksiin, intuitioon ja aavistuksiin, joita saadaan esiin
metaforien, kuvien ja kokemusten avulla.
Tiimiakatemian käytössä on monipuoliset oppimisen työkalut
ja menetelmät tiimiyrittäjyyden synnyttämiseen. Ihmiset ottavat
itse aloitteen omasta elämästään ja ryhtyvät toimimaan. Tiimiakatemialla puhutaan oppimisen arkkitehtuurista, jossa treenit ja
dialogi ovat yksi osa. Lisäksi täytyy tehdä työtä tiimiyrityksen
eteen käytännössä. Haasteelliset työt ovat oppimisen kannalta
parhaita. Tiimiakatemialla kannustetaan tekemään kokeiluja ja
sellaisiakin töitä, jotka eivät tunnu omilta. Vähitellen oman tii-
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mivalmentajan avulla tiimiyrityksen liikeidea alkaa muotoutua.
Erityistä huomiota kiinnitetään yhdessä tiimivalmentajan kanssa
tiimiyrityksen johtamiseen ja asiakashankintaan.
Missä ovat markkinat, jotka arvostavat uusien yritysten synnyttämistä? Tiimiakatemia on esiintyöntyvä teknologia. Meidän tapamme on helpompi ja hauskempi tapa oppia yrittäjyyttä. Vallitsevan koulujärjestelmän on vaikea muuttua. Sillä on tieto, mutta
se ei halua muuttaa strategiaansa. Vanha arvoketju on riippuvainen opettajista, kun taas uusi arvoketju on riippuvainen oikeantyyppisistä oppijoista. Suurin osa haluaa opetusta, mutta pian oppimisesta tulee pääasia. Meidän markkinamme ovat vielä pienet,
mutta ne kasvavat jatkuvasti. Meillä on edelläkävijän dilemma.
Tiimivalmentajalla pitää olla hyvä ja laadukas lukuohjelma. Taidot kehittyvät ainoastaan tekemällä tiimivalmentajan työtä ja hyväksi kehittyy vasta kymmenen vuoden ja 10 000 tunnin harjoittelulla. Pitää oppia virheistä ja uskaltaa tehdä erilaisia kokeiluja.
Intohimomme näkyy rakkaudessa vaativaan työhömme. Itseluottamuksemme on oltava vahva. Siihen liittyy aina nöyryys, peräänantamattomuus ja usko omiin jatkuvasti kehittyviin taitoihin.
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Kysymyksiä Jeff Jarvisin tapaan
• Miksi tutkiminen tapahtuu yliopistoissa? Tarvitsemmeko
enää yliopistoja?
• Voisiko meillä olla parempia mittareita kuin tutkinnot?
• Miksi kasvatus loppuu 21–24 -vuotiaana? Olisiko tutkinnot päivitettävä?
• Voisivatko ihmiset rakentaa mielenkiintonsa mukaisia
verkostoja, joissa opitaan nopeammin toinen toisiltaan?
• Miksi meidän on käytävä 12, 16 tai 18 vuoden koulu,
joissa pyritään siihen, että kaikki ajattelisivat samalla tavalla, ennen kuin ryhdymme tekemään jotain?
• Voisivatko koulut toimia hautomoina, jotka lannoittaisivat meitä ideoilla ja pyrkimyksillä?
• Ja voisimmeko me silloin luoda yhtiöitä, kirjoja, lauluja,
veistoksia ja keksintöjä?
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Mietittävää
1. Sosiaalisten innovaatioiden syntyminen riippuu viime
kädessä yhteisöllisistä oppimisprosesseista. Innovatiiviset
yritykset eivät enää voi menestyä ilman innovatiivista yhteiskuntaa.
2. Liitymme yhteen oppiaksemme ja opettaaksemme toisiamme. Tieto on tehtävä avoimeksi ja etsittäväksi.
3. Tyypillinen johtamiskoulutusohjelma käsittelee yhdeksänkymmentä prosenttia teorioita ja keissejä kun sen pitäisi
olla kymmenen prosenttia teoriaa ja yhdeksänkymmentä
prosenttia aivan uuden bisneksen ja tosielämän ongelmien
ratkaisemista.
4. Luovuus on kovan harjoittelun tulosta. Luovasti lahjakas
ihminen on aina oman alansa huippuekspertti, joka on
hankkinut oman osaamisensa kovalla työllä. Harjoitus tekee siis mestarin. On todettu, että hyvä suoritustaso vaatii riittävän määrän harjoittelua – 10 000 tunnin sääntö
näyttää olevan melko vakio alalla kuin alalla.
5. Michelangelo sanoi kerran: ”Suurin vaara useimmille
meistä ei ole se, että tähtäämme liian korkealle ja emme
saavuta sitä vaan että tähtäämme liian matalalle ja saavutamme sen.” Tulevaisuutemme vuoksi meidän pitää
tähdätä korkealle ja olla päättäväisiä menestymään. Siksi
jokaisen meistä yksin ja yhdessä pitää keksiä elementti.
Lopuksi löytääksesi elementtisi oleellista voi olla oikean
heimon löytäminen. Toisaalta jos olet masentunut, on se
hyvä merkki väärästä heimosta.
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6. Aleksander Solzhenitsyn on tavoittanut elementin idean
seuraavasti: ”Jos tahdot muuttaa maailmaa, kenen tahdot
sen aloittavan, sinun vai muiden? Uskon, että jos aloitamme itsestämme ja teemme tarvittavat asiat ja meistä tulee
parasta mitä voimme olla, meillä on parempi mahdollisuus muuttaa maailmaa paremmaksi.”
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