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A

llerin johtoryhmän kokouksessa oli kuuma.
Tosin Pursimiehenkadun takkahuoneessa oli lämmintä
kesät talvet, sillä vieressä oli sauna ja tilat sijaitsivat vanhan kerrostalon huonosti ilmastoidussa ylimmässä kerroksessa.
Kerrostaloon oli upotettu komea hirsisauna. Seiskan omistajayhtiölle oli rakennettu Pursimiehenkadulle toimistojen lisäksi
edustustilat, jonne ei saanut mennä kengät jalassa eikä ilman toimitusjohtajan lupaa. Tanskalainen edeltäjäni joi täällä mielellään
Gammel Danskia, eikä halunnut itseään häirittävän. Alvar Aallon
suunnittelema tarjoiluvaunu tuohon jäi, viinat hän vei mukanaan –
myös yhtiön viinikellarista.
Tultuani taloon annoin kaikkien käyttää saunaa ja takkahuonetta. Tilat nimettiin uudestaan, yhdessä määriteltyjen arvojemme
mukaan. Takkakabinetista tuli Vuorovaikutus. Muut neukkarit olivat uusilta nimiltään Sananvapaus, Kannattavuus, Innovatiivisuus ja
Kehittyminen.
Mutta kokouksessa oli kuuma aivan uudesta syystä.
Strategiakokouksemme vuorovaikutusta heikensivät tutkimusjohtaja Kristina Hännikäisen tuoreet trendiraportit ja markkinointijohtaja Manne Salomaan esittelemät aikakauslehtien myyntiraportit. Molempien käyrät osoittivat meille epäedulliseen suuntaan.
Talousjohtaja Peter Lund ennusti firman vajoavan tappiolliseksi.
Koko toimiala oli kutistumassa puoleen.
Teoriassa strategia tarkoittaa eri vaihtoehtojen kuvaamista ja
niistä parhaan valitsemista. Voittavan strategian on vanhan kunnon
Porterin mukaan oltava erilainen kuin muiden. Muut mediatalot
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näyttivät jatkavan printtilehti- ja printtimainontavetoisia liiketoimintamallejaan.
Me emme sitten tekisi niin.
Käytännössä strategia on ketju valintoja, vääriä ja oikeita. Me
päätimme luopua ja hankkia uutta. Luopuisimme kannattamattomista printtituotteistamme vähitellen ja investoisimme digitaalisiin
sisältöihin ja palveluihin. Nyt kuusi vuotta myöhemmin osa tuolloisista päätöksistämme on osoittautunut oikeiksi, osa investoinneistamme on mennyt metsään. Suomi24:n ostaminen oli hyvä päätös,
printtilehdistä päätettiin turhaan luopua vaiheittain, mikä rasitti niin
henkilökuntaa kuin fokusta. Halusimme yrittää pelastaa työpaikkoja.
Mutta fokus haritti.
Maailmanlopun ennusteista huolimatta koimme silloin myös
varovaista optimismia. Iloksemme olimme opintoretkillämme Yhdysvalloissa kuulleet, että kohta jokainen yhtiö tekee tuloksensa
internetissä ja sosiaalisesta mediasta tulee suomalaismedioillekin
maailmanlaajuinen jakelukanava. Tutkimme ahkerasti tutkimusyhtiö Gartnerin teknologiahypekäyrää, joka ennustaa, mitkä teknologiat tulevat ja mitkä ovat jo menossa jo ohi. Vaihdoimme visioksemmekin Suomen sosiaalisin yritys, jonka liikevaihdosta 30 prosenttia
tulee digitaalisista palveluista.
Ostin jokaiselle kolmellesadalle työntekijällemme Suomessa
juuri markkinoille tulleen iPhonen ja aloitimme vaarallisen suhteemme Googlen ja Facebookin kanssa. Digimainonta ja mobiililiikenne räjähtivät kasvuun iPhonen tultua markkinoille vuonna 2007.
Kun kokous päättyi, tiesin, että kaikille pöydässä istuneille ei
olisi enää töitä. Eikä suurelle osalle kabinetin ulkopuolella ahertavistakaan. Eikä kukaan ollut tehnyt mitään väärin.
12
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Luulin ensin, että se oli päänsärkyä, mutta se olikin valtava vitutus.
Kokouksesta on nyt kuusi vuotta. Olimme keskellä disruptiota,
vakiintuneiden toimintamallien murtumista ja neljättä teollista vallankumousta, jota tässä kirjassa kutsun häiriöksi. Sananmukaisesti
häiriö on tilapäinen haitta, epäjärjestys. Yritykselle ja yksilölle häiriö
voi jatkua kriisiksi ja tuhoksi asti, kuten myöhemmin kuvaan, mutta
se voi olla myös käännekohta uuteen.
Häiriö osui mediaan ja telealaan ensin, ja sen jälkeen järistys on
ulottunut kaikkialle. Aluksi emme tehneet asialle mitään, sillä bisnes meni hyvin, vaikka pilvet yllämme olivat sysimustia. Itse asiassa
autoimme vapaaehtoisesti digitalisaatiosta eniten hyötyneitä yhtiöitä Googlea, Applea, Facebookia ja Amazonia (GAFA) muotoutumaan sellaisiksi digipoleiksi kuin ne tänään ovat.
Ja sitten ne alkoivat muotoilla meitä.
Clayton Christensenin disruption innovations -teorian mukaan
meneillään on koko teollisuuden disruptoituminen uuden teknologian ja palveluiden avulla. Tässä kirjassa käsittelen disruptiota kokonaisvaltaisena häiriönä, jonka varsinainen käynnistäjä oli neljäs
teollinen vallankumous. Ja sen suurimmat onnistujat ovat biljoonaluokan GAFA-yhtiöt.
Mihin häiriö iskee seuraavaksi? Mitä sinä muuten teet työksesi?
Siihen se iskee.
Optimistina aloin kerätä tietoa ja ajatella tätä kauhua kokonaan
toisesta näkökulmasta. Voisivatko muutkin yritykset kuin GAFA
selvitä tästä voittajina?
Tai ainakin hopeamitalisteina.
Tai edes selvitä?
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GARTNERIN HYPEKÄYRÄ kuvaa yleistä mallia, jolla uudet teknologiat
leviävät markkinoille. Ilmiöllä on vahva yhteys myös yrityskauppoihin ja
niistä maksettaviin kauppasummiin. Joka vuosi ennuste ei osu kokonaan
oikeaan: suurin osa teknologioiden vaikutuksista ensin yliarvioidaan ja
sitten aliarvioidaan, kun aikaa kuluu enemmän.

Miten voisimme hyötyä neljännen teknologisen vallankumouksen
eksponentiaalisista mahdollisuuksista ja jopa ansaita niillä?
Miten muut yritykset ovat onnistuneet ja miksi? Miten yrityksestä voisi rakentaa alustan? Miten innovoidaan uutta, kun kaikki
järkkyy? Ja ennen kaikkea, miten häiriintynyttä organisaatiota johdetaan vai johdetaanko sitä lainkaan? Mitkä ovat uudet ansaintamallit, kun palvelut ovat käyttäjilleen maksuttomia heidän itsensä
ollessa kauppatavaraa?
14
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Tämä on samalla brutaali häiriöraportti, joka pohjautuu kokemuksiini edestä ja takaa disruptoidun media-alan johtamisesta
sekä luentoihini ja saamiini oppeihini työelämäprofessorina Turun
yliopiston humanistisessa tiedekunnassa ja Turun kauppakorkeakoulun Laboratory of Business Disruption Research -yksikössä.
Maailmassa on muitakin mahdollisuuksia kuin GAFA ja häiriytyneestä työstä voi syntyä jotain uutta.
Olen luonnostellut uuden johtamistavan, jota kutsun häiriöjohtamiseksi, esittelen sen tässä kirjassa. Avaan myös alustatalouden
liiketoimintamallit ja jaan häiriöstä selviytyneiden opit useilta toimialoilta, jotta meille muillekin voisi syntyä uutta liiketoimintaa.
Ja jotta ymmärtäisimme, minkälaisessa maailmassa elämme. Olen
löytänyt paljon esimerkkejä ja malleja akateemisesta tutkimustiedosta ja historiasta, tiede kun ei ole mikään vaihtoehtoinen fakta. Ja
vaikka se joillekin sitä olisikin, on tieteellinen tutkimus tarkastettu
ja mitattu moneen kertaan.
George Orwell on varoittanut totalitarismin vaaroista jo vuonna 1949 kirjoittamassaan romaanissa Vuonna 1984. Tässä Lontooseen sijoitetussa romaanissa totuusviraston virkamies elää valtiossa, jossa isoveli valvoo kaikkialla, lähettää propagandaa ja tarkkailee
kansalaisten liikkeitä ja ajatuksia. Nyt seitsemänkymmentä vuotta
myöhemmin Orwellin dystopia on maailman menestyneintä liiketoimintaa. Ja meidän on aika valvoa valvojaa.
Häiriintyneenä kesänä 2018
Pauli Aalto-Setälä
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