
Ajan hermoon osuva kirja strategisesta ajattelusta ja toiminnasta
 Kaksi kansainvälistä strategia on tiivistänyt yhteistyönsä tulokset teokseen, joka virittää lukijan strategiseen ajatteluun ja toimintaan,
kehottaa ottamaan oppia kummajaisista, opastaa toimimaan molempikätisesti ja näyttää avoimen strategoinnin voiman.  Kirja on nyt
ilmestynyt suomeksi, kansainvälinen englanninkielinen painos on tulossa vuoden 2016 alussa.

Kirjan keskeinen tavoite on kertoa, miten organisaatiot voivat onnistua monimutkaisessa, epävarmassa, moniselitteisessä ja vaikeasti ennustettavassa
ympäristössä. Tässä tilanteessa normibisnes riitä.

Kummajaisista oppia

”Monia toimialoja ovat alkaneet mullistaa täysin totutusta poiketen operoivat toimijat, joita englanniksi kutsutaan nimellä outlier”, Timo Santalainen sanoo.
”Näitä kummajaisia ei pidä matkia, mutta niistä voi oppia.”

Kummajaisia kirjoittajat ovat löytäneet eri puolilta maailmaa, erityisesti kehittyvistä maista, joissa resurssiniukkuuden vallitessa on pystytty kehittämään
menestyksekkäitä liiketoimintamalleja. Perinteisiä rajoja rikkomalla tuloksiin ovat päässeet esimerkiksi intialainen Tata Nano -auto, Botswanan valtio
terveydenhuoltoalalla ja intialainen sydäntautikeskus Narayana Hrudalaya. Ranskassa kokeillaan köyhimmille suunnattua ”sosiaalista bisnesmallia”,
eläähän EU:ssa 125 miljoonaa ihmistä köyhyysrajan alapuolella. Kirjan strategiaoppeja on ammennettu myös CERNin kokemuksista.

Pois normibisneksestä

Sokeuttava menestys samoin kuin intohimoinen saneeraus, ylimielisyys ja operatiivinen näpertely johtavat organisaatiot rampauttaviin ansoihin. Siksi
strategoinnin painopisteen tulee siirtyä normibisneksestä aktiiviseen uuden etsimiseen ja luomiseen. Onneksi vaikeudet jalostavat: kilpailuedun
menettäminen voi paljastaa uusia elinvoimaisuuden lähteitä. Esimerkiksi Nokia on löytänyt itsensä toistuvasti paineen alla uudelleen.

Kirjoittajat esittelevät elinvoimaedun käsitteen. Se on kilpailuetua laajempi ja kattaa neljä johtamisen tasoa: operatiivisen, liiketoiminnan, strategisen ja
institutionaalisen johtamisen. Strategiset ja institutionaaliset toimijat, alueet, verkostot ja ekosysteemit vahvistavat elinvoimaetua.

”Ne, jotka parhaiten onnistuvat kehittämään molempikätisesti toimivia, avoimeen strategointiin kykeneviä organisaatioita, luovat itselleen elinvoimaedun”,
Santalainen lupaa.

Strategisen ajattelun voima tulee esiin mukavuusalueen ulkopuolella. Halu katsoa eri uusiin suuntiin laajentaa mukavuusaluetta ja antaa rohkeutta etsiä
uusia mahdollisuuksia vaativissakin toimintatilanteissa.

Kirja kertoo, miten avoin strategointi auttaa liuottamaan sisäisiä siiloja ja hyödyntämään ulkoista verkostovoimaa. Tavoitteena on uusien, innovatiivisten
liiketoimintamallien luominen. Samanaikainen uudistuminen ja toteutus, jota molempikätisyydeksi kutsutaan, luo vankan jalustan organisatoristen
haasteiden kohtaamiseen. Kirjan loppuosassa keskitytään itsestrategointiin tarjoamalla ideoita vaikutusvoimaisten henkilökohtaisten toimintamallien
luomiseen.
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