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Teknologia on hyvin yksinkertainen käsite.

Otetaan  esimerkiksi  kyläseppä,  joka  takoo  hevosenkengän.  Hän  valitsee  sopivan  raudan  aihioksi,

kuumentaa sen, takoo,  kuumentaa ja  takoo  haluttuun  muotoon.  Eri vaiheissa seppä soveltaa jotakin

tekniikkaa,  eli  “keinoa  saavuttaa  haluttu  tavoite”.  Tekniikka  liittyy  kaikkiin  pyrkimyksiin,  niin

konkreettisiin  kuin  henkisiinkin;  puhutaan  maalaustekniikasta,  kitaransoittotekniikasta,  muisti-

tekniikasta, jne.

Kyläsepän työskentely  on liki  automaattista;  tekeminen on juurtunut  silmä-käsi  -koordinaatioon ja

lihasmuistiin.  Esimerkkimme  on  teknologiaa  puhtaimmillaan.  ‘Teknologia’  nimittäin  tarkoittaa

kokemusperäistä ymmärrystä, osaamista ja valmiutta hyödyntää  eri tekniikoita1. Toisin sanoen kykyä

valita toimivat menettelytavat ja soveltaa niitä.

Kyse  ei  siis  ole  jostakin  monimutkaisesta  teknisestä  tuotteesta  kuten  usein  luullaan.  Englantia

äidinkielenään puhuvat aloittavat käsitteen luonnehtimisen yleensä “the skill of …” tai “the art of…”,

viitaten  siis  oppiin  tai  osaamiseen. Suomalaisissakin  hakuteoksissa  oli  tämä alkuperäinen ja  oikea

merkitys aikana ennen ‘high-tech’ -hehkutusta.

Teknologiaa  hyödyntäen  tuotannontekijät  ja  aineeton  pääoma  (intellectual  property)  jalostetaan

tuotteiksi2; se luo siis yrityksen lisäarvoa. Teknologiaetu onkin yritykselle elintärkeää.

Kaikilla teknologioilla on rajattu elinkaari joka noudattaa yleisesti tunnettua Sigmoidin käyrää: hidas

alku, asteittainen ja sitä seuraava alati nopeutuva kehittyminen, tasaantuminen ja lopuksi taantuminen.

Teknologia vanhentuu ja korvautuu uudella viimeistään tässä vaiheessa.

Kilpailuedun  ylläpitämisessä  ja  uusien  teknologioiden  käyttöönotossa  sovelletaan  systemaattisia

prosesseja ja työkaluja. Tätä kutsutaan teknologiajohtamiseksi.

Se  on  “poikkitieteellinen  ala  jonka  vastuulla  on  suunnitella,  kehittää  ja  ottaa  käyttöön  niitä

teknologisia valmiuksia joita tarvitaan muotoilemaan ja toteuttamaan organisaation toiminnallisia ja

strategisia tavoitteita” (National Research Council). Matthews korostaa että oleellista on tiedon seulonta

ja arviointi eivätkä teknologiset yksityiskohdat.

Teknologiajohtamiseen  liittyy  läheisesti  tuotteen  elinkaaren  hallinta.  Tavallisesti  tuotteen  katsotaan

käyvän läpi seuraavan tapaiset peräkkäiset vaiheet:  määrittely,  kehitys,  tuotanto ja ylläpito, huolto

sekä käytöstä poisto.

Jostakin  syystä  yritysten  mielenkiinnon  kohde  on  uusien  tuotteiden  kehittämisessä,  ja  ylläpitoon

suhtaudutaan lisätyötä aiheuttavana pakollisena pahana. Kaiken järjen mukaan tärkeintä pitäisi olla

olemassa  olevan tuotteiston terävöittäminen.  Sehän  on kullakin  ajanhetkellä  käytettävissä  olevat

kilpailuvälineistö, jolla mahdollinen tuotto luodaan. Kokonaan uusia tuotteita pitäisikin kehittää vain

kun se on väistämätöntä. Projektit ovat aikaa vieviä ja kalliita, eikä lopputuloskaan ole taattu.

1 Kreikan tekhno- + -logia, ”oppi tekniikasta”. Osaamisen, taitojen tai tekniikan systemaattinen tarkastelu. 
2 Tässä kirjoituksessa 'tuote' viittaa fyysiseen tuotteeseen, palveluun sekä niiden yhdistelmiin.
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Kertaluontoinen prosessien jatkumo on mielikuvana huono. Sehän tarkoittaisi että tuotteen käytöstä

poistossa  menetetään  myös  kertynyt  osaaminen  ja  kokemus.  Lineaarisen  elinkaaren  sijaan  tuote

pitäisikin nähdä osana kertautuvaa elämänkiertoa. Tuote ei eläköitymisen jälkeen suinkaan kuihdu pois,

vaan jatkaa sulautuneena uusiin tuotekonsepteihin.

Esimerkkinä sen toteuttamiseksi voisi olla kolme toinen toistaan ruokkivaa rinnakkaista, limittäistä ja

kertautuvaa prosessia: ylläpito  → konseptin luominen  → tuotekehitys ( ylläpito  konsepti  kehitys → → → → 
ja niin edelleen kertautuen).

Ylläpitovaiheessa tehtävänä on, paitsi huolehtia tuotteen kilpailukyvystä, myös kerätä ja tallentaa siitä

kertynyt kokemus. Se ja edeltävän tuotteen suunnitteluratkaisut ovat uuden tuotekonseptin perustana.

Tässä yhteydessä on oleellista tarkastella ja arvioida kuinka olemassa olevia osakokonaisuuksia ja osia

voi hyödyntää uudelleen3. Kyseeseen voi tapauksesta riippuen tulla

• uudelleenkäyttö,

• uudistaminen  tai

• uusiokäyttö.

Hyödyntäminen ei  rajoitu  fyysisiin  komponentteihin,  vaan  myös  toiminnallisuuksia  tai  määriteltyjä

ominaisuuksia voi 'kierrättää'.

Soveltamalla kertynyttä kokemusta ja aiempia suunnittelu- ja tuoteratkaisuja saavutetaan säästöjä ja

parannetaan onnistumisen mahdollisuuksia.

Strateginen teknologiajohtaminen lisää ulottuvuuden, joka kytkeytyy kiinteästi liiketoimintastrategiaan.

Tarkoituksena on teknologia- ja liiketoimintaponnistelujen suuntaaminen kohti yhteistä tavoitetta niin

että niiden yhdistelmästä saadaan paras mahdollinen hyöty.

Matthews avaa lähestymistapaa pohdinnalla “kuinka johdamme teknologiaa strategisena resurssina?”

• mitä teknologioita meidän tulisi käyttää?

• milloin olisi aika ottaa käyttöön uusia teknologioita?

• mistä saamme tulevat teknologiamme?

Strateginen teknologiajohtaminen noudattaa strategiatyön yleistä jakoa:

• strateginen taso – strateginen asemoituminen ja kilpailuetu

• taktinen taso – tavoitteiden sovittaminen ja toimenpiteiden suunnittelu

• toiminnallinen taso – tuotteiden ja osaamisen kehittäminen ja käyttöönotto

Tavoitteelliseen toimintaan oleellisesti kuuluva onnistumisten arviointi on tärkeää strategian jatkuvassa 

kohdentamisessa.

Läheistä sukua teknologiajohtamiselle on innovaatioiden johtaminen. Itse käsite 'innovaatio' on laajalti 

väärin ymmärretty käsite, joka sekoitetaan usein keksintöön (englannin 'invention'), tai sitten oletetaan 

että keksintö on sen edellytyksenä. Näinhän ei asianlaita ole. Innovaatiolla tarkoitetaan jonkin uuden 

asian käyttöön ottamista. Se ei ole välttämättä absoluuttisesti uusi, vaan Rogersin mukaan “innovaatio

on yksilön uudeksi mieltämä idea, menettelytapa tai kohde ”.

3 Isoisän vanha kunnon kirves on edelleen teräkunnossa ja päivittäisessä käytössä. Sama vanha kirves –

mitä nyt varsi on vaihdettu viidesti ja terä kahdesti. 
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Jotkut  pitävät  teknologiajohtamista  ja  innovaatioiden  johtamista  yhtenä  ja  samana  asiana.  Niiden

välillä voi kuitenkin tunnistaa perusteltuja eroja.

Teknologiajohtaminen on luonteeltaan poikkitieteellistä,  kun taas  innovaatiojohtamisessa keskitytään

ensi  sijassa tekniikkaan ja tuotteeseen.  Edelliselle  on  ominaista  strategiatyö,  ja  jälkimmäiselle

puolestaan luovuus ja innovaatioprosessi.

Teknologiajohtaminen  suhtautuu teknologiaan strategisena  resurssina.  Lähtökohtana  ovat

liiketoiminnan strategiset haasteet ja tavoitteena on kestävä kilpailuetu.

Innovaatiojohtaminen  lähtee  ideoista  ja  asiakastarpeista.  Se  käsittelee tuotteita kilpailutekijöinä,

tavoitteena niiden taloudellinen ja kaupallinen menestys.

Loppusanoiksi ja saatteeksi teknologioiden elinkaareen viitaten Matthewsin toteamus:

”Useimmat teknologiat syrjäytyvät ajan myötä,

ja useimmat pyrkimykset niiden korvaamiseksi epäonnistuvat.” 


