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ihmiset ensin 

Työpaikalla kaikki istuvat samas-
sa tilassa, samanlaisissa työpis-
teissä. Kenen tahansa luokse voi 
mennä milloin tahansa kysy-

mään neuvoa, jakamaan kokemuksiaan, 
kertomaan onnistumisistaan tai epäon-
nistumisistaan. Iloista puheensorinaa, 
naurua, hyväksyviä katseita, hymyileviä 
ihmisiä. Näyttääkö, kuulostaako, tuntuu-
ko unelmatyöpaikalta? Menneisyyden 
mielikuvat ovat toki ajan kuluessa muok-
kautuneet, vaan tuollaisena muistan työs-
kentelyn olleen Hewlett-Packardilla 1980- 
ja 1990-luvuilla. Silloin luulin, että kaikki 
työpaikat ovat samanlaisia. Myöhemmin 
opin, että näin ei aina ollutkaan. 

Mikä sitten mahtoi olla se juttu, että tuol-
loin HP:llä kaikki tuntui sujuvan kuin 
itsestään? Ajattelen sen olleen ainutlaatui-
sen yrityskulttuurin, joka perustui syvälli-
siin ydinarvoihin. Näitä olivat tekniikasta 
saatavan hyödyn kunnioitus, yksilön ar-
vostus, vastuu niistä yhteisöistä, joissa yri-
tys toimi - ja vakaa usko siihen, että voitto 
ei ole yrityksen perimmäinen tavoite. 

Bill Hewlett ja David Packard perustivat 
yrityksensä vuonna 1937 autotalliin Palo 
Altossa, Kaliforniassa. Yrityksen ensim-
mäisen kokouksen pöytäkirjassa todettiin, 
että he aikoivat suunnitella, valmistaa ja 
myydä sähköteknisiä tuotteita. Kysymys 
siitä, mitä tarkkaan ottaen tultaisiin val-
mistamaan, lykättiin myöhemmin käsitel-
täväksi. Hewlett ja Packard olivat olleet 
yliopistossa parhaat ystävät. He halusivat 
perustaa yrityksen, jossa voisivat työsken-
nellä yhdessä ja joka houkuttelisi mukaan 
myös muita samanhenkisiä ihmisiä. Yritys 
perustettiin ajatuksella “ihmiset ensin”. 

Bill ja David halusivat saman rennon au-
totalli-ilmapiirin jatkuvan yrityksessään 

myös silloin, kun siitä vuosien saatossa 
tuli maailmanlaajuinen. Tarina autotallista 
toimi metaforana ja loi pohjan yrityskult-
tuurille, jonka myötä “HP Way” levisi 
jokaiseen Hewlett-Packardin toimipistee-
seen ympäri maailmaa. Nyt asiaa tarkas-
tellessani HP Way oli jotain sellaista, jossa 
oli paljon NLP-ajattelua mukana.

Seuraavassa mallittamiani ja kokoamiani 
taustaoletuksia, joiden myötä ajatus “Ih-
miset ensin” toteutui:

Ihmiset ovat tärkeimpiä, vasta sen • 
jälkeen tulevat asiat.
Fokus on koko ajan siinä, mitä hyvää • 
voimme tuoda maailmaan. Kun muu-
tamme maailmaa paremmaksi, me-
nestyminen tulee itsestään, ikäänkuin 
sivutuotteena.
Palkataan hyviä tyyppejä, vaikka palk-• 
kausvaiheessa ei välttämättä tiedetä, mitä 
he tulevat organisaatiossa tekemään.
Kukin luo viime kädessä itse oman • 
toimenkuvansa.
Jokainen on vastuussa asiakkaista ja • 
bisneksestä.
Yhdessä tehden onnistumme ja teke-• 
minen on hauskaa.
Kaikki ovat koko ajan tasaveroisia ja • 
tasa-arvoisia riippumatta titteleistä.
Ylin johto on koko ajan tavoitetta-• 
vissa - ja he aidosti ja innostuneina 
toteuttavat ajatusta “management by 
wandering around”. “Autotallin” ovet 
ovat koko ajan auki.
Kaikkiin luotetaan 100 %:sti.• 
Kun kaikkiin luotetaan, asiat tapahtu-• 
vat aikataulussaan.
Yrityksen sisällä saa ja pitää hakeutua • 
niihin töihin, jotka eniten innostavat 
ja kiinnostavat.
Kun tekee työnsä intohimolla ja hy-• 
vin, yrityksen ei kannata pitää työnte-
kijää enää samalla paikalla. Tällöin on 

aika hakea talon sisällä uusiin, vaati-
vampiin tehtäviin.
Hyvät tyypit pääsevät etenemään miten • 
pitkälle tahansa, kaikki on mahdollista.
Perhe on tärkein.• 

Ketään ei tarvitse johtaa, kun yrityksellä 
on selkeä tarkoitus, visio ja arvot, jotka 
työntekijät jakavat. Kaikki tietävät mitä ja 
miksi tehdään, sillä jokainen toimii oman 
itsensä johtajana. NLP:n viitekehyksestä 
ajateltuna kukin työntekijä on tasapainos-
sa, yhteydessä omaan itseensä ja maksimi-
potentiaaliinsa. Kaikki tietävät, että heillä 
on kaikki taidot jo olemassa.

Vuosittain järjestettävässä Great place to 
work -tutkimuksessa parhaiten pärjäävät 
ne yritykset, joissa on paljon yhteneväi-
syyksiä mallittamani HP Way:n kanssa. 
Suomessa pienten yritysten sarjan voitti 
tänä vuonna ZEF, keskisuurten yritysten 
sarjan Vincit ja suurten yritysten sarjan 
Musti ja Mirri. Kaikissa näissä ja muissa 
tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä 
on oivallettu yrityskulttuurin ainutlaatui-
nen merkitys kilpailutekijänä; se on jotain 
sellaista, millä yritys voi erottua ja mikä ei 
ole suoraan kopioitavissa. Yrityskulttuu-
rin keskiössä on ihminen ja vuorovaiku-
tus, siis pelkistetysti NLP.

Anu Vihonen 
NLP Trainer & Coach, NEWAY

Lähteet:  
The HP Way – How Bill Hewlett and I built our 

company, David Packard 
Hyvästä paras - Miksi jotkut yritykset 
menestyvät ja toiset eivät, Jim Collins  

Välähdyksiä pimeässä ja pimeitä välähdyksiä, 
Jari Sarasvuo

Anun työvuodet HP:llä 1983–1989 ja 1995–2001

Anu Vihonen palaa mielessään entiseen työpaikkaansa, ja 
keksii, miksi siellä asiat tuntuivat sujuvan kuin itsestään.
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