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Innovatiivisuutta tarvitaan kaikilla elämän aloilla. Työntekijäinnovaatioiden on to-

dettu olevan yksi tekijä saavuttaa kilpailuetua. Työntekijöillä on läheinen kontakti 

materiaaleihin, markkinoihin, asiakkaisiin ja käyttäjiin, joten heillä on ajankohtaista, 

kokemusperäistä tietoa ja taitoa yrityksen kehittämiseen. Tämän tutkielman tarkoi-

tuksena on osallistua innovatiivisesta organisaatiokulttuurista käytyyn tieteelliseen 

keskusteluun tuomalla innovaatiot osuustoiminnan yhteyteen. Tutkimus on toteu-

tettu laadullisena tapaustutkimuksena. Aineistonkeruumenetelmänä on käytetty 

teemahaastattelua. Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty kuudessa pari-

haastattelussa kohdeorganisaatiossa marraskuussa 2015. 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa, että osuustoiminnan ydinideat 

periaatteineen ja arvoineen tukevat innovatiivisen organisaatiokulttuurin luomista 

asiakasomisteisessa osuuskunnassa. Innovatiivisen organisaatiokulttuurin tekijät 

puolestaan tukevat yrityksessä työntekijäinnovaatioita. Kun osuuskunnan sidos-

ryhmien, kuten henkilöstön, tietoisuus osuustoiminnan ydinideoista tarkentuu, ke-

hittämisen tarkoituksenmukaisuus ja mielekkyys lisääntyvät.  



ABSTRACT 

Author:   Susanne Tikka 

Title:   The management of employee innovations in a Co-

operative 

Faculty:   LUT School of Business and Management 

Major:   Knowledge Management 

Year:    2016 

Master’s thesis:  Lappeenranta University of Technology 

  98 pages, 8 figures, 4 tables, 1 appendix 

Examiners:  D. Sc. (Econ.) Iiro Jussila 

  Post-doctoral Researcher Pasi Tuominen 

Keywords:  innovation, innovativeness, organisational culture,  

employee innovation, co-operation, consumer co-

operative 

 

Innovativeness is needed in every organisation and business. Because the em-

ployees have the closest relationship to the materials, markets, customers and 

users of the organisation, they have the most current knowledge to innovate. This 

Master’s thesis contributes to the academic and managerial discussion on innova-

tions. The objective is to bring innovations to the context of a co-operative organi-

sation. This study is executed as a qualitative case study. The objective is reached 

by analysing the qualitative data obtained from six pair interviews with 12 mem-

bers of the case company.  

 

Based on the results from the study, it can be said that the core ideas as well as 

the principles and values of co-operation support the creation of the innovative 

organisational culture in a consumer co-operative. The factors of innovative organ-

isational culture for their part support employee innovations in the co-operatives. 

When the stakeholders’, like employees’, awareness of the core ideas of the co-

operation sharpen, the adequate of the innovations increase. 
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1 JOHDANTO 
 

Suomalaisten yritysten henkilöstössä on luovuutta, mutta sitä ei välttämättä osata 

kanavoida ja organisoida niin, että se tuottaisi innovatiivisia ideoita. Innovaatioksi 

määritellään uusi konsepti, malli tai käytäntö, joka muuttaa vallitsevia käytäntöjä 

lisäarvoa tuottavalla tavalla. Innovatiivisuutta tarvitaan kaikilla elämän aloilla, ei 

ainoastaan teknologisten tuotteiden kehittämisessä. (Ståhle & Wilenius 2006) 

Työntekijöillä on läheinen kontakti materiaaleihin, markkinoihin, asiakkaisiin ja 

käyttäjiin, joten heillä on ajankohtaista, kokemusperäistä tietoa ja taitoa innovoin-

tiin (Høyrup 2010). Yrityksen uudistumiskyvyssä olennaista on se, kuinka osaavan 

henkilöstön uusi tietämys hyödynnetään yrityksen toiminnan kehittämiseksi ja yh-

distetään yrityksessä jo olemassa olevaan tietovarantoon. Oikeanlaisia kanavia 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen tietämyksen jakamiselle ja muodostamiselle myös 

tarvitaan. (Ståhle, Kyläheiko, Sandström & Virkkunen 2002) Innovaatiotoiminnan 

keskittäminen organisaatiossa esimerkiksi markkinointiosastolle ei ole täsmällisin 

ja tehokkain tapa innovaatiotoiminnan johtamiseen (Moosa & Panurach 2008). 

Toimintatapa, jolla yrityksessä pystytään luomaan ja ottamaan käyttöön uutta tie-

toa markkinoiden tarpeisiin vastaamiseksi luo yrityksen tulevaisuuden kilpailuedun 

(Ståhle ym. 2002).  

 

Yrityksen innovaatiotoimintaa on tutkittu monesta näkökulmasta, siitä esimerkkei-

nä ovat avoin innovaatio (esim. Chesbrough 2003), käyttäjäinnovaatio (esim. 

Thomke & von Hippel 2002) ja työntekijöitä osallistava näkökulma (esim. Alasoini 

2010; Tonnesen 2005; Bessant & Caffyn 1997). Innovatiiviseen organisaatiokult-

tuuriin vaikuttavat monet tekijät (esim. Martins & Terblanche 2003; Ahmed 1998) 

ja organisaatiokulttuurilla näyttää olevan vaikutus yrityksen kilpailukykyyn (esim. 

Barney 1986). Työntekijäinnovaatioita on puolestaan tutkittu esim. terveydenhoito-

alalla (Hasu, Honkaniemi, Saari, Mattelmäki & Koponen 2014) sekä tietointensiivi-

sellä yrityspalvelu (KIBS) -alalla (Tuominen & Toivonen 2011). Työntekijäinnovaa-

tioiden on todettu olevan yksi tekijä kilpailuetua saavutettaessa (Kesting & Ulhøi 

2010). Innovaatioita, varsinkaan työntekijäinnovaatioita, ei ole tutkittu vähittäiskau-

passa osuustoiminnan asiayhteydessä, joten tästä näkökulmasta lisätutkimus in-

novaatioista käytävään keskusteluun näyttäisi olevan tarpeellinen. 
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Innovaatiotoiminnalla on todettu olevan vaikutusta myös yrityksen suoritus- ja kil-

pailukykyyn. Vuoden 2015 yksi merkittävimmistä Suomen talouden elvyttämisen 

yrityksistä oli yhteiskuntasopimus, jolla yritettiin saavuttaa lyhyen aikavälin kustan-

nuskilpailukykyä muihin maihin verrattuna. Tuottavuudella yritykset voivat puoles-

taan säilyttää kustannuskilpailukykyään, jolla taataan menestyminen kansainväli-

sessä kilpailussa. (Helsingin Sanomat 2015a; Helsingin Sanomat 2015b; Maliranta 

2014) Valtionvarainministeriön julkaisun (2010, 9) mukaan tuottavuutta voidaan 

parantaa organisaatioissa osaamisella ja kyvyllä tuottaa ideoista innovaatioita, 

”jotka uudistavat toimintaa ja parantavat työelämää”.  

 

Erityisesti kuluttajaosuuskunnissa omistajuuden piirteet ovat hämärtyneet (Laurin-

kari 2004), koska omistajuuden leviäminen laajalle haalistaa johtamisen ja omis-

tamisen yhteyden (Veranen 1997). Tämä on noussut esille myös osuuskaupan 

jäsenille tehdyissä tutkimuksissa (esim. Jussila, Tuominen & Tuominen 2012; Ty-

risevä 2012). Nilssonin (2001) mukaan osuuskuntien epämääräisesti muotoiltujen 

omistusoikeuksien takia jäsenet eivät pysty valvomaan yritystä. Jussilan (2007) 

mukaan osuustoiminnallisten organisaatioiden jäsen-omistajat tai organisaatioissa 

toimivat jäsen-työntekijät eivät ymmärrä osuustoiminnan merkitystä; jäsenien vai-

kutusmahdollisuuksien koetaan jäävän vähäisiksi osuustoiminnallisille yrityksille 

tyypillisten väliportaiden takia. Jussilan (2015) mukaan yrityksen sidosryhmien tie-

dolla ja ymmärryksellä on merkitys myös osuustoiminnallisten yritysten kehittämi-

sessä. Kehittämisen tarkoituksenmukaisuus lisääntyy, kun sidosryhmien kuten 

henkilöstön tietoisuus osuustoiminnan ydinideoista tarkentuu. Jussila epäilee, että 

kaikki suomalaiset osuustoiminnalliset yritykset eivät välttämättä hyödynnä toimin-

nassaan kaikkia osuustoiminnan periaatteista ja arvoista löytyviä ydinideoita. 

Osuustoiminnallisille yrityksille on kuitenkin selvä tila nyky-yhteiskunnassa: 

”Osuustoiminnan ydinideoiden merkitys löytyy siitä, että ne ovat valmistusaineita 

menestysreseptiin erityisesti tietoa, osallisuutta ja ihmiskasvoisuutta korostavassa 

palvelutaloudessa” (Jussila 2015, 61). 
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1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on osallistua innovatiivisesta organisaatiokult-

tuurista käytyyn tieteelliseen keskusteluun (mm. Martins & Terblanche 2003; Ah-

med 1998; Uzkurt, Kumar, Kimzan & Eminog ̆lu 2013) tuomalla innovatiivinen or-

ganisaatiokulttuuri osuustoiminnallisen yrityksen asiayhteyteen. Tarkoituksena on 

1) kartoittaa kuinka osuustoiminnan ydinideat tukevat innovatiivista organisaa-

tiokulttuuria sekä 2) myötävaikuttaa asiakasomisteisen osuuskunnan työntekijäin-

novaatioiden johtamiseen. Tässä tutkimuksessa innovaatioita käsitellään suoritta-

vaa työtä tekevien työntekijöiden näkökulmasta. Taustaoletuksina ovat, että 1) 

oikein johdettuna innovatiivinen organisaatiokulttuuri vaikuttaa positiivisesti työnte-

kijäinnovaatioihin ja 2) suorittavaa työtä tekevät työntekijät tuottavat vähintään in-

krementaaleja innovaatioita. 

 

Tässä tutkielmassa on tarkoitus kartoittaa osuustoiminnan ydinideoiden kautta 

innovatiivisen organisaatiokulttuurin luomista asiakasomisteisessa osuuskaupas-

sa. Novkovic (2008) on otaksunut, että hyödynnettyinä osuustoiminnan arvot ja 

periaatteet mahdollistavat sosiaaliset innovaatiot organisaatiossa. Tutkielmaa var-

ten tehdyssä kirjallisuushaussa ei löytynyt tutkimuksia, joissa työntekijäinnovaatioi-

ta olisi tutkittu osuustoiminnallisissa yrityksissä. Innovatiivista organisaatiokulttuu-

ria on tutkittu paljon asiantuntijaorganisaatioissa (esim. Uzkurt ym. 2013). Työnte-

kijäinnovaatioita ja niitä tukevia järjestelmiä on myös tutkittu (esim. Kesting & Ulhøi 

2010; Høyrup 2008; Moosa & Panurach 2008; Paalanen & Konsti-Laakso 2008). 

Räisänen (2015) on käsittellyt pro Gradu -tutkielmassaan työntekijäinnovaatioita 

työntekijän osallistumisen ja työnantajan osallistamisen näkökulmista.  

Nilssonin (2001) mukaan osuustoiminnallista yritysmuotoa on tutkittu monen eri 

teorian näkökulmasta. Esimerkiksi Borgen (2004) on tarkastellut osuuskunnan 

kannustimien merkitystä jäsenille agentti- ja omistusoikeusteorioiden kautta. Tuo-

minen, Tuominen, Tuominen ja Jussila (2013) ovat todistaneet, että sosiaalinen 

pääoma, joka johdetaan osuuskunnan arvoista, tarkoituksesta ja periaatteista, 

myötävaikuttaa yrityksen kestävän kilpailuedun luomiseen. Novkovic (2006) on 

tutkinut osuustoiminnan arvojen ja periaatteiden merkitystä kanadalaisten ja ame-
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rikkalaisten osuuskuntien päivittäisessä yritystoiminnassa. Myös jäsenen sitoutu-

mista osuuskuntaan on tutkittu (esim. Jussila, Byrne ja Tuominen 2012). Jussila 

(2007) on esittänyt väitöskirjassaan asiakasomistajuuden mallin, jossa yhdistyvät 

asiakasomisteisen osuuskunnan yksittäisen omistaja-jäsenen ja jäsenyhteisön 

omistamisen taloudellisrationaaliset sekä psykologiset puolet. Pro Gradu -

tutkielmissa Saarnivaara (2008) on käsitellyt suomalaisten suhtautumista osuus-

toimintaan, Hannukainen (2006) henkilöstön suhdetta osuuspankkiin ja Tyrisevä 

(2012) omistaja-jäsenen suhdetta osuuskauppaan.  

 

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on huomioinut ohjelmassaan, että osuus-

toiminnallisille yrityksille on hyödyllistä ottaa työntekijä-jäsenet mukaan päätöksen-

tekoon ja tiedonjakoon. Jäsenien päätösvaltaa kehotetaan käyttämään, kun työn 

organisointiin liittyviä innovaatioita kehitetään ja otetaan käyttöön. (ICA 2013) Tut-

kimuksen kohdeorganisaatiossa henkilökunnan on aina ollut mahdollisuus antaa 

kehitysehdotuksiaan yrityksen käyttöön. Nyt kiinnostus työntekijäinnovaatioita koh-

taan on lisääntynyt ja niiden esiintuomista on haluttu kehittää. Yrityksessä otettiin 

vuoden 2015 alussa käyttöön Ideatakomo-foorumi, jonka kautta henkilökunnan on 

toivottu jakavan kehitysideoitaan yrityksessä. Projektipäällikkö Teemu Virtasen 

(henkilökohtainen tiedonanto 16.9.2015) mukaan foorumi ei kuitenkaan ole saa-

vuttanut toivottua huomiota henkilökunnan keskuudessa.  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on edellä kuvattujen tarkoitusten mukaisesti löytää 

osuuskaupan johdolle keinoja edistää työntekijäinnovaatioita organisaatiossa tun-

nistamalla ja käyttämällä hyväksi osuustoiminnan ydinideoita ja innovatiivisen or-

ganisaatiokulttuurin tekijöitä. Tutkimuksen tavoite voidaan esittää kysymyksen 

muodossa seuraavasti: 

 

Kuinka osuustoiminnan ydinideoita toteuttamalla voidaan edistää työnteki-

jäinnovaatioita osuuskaupassa?  
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Pääkysymystä tarkentavia alakysymyksiä ovat: 

1. Kuinka innovatiivisen organisaatiokulttuurin strategia, rakenne, tukimeka-

nismit, innovaatioita tukeva toiminta ja avoin viestintä toteutuvat osuuskau-

pan arjessa?  

2. Miten osuuskaupan organisaatiokulttuuria pitäisi kehittää, jotta se tukisi 

työntekijäinnovaatioita? 

 

Ensimmäisen alakysymyksen avulla tunnistetaan innovatiivisen organisaatiokult-

tuurin tekijöiden konkreettista ilmenemistä asiakasomisteisen kuluttajaosuuskun-

nan arjessa. Se pohjustaa myös toista alakysymystä, jonka avulla haetaan konk-

reettisia keinoja työntekijäinnovaatioiden tukemisen kehittämiseen osuuskaupas-

sa. Näihin kysymyksiin pyritään etsimään vastauksia teorialähtöisen empiirisen 

tutkimuksen avulla.  

 

1.2 Tutkimuksessa käytettävät käsitteet ja rajaukset 
 

Innovaatio syntyy, kun uusi tai paranneltu tuote tai palvelu otetaan käyttöön mark-

kinoilla tai prosessi, markkinointimenetelmä tai organisaatiomenetelmä otetaan 

käyttöön yrityksessä (OECD/Eurostat 2005). Innovaatio on radikaali kun todella 

uudenlainen tuote, palvelu tai tapa toteutetaan tai uusi markkina saavutetaan. In-

krementaali-innovaatio (asteittainen innovaatio) puolestaan parantaa jonkin verran 

olemassa olevia käytäntöjä. (Høyrup 2010; Ståhle & Wilenius 2006)  

 

Työntekijäinnovaatiolla tarkoitetaan tässä työssä työntekijälähtöistä innovaatiota 

(employee-driven innovation, EDI). Esimerkiksi Holman, Totterdell, Axtell, Stride, 

Port Svensson ja Zibarras (2012) käyttävät tutkimuksessaan myös työntekijäläh-

töisistä innovaatioista työntekijäinnovaatiot (employee innovation) -käsitettä. Työn-

tekijäinnovaatio on sekä innovaatiotoiminnan tulos että prosessi, jolla työntekijät 

sitoutetaan innovaatioprosessiin. Lähtökohtana on, että työntekijöille annetaan 

enemmän vastuuta innovaatiotoiminnasta ja ”käskysuunta” on alhaalta ylöspäin. 

(Kallio & Konsti-Laakso 2011) Työntekijäinnovaatiot pohjautuvat kokemusperäi-

seen oppimiseen; työntekijöillä on useimmiten syvällisempää ja kontekstisidonnai-

sempaa tietoa työstä kuin esimerkiksi johtajilla (Jensen, Johnson, Lorenz & Lund-
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vall 2007; Kesting & Ulhøi 2002). Tässä tutkimuksessa henkilöinä, jotka proses-

soivat työntekijäinnovaatioita, tarkoitetaan työvoimavaltaisella toimialalla suoritta-

vaa työtä tekevää henkilökuntaa (shopfloor employees) (Paalanen & Konsti-

Laakso 2008).  

 

Innovatiivisuus organisaation asiayhteydessä kuvaa organisaation kulttuuria, jolla 

se ottaa vastaan uusia asioita ja ideoita, sekä kykyä luoda uusia ideoita ja muuttaa 

niitä hyödykkeiksi asiakasmarkkinoille tai oman organisaation hyväksi. Organisaa-

tion innovatiivisuus on myös johtamistaitoa; kykyä tuoda esiin innovatiiviset tavoit-

teet, huomioida organisaation ydinkapasiteetti ja valjastaa se ideoiden täytäntöön-

panon tueksi. (Lampikoski & Emden 1999) Apilo, Taskinen ja Salkarin (2007) mu-

kaan innovatiivisella yrityksellä on paljon samoja piirteitä kuin luovalla yrityksellä, 

mutta huomauttavat, että innovatiivisuus ja luovuus eivät ole synonyymeja. Sy-

dänmaalakka (2009) kiteyttää: ”Innovatiivisuus on käytännöllistä luovuutta, jonka 

tavoitteena on konkreettinen uusi tuote-, palvelu-, prosessi- tai liiketoimintainno-

vaatio.” 

 

Innovatiivinen organisaatiokulttuuri on henkilökunnan jakamia arvoja ja uskomuk-

sia. Arvot ja uskomukset ovat juurtuneet syvälle ja ne ovat usein tiedostamattomia. 

(Martins & Terblanche 2003) Näitä uskomuksia vahvistetaan jatkuvasti ihmisten 

kanssakäymisessä eli siinä kuinka asiat tehdään tai ymmärretään organisaatiossa. 

Organisaatiokulttuurissa on osia, jotka tukevat innovaatioiden kehittymistä (Apilo 

ym. 2007). Organisaatiokulttuuriin vaikuttaa johtaminen, joten myös innovatiivista 

organisaatiokulttuuria voi ja täytyy johtaa.  

 

Asiakasomisteinen kuluttajaosuuskunta on osuustoiminnallinen yritys, joka harjoit-

taa liiketoimintaa (Laurinkari 2004). Tavoitteena on tuloksen optimointi: tuloksella 

kehitetään toimintaa, palkitaan omistaja-jäseniä ja kannetaan yhteiskunnallisia 

vastuita (Neilimo 2007). Erityispiirteenä on, että osuuskunnan jäsenet omistavat 

osuuskuntansa ja hallitsevat sitä demokraattisesti jäsen ja ääni -periaatteella. 

Osuustoiminnallisen yrityksen tarkoituksena on tarjota jäsenilleen hyödykkeitä ja 

palveluita mahdollisimman edullisesti sekä edistää jäsentensä taloudellista hyvin-

vointia. Jäsenet hyötyvät osuuskunnasta käyttämiensä palveluiden suhteessa. 
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(Laurinkari 2004) Pellervo-Seuran (2013) mukaan kuluttajaosuuskuntia ovat esi-

merkiksi osuuskaupat, joissa jäseninä ovat osuuskaupan asiakkaat. 

 

Tutkimuksessa keskitytään kuluttajaosuustoimintaan; tutkimuksen ulkopuolelle 

rajataan tuottajaosuuskunnat, osuustoiminnalliset pankit, pienosuustoiminta ja 

keskinäiset vakuutusyhtiöt. Tässä työssä ei syvennytä osuustoiminnan historiaan. 

Innovaatioissa keskitytään asiakasrajapinnassa suorittavaa työtä tekevän henkilö-

kunnan innovaatioihin. Myöskään innovaatioihin osallistumisen motiiveja ei tutkita 

syvällisesti tässä tutkielmassa. Innovaatioiden syntyprosessin eri vaiheisiin ei pe-

rehdytä tässä tutkimuksessa, vaan työssä keskitytään innovaatioihin vaikuttavaan 

organisaatiokulttuuriin. Yleisesti kulttuurin olemukseen, sen rakentumiseen tai sii-

hen vaikuttaviin tekijöihin ei paneuduta tässä tutkielmassa.  

 

1.3 Tutkimuksen rakenne 
 

Tämän Pro Gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka osuustoiminnan 

ydinideoita toteuttamalla voidaan vaikuttaa osuustoiminnallisen kuluttajaosuus-

kunnan työntekijäinnovaatioihin. Tarkastelussa ovat innovatiivisen organisaa-

tiokulttuurin tekijät. Ensimmäisessä luvussa esitellään tutkimuksen tausta ja tavoit-

teet sekä tutkimuksen keskeisimmät käsitteet, tutkimuskysymys ja tutkimuksen 

rakenne. Tutkimuksen toisessa pääluvussa käsitellään työntekijäinnovaatioita ja 

innovatiivisen organisaation tekijöitä olemassa olevan teorian pohjalta niin, että 

tekijät yhdistetään myös osuustoiminnan ydinideoihin. Lopuksi vedetään yhteen  

luvussa esitetty tutkielman teoreettinen viitekehys. 

 

Tutkimuksen kolmannessa pääluvussa esitellään tutkimuksen toteutuksessa käy-

tetyt tutkimusmenetelmät, aineiston keruu, käsittely, analyysi ja tulkinta sekä poh-

ditaan tutkimuksen uskottavuutta ja luotettavuutta. Tutkimuksen kohdeorganisaatio 

esitellään neljännen pääluvun alussa. Saman luvun alaluvuissa analysoidaan tut-

kimuksen empiirinen aineisto innovatiivisen organisaatiokulttuurin tekijä kerrallaan. 

Luvun lopuksi tutkimustulokset esitetään tiivistetysti. Pääluvun viisi ensimmäiseen 

alalukuun on koottu tutkimuksen teoreettiset johtopäätökset ja keskeiset aineistos-

ta johdetut havainnot osuustoiminnan ydinideoittain. Toisessa alaluvussa anne-
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taan kohdeyritykselle kehitysehdotuksia työntekijäinnovaatioiden tukemisen joh-

tamiseen. Kyseisen pääluvun lopuksi esitetään muutama jatkotutkimusehdotus. 

Tutkielman viimeisessä pääluvussa käydään lyhyesti läpi työn keskeiset kohdat. 
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2 INNOVATIIVINEN ORGANISAATIOKULTTUURI OSUUSTOIMINNAN 
ASIAYHTEYDESSÄ 
 

Tässä luvussa käsitellään työntekijäinnovaatioihin vaikuttavaa organisaatiokulttuu-

ria osuustoiminnan asiayhteydessä. Aluksi määritellään työntekijäinnovaatiota. 

Tämän jälkeen tarkastelussa on Martinsin ja Terblanchen (2003) esittämä innova-

tiivinen organisaatiokulttuuriin vaikuttavien tekijöiden viitekehys. Näitä tekijöitä tar-

kastellaan myös johtamisen näkökulmasta. Martinsin ja Terblanchen viitekehystä 

täydennetään Jussilan (2015) osuustoiminnan ydinideoilla. Tarkoituksena on löy-

tää osuustoiminnan ydinideoista tukea osuustoiminnallisen yrityksen innovatiivisen 

organisaatiokulttuurin luomiseen.  

 

2.1 Työntekijäinnovaatioit 
 

Työntekijäinnovaatioiden tutkiminen on kehittynyt jatkuvan kehittämisen (continuo-

us improvement) ja korkean osallistumisen innovaatioiden (high-involvement inno-

vation) -tutkimussuuntauksista. Käytännössä työntekijäinnovaatioiden tutkiminen 

on lähtöisin Tanskasta. Alkuperäinen tarkoitus oli tuoda esiin vaihtoehtoja globali-

saatiota vastaan, jotta tanskalaiset työpaikat eivät häviäisi halvan työvoiman mai-

hin. Työntekijäinnovaatio eroaa esimerkiksi jatkuvasta kehittämisestä siinä, että 

kehitystoimet saavat alkunsa ja ne suunnitellaan ja ohjataan perinteisen hierarkki-

sen ylhäältä-alaspäin johtamismallin vastaisesti alhaalta-ylöspäin. (Kallio 2012; 

Kallio & Konsti-Laakson 2011) Høyrupin (2010) mukaan työntekijäinnovaatiot eivät 

kuuluu teknologia- tai tuotekehittelypohjaisiin innovaatioihin, vaan korkean osallis-

tumisen innovaatioihin. Työntekijäinnovaatiot pohjautuvat sellaisten työntekijöiden 

ideoihin, luovuuteen ja ongelmanratkaisukykyyn, joita ei ole nimitetty innovaa-

tiotehtäviin (Kesting & Ulhøi 2010). Høyrupin (2010) mukaan jokapäiväisessä 

työssä kehittyvät innovaatiot voivat olla luonteeltaan radikaaleja tai inkrementaale-

ja ja koskettaa tuotteita, prosesseja, yritystä tai markkinoita. Kesting ja Ulhøi  

(2010) väittävät myös, että strategisesti merkittäviä radikaaleja innovaatioita pys-

tyy luomaan yrityksen työntekijät, eivät käyttäjät tai asiakkaat. Työntekijäinnovaati-

oita voi tulla esiin sattumalta tai niitä voidaan tukea monilla eri tavoin. Yrityksen 

tulee kuitenkin tukea ja rohkaista henkilöstöään työntekijäinnovaatioihin (Høyrup 
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2010), koska uuden kehittämiseen rohkaiseminen tuo yritykselle mahdollisuuden 

saada hyviä ja tarpeellisia ongelmanratkaisumahdollisuuksia ja uusia ideoita toi-

minnan kehittämiseen. (Moosa & Panurach 2008) 

 

 
Kuva 1. Keskitetyn ja hajautetun innovaation erot (mukaillen Moosa & Panurach 

2008) 

 

Moosa ja Panurach (2008) jakavat innovaatiotoiminnan keskitettyinä ja hajautet-

tuina toteutettaviin innovaatioihin, joista jälkimmäinen kuvaa työntekijäinnovaatioita 

(kuva 1). Keskitetyssä innovaatiossa vain pieni joukko on vastuussa kehittämises-

tä läheisessä yhteistyössä ylemmän johdon kanssa (The Danish Confederation of 

Trade Unions 2007). Hajautetussa innovaatiossa myös organisaation suorittavaa 

työtä tekevä henkilökunta osallistuu innovaatiotoimintaan. Tällöin saadaan use-

ampia pienempiä ideoita, jotka voidaan toteuttaa useimmiten paikallisesti. Ideat 

voivat olla yksinkertaisia, nopeita ja edullisia kehittää. Työntekijäinnovaatiot vaati-

vat paikallista johtamista, jolloin pystytään toimimaan nopeasti ja tekemään pää-

töksiä paikallisesti, esimerkiksi toimipaikkakohtaisesti. Keskitetty innovaatio voi 

tuottaa isoja, koko organisaatiota koskettavia ideoita, joiden toteuttaminen on mo-

nimutkaisempaa, hitaampaa ja kalliimpaa toteuttaa. (Moosa & Panurach 2008) 

 

Lampikosken ja Emdenin (1999) mukaan varovaisuus, turvallisuus ja riskien vält-

täminen heikentävät innovatiivisuutta yrityksessä. Epäonnistumisetkin voivat olla 
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hyödyksi, jos niistä haluaa oppia. Keskitetyllä innovaatiotoiminnalla saattaa pitkällä 

aikavälillä jäädä hyödyntämättä muun henkilökunnan luovan kapasiteetin käyttö; 

ovathan mm. markkinoiden läheisyydessä toimivat työntekijät asiakkaiden “pulssil-

la” ja huomioivat tarvittavat muutokset etulinjassa. Myös Moosan ja Panurachin 

(2008) arvion mukaan lähimpänä asiakkaita olevilla työntekijöillä on todennäköi-

simmin tuoreimmat ideat ja näkemykset asiakastarpeista. Työntekijäinnovaatioi-

den riskinä on se, etteivät innovaatiot kohtaa yrityksen liiketoimintasuunnitelmia, 

jollei yrityksen tilannetta ole henkilöstölle esitelty.  

 

Riippuu innovaatiolähteestä, miten ja missä vaiheessa suorittavaa työtä tekevät 

työntekijät voivat osallistua innovaatioprosessiin. Tiedelähtöisessä innovaatiossa 

työntekijät voivat osallistua todennäköisesti vasta prosessin loppuvaiheessa esi-

merkiksi innovaation käyttöönottoon. Käyttäjälähtöisessä innovaatiossa asiakasra-

japinnassa työskentelevällä henkilökunnalla on merkittävää tietoa käyttäjien tar-

peista ja niiden muutoksista. Hintalähtöisessä innovaatiossa tarkoituksena on mi-

nimoida kuluja tai käyttää resursseja tehokkaammin kilpailukyvyn parantamiseen. 

Suorittavaa työtä tekevällä henkilökunnalla on tarkin tieto esimerkiksi työproses-

seista, joten ideat esimerkiksi resurssien tehokkaammasta käytöstä on mahdolli-

sia. (The Danish Confederation of Trade Unions 2008) 

 

Vähittäiskaupan alalla suorittavan tason työntekijöiden osuus on suurempi kuin 

asiantuntijoiden tai muiden toimihenkilöiden. Etulinjassa suorittavaa työtä tekevillä 

henkilöillä on merkittävä rooli yrityksen toiminnan kehittämisessä, koska he ovat 

asiakaskontaktissa ja havaitsevat asiakaskäyttäytymisen päivittäisessä työssään 

sekä tuntevat työprosessit ja -tavat parhaiten (Moosa & Panurach 2008; Kallio & 

Bergenholtz 2012). Työntekijäinnovaatioiden sivutuotteena paranevat lopulliset 

tulokset, kilpailukyky, tehokkuus, laatu ja työtyytyväisyys, lisäksi sairauspoissaolot 

vähenevät (The Danish Confederation of Trade Unions 2008). Työntekijäinnovaa-

tioilla on todettu olevan myös positiivinen vaikutus yrityksen tulokseen: työnteki-

jäinnovaatioita käyttäneiden yritysten johtajista 58 % oli tyytyväisiä innovaatiotoi-

mintaan, kun taas keskitettyä innovaatiota käyttäneiden yritysten johtajista tyyty-

väisten osuus oli 41 % (The Danish Confederation of Trade Unions 2007).  
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Länsisalmi (2013) keskustelee sähköisistä aloitelaatikoista työntekijäinnovaatioi-

den julkaisemisväylänä. Hän on huomioinut, että perustamisen jälkeen yrityksissä 

usein petytään sähköiseen aloitelaatikkoon, koska henkilöstö ei sittenkään tuota 

riittävästi toteutuskelpoisia ideoita kanavaa pitkin. Tämä todettiin myös tämän tut-

kielman kohdeyrityksessä (T. Virtanen, henkilökohtainen tiedonanto 16.9.2015). 

Länsisalmi (2013) jatkaa, että ajatus on sinänsä hyvä ja aloitelaatikon avulla yritys 

viestii kiinnostuksestaan henkilöstön ideoita kohtaan. Aloitelaatikot ovat yrityksille 

helpon tuntuisia ratkaisuja työntekijäinnovaatioiden keräämiseen, mutta todennä-

köisesti niiden kautta voidaan saada vain yksittäisiä, arvoa tuottamattomia ja toi-

mimattomia ideoita. Todellisuudessa innovaatioita työstetään ihmisten välisessä 

kanssakäymisessä, niitä testataan, muokataan ja yhdistellään. Innovaatiot vaativat 

paljon hiljaista tietoa, jota jaetaan helpommin luottamuksellisissa tilanteissa, ei 

avoimilla foorumeilla. Kallio ja Konsti-Laakson (2011) mukaan työntekijäinnovaa-

tiotoiminnan käynnistämisen yhteydessä henkilökunnan mukanaolo jo järjestelmän 

suunnitteluvaiheessa on tärkeää. Päälliköiden mukanaolo ja sitoutuminen työnteki-

jäinnovaatioiden kehittämiseen edistää toiminnan aloittamista. 

 

2.2 Innovatiivinen organisaatiokulttuuri 
 

Antola ja Pohjola (2006, 91) kiteyttävät: ”Organisaatiokulttuurilla on vahvoja liitty-

mäkohtia innovaatioihin ja innovatiivisuuteen.” Yrityksen organisaatiokulttuurin täy-

tyy tukea henkilöstöä innovatiivisuuteen ja luovuuteen (Ahmed 1998). Sydänmaa-

lakan (2009) mukaan innovaatiokulttuuri on osa organisaatiokulttuuria. Scheinin 

(1991) mukaan johtajat luovat, johtavat ja tarvittaessa tuhoavat organisaatiokult-

tuureja. Johtaminen ja kulttuuri ovat hänen mukaansa saman kolikon kääntöpuo-

let. 

 

Uzkurt ym. (2013) havaitsivat turkkilaisella pankkisektorilla tekemässään tutkimuk-

sessaan, että innovatiivisuutta tukeva organisaatiokulttuuri vaikuttaa positiivisesti 

yrityksen suoritukseen. Martins ja Terblanche (2003) esittelevät organisaatiokult-

tuurin innovatiivisuuden ja luovuuden kannustajana. Yrityksen arvot, normit ja us-

komukset voivat joko tukea tai rajoittaa innovatiivisuutta (Sydänmaalakka 2009). 

Organisaatiokulttuuri, joka on positiivinen ja yksilöä arvostava, tukee innovatiivi-
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suutta. Kokeilevaan ja kehittämistä rohkaisevaan kulttuuriin on jokaisen esimiehen 

sitouduttava. Avoin viestintä, ongelmien esiintuomisen mahdollisuus peittelyn si-

jaan sekä ihmisten keskinäinen luottamus ja arvostus antavat vankan pohjan inno-

vatiivisuutta tukevalle organisaatiokulttuurille. (Antola & Pohjola 2006) Lampikoski 

ja Emden (1999) huomioivat, että ideointi on mielekästä silloin kun ehdotettuja 

ideoita viedään yrityksessä eteenpäin ja niitä otetaan myös käyttöön. Ideasta käyt-

töönottoon -prosessin loppuun saattaminen vaatii idean kehittäjältä pitkäjännittei-

syyttä ja taitoa. 

 

Uzkurt ym. (2013) havaitsivat tutkimuksessaan myös, että johtajat voivat lisätä 

innovatiivisuutta organisaation eri tasoilla edistämällä sitä tukevaa organisaa-

tiokulttuuria. Innovatiivinen organisaatiokulttuuri hyväksyy uusien ideoiden ja inno-

vaatioiden mahdollisuudet ja riskit. Innovatiivisuutta tukeva organisaatiokulttuuri 

syntyy, kun henkilöstön ainutlaatuisuutta arvostetaan ja johtajien annetaan toteut-

taa visiotaan. Kaikki organisaation jäsenet saavat osallistua innovaatiotoimintaan 

ja myös yrityksen ulkopuolisia innovaationlähteitä, kuten asiakkaita, kilpailijoita ja 

tutkimuslaitoksia, tulisi käyttää hyväksi. Martins ja Terblanche (2003) huomioivat, 

että virheiden sietokyky on olennainen osa innovaatioita tukevaa organisaatiokult-

tuuria. Hyväksytyn riskin määrä pitäisi olla tasapainossa ja hyväksytty. Riskeissä 

itää onnistumisen mahdollisuus, kun tavoitteet on asetettu ja organisaatioon on 

luotu virheitä sietävä ilmapiiri. Lampikoski ja Emden (1999, 277) kiteyttävät: “Muu-

tos vaatii innovaatioita ja innovaatioiden aikaansaaminen organisaatiolta kykyä 

muuttua”. He lisäävät että tämä kaikki tapahtuu epävarmuuden vallitessa. Martins 

ja Terblanche (2003) huomauttavat, että nykyinen organisaatiokulttuuri ja luovuu-

den ja innovaation tarpeet voivat johtaa konfliktitilanteeseen. Vanhoissa ja vakiin-

tuneissa yrityksissä rakenteiden ravistelu innovatiivisuuden esiintuomiseksi voi olla 

haastavaa. Apilo ym. (2007) muistuttavat kulttuurin muuttamisen olevan pitkäai-

kainen prosessi ja se on toimiala-, yritys -ja ihmissidonnaista.  

 

Martins ja Terblanche (2003) esittelevät organisaatiokulttuurin innovatiivisuuden ja 

luovuuden kannustajana. Yrityksen arvot, normit ja uskomukset voivat joko tukea 

tai rajoittaa innovatiivisuutta riippuen siitä, kuinka ne vaikuttavat yksilön ja ryhmän 

käyttäytymiseen. Organisaation innovatiivisuuteen vaikuttavat yrityksen strategia, 
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innovatiivisuutta tukeva rakenne, tukimekanismit, innovaatioita rohkaiseva käyttäy-

tyminen ja tiedonvälitys (kuva 2). 

 

 
Kuva 2. Organisaation innovatiivisuutta määräävät tekijät (mukaillen Martins & 

Terblanche 2003)  

 

Seuraavaksi käsitellään tarkemmin kuvassa 2 esitettyjä innovatiivisen organisaa-

tiokulttuurin tekijöitä ja niihin liittyvää johtamista. Jokainen organisaatiokulttuurin 

tekijä yhdistetään myös osuustoiminnan ydinideoiden kautta osuustoiminnan 

asiayhteyteen sopivaksi.  

 

2.2.1 Strategia  
 
Martins ja Terbalnchen (2003) sekä Ahmedin (1998) mukaan henkilöstön tulee 

ymmärtää yrityksen visio ja strategia. Vision ja strategian täytyy olla tarkoituksen-

mukaiset lisätäkseen innovatiivisuutta. Sydänmaalakka (2009) tukee tätä ajatusta: 

organisaation yhteinen innostava visio ohjaa sen toimia. Innostava visio ja yhteiset 

arvot rakentavat pohjan yksilöiden motivaatiolle. Länsisalmi (2013) mainitsee visi-
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on tärkeäksi kehitystyössä. Apilo ym. (2007) näkevät yrityksen arvot, vision ja stra-

tegian käytäntöön viemisen merkittäväksi henkilöstön motivointikeinoksi. Yhteinen 

tavoite sitouttaa ja motivoi. Antola ja Pohjola (2007) mainitsevat yrityksen arvot ja 

tarinat mahdollisuudeksi vapauttaa yrityksen innovaatiopotentiaali. Yksi tavoite 

liittyy innovointiin: jos yritys ei innovoi, se ei pysty vastaamaan kilpailijoiden uudis-

tumiseen markkinoilla. Innovointitavoitteella vastataan kysymykseen ”Mikä yrityk-

semme tulisi olla?”. (Drucker 2002) Innovaatiotoiminnan tavoitteilla varmistetaan, 

että yritykseen kerätään tietoa ja sitä muutetaan uusiksi tuotteiksi ja prosesseiksi 

(The Danish Confederation of Trade Unions 2007). 

 
Innovaatiojohtamista toteutetaan yrityksessä usealla eri organisaatiotasolla. Inno-

vaatiojohtaminen on myös koko yrityksen tehtävä. Kaikilla organisaatioilla, pienillä 

tai isoilla, ei välttämättä ole erillistä innovaatioprosessia, innovaatiojohtajaa tai in-

novaatiostrategiaa. Nämä tekijät on kuitenkin hyvä olla tiedostettu yrityksen järjes-

telmissä, prosesseissa ja strategioissa. On myös huomioitava, että eri yrityksille 

sopii erilainen johtamiskulttuuri, ja että innovaatioprosessin eri vaiheissa tarvitaan 

erilaista johtamista. Innovaatioprosessin alkuvaiheissa johtaminen keskittyy ihmis-

ten ja heidän ideoidensa tukemiseen, kun taas prosessin loppuvaiheessa johtami-

nen on enemmän asioiden johtamista. (Apilo ym. 2007) 

 

Lampikoski ja Emden (1999) näkevät tulevaisuuden vision luomisen johtajien mer-

kittävänä tehtävänä. On myös tärkeää, että työntekijät ymmärtävät vision, joka 

tukee luovuutta ja innovatiivisuutta sekä havaitsevat nykyisen ja tavoitellun tilan-

teen erot toimiakseen luovasti ja innovatiivisesti (Martins & Terblanche 2003). 

Länsisalmi (2013) korostaa vision merkitystä etenkin innovaatioprosessin alkuvai-

heissa. Tulevaisuuden vision sitominen yrityksen historiaan antaa visiolle merki-

tyksen, vaikka muutoksia esimerkiksi toimintaan olisi tiedossa. Visio saa olla kun-

nianhimoinen ja väljä, jotta unelmille jää tilaa muodostua. Innovaatioita syntyy 

henkilöstön kykyjen äärirajoilla. Sydänmaalakka (2009) lisää, että innovointi vaatii 

aikaa, varsinkin jos tavoitteena on todella uusien ideoiden löytäminen ja kehittämi-

nen.  

  



 
24 

Strategia ja osuustoiminnan ydinideat 

 

Martinsin ja Terblanchen (2003) innovatiivisen organisaatiokulttuurin -

viitekehyksessä strategian yksi elementti on tarkoituksenmukaisuus. Tarkoituk-

senmukaisuus liittyy osuustoiminnassa ICA:n määrittelemään ensimmäiseen ”Va-

paaehtoisen avoimen jäsenyyden” -periaatteeseen. Periaate korostaa, että osuus-

toiminnallisen yrityksen jäsenyyden tulee olla vapaaehtoista. Jäsenyydellä on 

merkittävä rooli osuuskunnan toiminnassa: osuuskunnan ja jäsenen suhteen pitäi-

si määritellä osuuskunnan harjoittamaa liiketoimintaa ja siihen pitäisi perustaa 

osuuskunnan tulevaisuuden suunnitelmat, visio ja strategia. (Osuustoiminnan 

neuvottelukunta 2011) 

 

Myös Jussilan (2015) kokoamat osuustoiminnan ydinideat rakentuvat ”Vapaaeh-

toinen yhteenliittyminen” -ajatuksen päälle. Vapaaehtoinen yhteenliittyminen tar-

koittaa sitä, että ihmisten tai oikeushenkilöiden muodostama yhteisö haluaa liittyä 

yhteen ja saavuttaa yhteistoiminnalla etuja tietyillä markkinoilla. Osuustoiminnalli-

sen yrityksen perustana on sen jäsenten yhtenäiset tarpeet. ”Yhteenliittyminen 

viittaa siihen, että yksilöt tai yhteisöt keskustelevat, yhdistävät ajatuksiaan, tuntei-

taan ja voimiaan, määrittelevät mikä on yhteisesti tärkeää” (s. 64). Yhteen liitty-

neen yhteisön erityispiirre on se, että se haluaa toimillaan tavoitella yhteisesti tär-

keäksi määrittelemäänsä näkemystä, visiota. 

 

Jussila (2015) korostaa ICA:n toisen osuustoiminnan periaatteen ydinideaa, de-

mokratiaa, osuustoiminnallisen yrityksen kehittämisen asiayhteydessä. Osuustoi-

minnassa demokratia tarkoittaa resurssien kollektiivista omistamista, joka varmis-

taa omistaja-jäsenille tasa-arvoisen oikeuden olla määrittelemässä yrityksen tahto-

tilaa ja olemassaolon tarkoituksenmukaisuutta. Demokratia myös mahdollistaa 

omistaja-jäsenien erilaisuuden hyödyntämisen, kun jokaisella jäsenellä on yhtäläi-

nen oikeus ilmaista tarpeensa ja odotuksensa yrityksen toiminnasta. Inhimillisyys 

tulisi nähdä voimavarana ja oikein hyödynnettynä sillä on mahdollista kehittää yri-

tystä ja saavuttaa edistystä. Osuustoiminnassa yhteistä menestystä pitäisi hakea 

sopuisasti, ratkaisuhakuisesti ja ilmapiirissä, joka sietää myös konflikteja ja tukee 

niiden ratkaisemista. Olennaista on, että osuustoiminnassa olevat sidosryhmät, 
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myös työntekijät, oivaltavat olevansa osa merkittävää yhteiskunnallista järjestel-

mää, jolle sekä sidosryhmät että yritys ovat vastuussa ja jonka hyvinvointia tulisi 

edistää. Jokaisella omistaja-jäsenellä, siis myös työntekijöillä, tulisi olla yhtäläinen 

oikeus demokratian nimissä tulla kuulluksi. 

 

2.2.2 Rakenne  
 
Martins ja Terblanche (2003) sekä Ahmed (1998) määrittelevät organisaation ja 

sen kulttuurin rakenteiden vaikuttavan työntekijöiden innovatiivisuuteen. Organi-

saatiokulttuurin rakenteita ovat joustavuus, vapaus sekä yhteistyökykyiset tiimit ja 

ryhmävuorovaikutus. Joustavuutta organisaatiokulttuurissa ovat esimerkiksi työn-

kierrot ja väljät toimenkuvat sekä kyky ottaa huomioon muuttuvat tarpeet. Vapautta 

määrittelevät henkilökunnan autonomisuus, valtaistaminen (myös osallistaminen ja 

epämuodollisuus) ja päätöksenteko; johto antaa strategiset tavoitteet ja henkilö-

kunnalla on vapaus toteuttaa ne määriteltyjen rajojen sisällä. Työntekijöiden vapa-

us toteuttaa työtehtävät omalla tavallaan lisää innovatiivisuutta. Ryhmävuorovaiku-

tus lisääntyy kun erilaiset näkökulmat ovat sallittuja ja ne otetaan huomioon, mikä 

näkyy mm. siinä, että ulkopuolelta tulevia ideat hyväksytään. 

 

Apilo ym. (2007) mukaan eräiden esimerkkiyritysten voimavaroina on pidetty pie-

niä, asiakaslähtöisiä tiimejä. Lineaarinen kehityskulku ei ole realistinen, vaan ket-

teryys kohdata tulevaisuus on olennaista. Martins ja Terblanchen (2003) keskuste-

levat eritaustaisten ja erilaisten henkilöiden tiimeistä. Apilo ym. (2007) huomautta-

vat, että pelkästään erilaisuuden hyväksyminen ei riitä, vaan sen hyödyntäminen 

tekee siitä merkityksellisen. Henkilöstön erilaiset koulutus- ja kokemustaustat 

edesauttavat innovaatioiden syntymistä. Toisaalta erilaisuus lisää johtamisen 

haasteita. Länsisalmi (2013) korostaa erilaisuuden ja rakentavan konfliktin luomis-

ta. Uudet ideat syntyvät harvoin konsensuksessa ja ristiriidat kuuluvat innovaatio-

työn arkeen. Sydänmaalakka (2009) on samoilla linjoilla. Ei riitä, että yrityksessä 

on eritaustaisia henkilöitä, vaan henkilöiden pitää osata ja uskaltaa ajatella eri ta-

voin. 
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Rakenteeseen liittyy matala organisaatiorakenne ja epähierarkkisuus (Apilo ym. 

2007). Länsisalmi (2013) muistuttaa, että organisaatiorakenteen tulisi olla sellai-

nen, että se helpottaa työntekoa. Innovatiivisuuden asiayhteydessä hierarkkinen 

organisaatiorakenne ja vallan keskittyminen ylimmälle johdolle hidastaa ja vaikeut-

taa innovatiivisuutta. Länsisalmi myös kritisoi länsimaissa vallalla olevia johta-

misoppeja, kuten Kotleria ja Porteria, joissa koko organisaation tulisi yksimielisesti 

hyväksyä yhden johtajan inspiroitunut päämäärä. Vahvasti ylhäältä alaspäin suun-

tautuva suoraviivainen johtamismalli ei sovellu uudistumisen ja innovaatioiden joh-

tamiseen. Tällaisessa johtamismallissa voi käydä niin, että henkilökunta tyytyy ha-

kemaan ratkaisun ja toimintaohjeet aina johtajalta saavuttaakseen pysyvyyden 

tunteen. Tämän seurauksena henkilökunta ei ota enää itse vastuuta tekemises-

tään ja vastausten odotetaan aina löytyvän ylhäältä. Antola ja Pohjola (2006) puo-

lestaan huomauttavat, että isojen organisaatioiden näennäisdemokratia turhauttaa 

ja rajoittaa innovatiivisuutta. Tällaisissa yrityksissä päätöksenteko on hajautettua, 

mutta todellista valtaa ei. Näin lähiesimiehet uskaltavat sanoa ”Ei.”, mutta kukaan 

ei uskalla sanoa ”Kyllä.”. Sydänmaalakka (2009) on samoilla linjoilla: johtamismal-

leja ja -teorioita täytyy uudistaa teollisen ajan mukaisista malleista. Yritysten toi-

mintaympäristöt monimutkaistuvat ja monimuotoistuvat, joten kontrolliin perustuva 

johtaminen ei enää riitä. Kun yrityksestä haluaa kehittyvän ja innovatiivisen, joh-

tamistyylin täytyy olla innostavaa ja innovointia tukevaa.  

 

Länsisalmi (2013) ehdottaa uudistavammaksi johtamismalliksi kestävän kasvun 

mallia. Innovaatiot syntyvät ennustamattomasti erilaisten ja eritaustaisten ihmisten 

välisessä kanssakäymisessä. Niinpä johtaja, joka rohkaisee itseorganisoitumisen 

kykyä, menestyy paremmin pitkällä aikavälillä. Tällä tarkoitetaan sitä, että ylhäältä 

ei tule valmiita vastauksia vaan johto sallii henkilöstön kokoontua erilaisilla ko-

koonpanoilla ratkaisemaan yrityksen ja asiakkaiden monitahoisia ongelmia. Lam-

pikoski ja Emden (1999) esittävät esimiehen keinoiksi valjastaa henkilöstön inno-

vatiivisuus mm. asettamalla haasteita ja tarjoamalla tilaisuuksia keskustelu- ja 

neuvottelutapaamisille vaikeuksien yllättäessä sekä antamalla tukea. Tässä yh-

teydessä käydään keskustelua henkilökunnan valtaistamisesta, jolloin henkilökun-

nalle annetaan kohtuudella valtaa, informaatiota, tietoa ja palkintoja. Valtaistami-
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sen voi toteuttaa omalle organisaatiolle sopivalla tavalla. Antamalla tukea silloin 

kun ongelmanratkaisussa sitä tarvitaan, esimies edistää edelleen henkilöstö itse-

luottamusta, luovuutta ja aloitteisuutta. Optimaalista olisi antaa alaisille vaativia 

tehtäviä ja tarjota olosuhteet, joissa he voivat niistä selviytyä. Esimiehellä tulee 

myös olla taito hylätä idea, joka ei toimi, sanoen “Ei” Ehkä-sanan sijaan, jonka 

alainen voi tulkita turhan positiivisesti. 

 

Rakenne ja osuustoiminnan ydinideat  

 
Laurinkari (2004) toteaa, että osuuskuntien omistajuus ja perimmäinen tarkoitus 

on jäsenillä ja toimihenkilöillä hämärtynyt. Kaikille toimijoille ei yksilöllisyyttä koros-

tavassa nyky-yhteiskunnassa ole selvää osuustoiminnallisen yrityksen tarkoitus: 

miksi ja ketä varten ne ovat olemassa. Asiakasomisteisen osuuskunnan omistaja-

rakenne ja samalla myös vuorovaikutus ja päätöksenteko eroavat osakeyhtiön 

omistamisesta. Koska organisaatiokulttuurin rakenteeseen vaikuttaa henkilöstön 

vapaus autonomiana, päätöksentekoon osallistumisena ja valtuuttamisena, seu-

raavaksi esitellään lyhyesti asiakasomisteisen osuuskunnan omistajuutta ja pää-

töksentekoa (kuva 3). 
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Kuva 3. Asiakasomisteisen osuuskunnan vuorovaikutusketju (mukaillen Jussila 

2015) 

Kuvassa 3 on esitetty asiakasomisteisen osuuskunnan vuorovaikutusketjua ja 

omistajarakenteita. Osuuskunnassa ylin päätäntävalta kuuluu 1) omistaja-jäsenille. 

Päätöksenteko on hajautettua, koska se toteutetaan pääsääntöisesti jäsen ja ääni 

-periaatteella. Ylintä päätösvaltaa kokouksissa käyttävät omistaja-jäsenet tai jos 

osuuskunnan säännöissä niin määrätään, välillisesti jäsenten valitsema 2) edusta-

jisto. Edustajiston tehtäviin kuuluu päättää tuloslaskelman ja taseen vahvistami-

nen, myöntää vastuuvapaus tilikaudelta hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston 

jäsenille ja toimitusjohtajalle, päättää konsernitaseen ylijäämän tai tappion käytös-

tä sekä päättää muista asioista, jotka lain tai osuuskunnan sääntöjen mukaan kuu-

luvat varsinaiselle kokoukselle. Osuuskunnan edustajisto valitsee myös yrityksen 

3) hallintoneuvoston. Hallintoneuvoston tehtäviä ovat mm. valvoa hallituksen ja 

toimitusjohtajan hoitamaa osuuskunnan hallintoa ja toiminnan tarkoituksen toteu-

tumista parhaalla mahdollisella tavalla. Hallintoneuvosto valitsee 4) hallituksen, 

joka näyttää suuntaa yrityksen liiketoiminnalle: se päättää osuuskunnan eri liike-

toimintoja koskevista strategioista ja tavoitteista osuuskuntalain, osuuskaupan 
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sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten 

mukaisesti. (Pöyhönen 2011, Jussila 2015; S-kanava n.a.b)  

Punaisella tähdellä on merkitty kuvaan 3 tehtävät, joissa osuuskunnan työntekijä-

jäsen voi olla edustajana. Edustajistoon työntekijä-jäsen voidaan valita vaaleilla. 

Hallintoneuvostoon työntekijä-jäsen voi päästä edustajiston niin valitessa tai 

osuuskunnan sääntöjen niin määrätessä erillisillä henkilöstövaaleilla (S-kanava 

n.a.b). Hallintoneuvosto voi halutessaan valita osuuskunnan työntekijä-jäsenen 

myös hallituksen jäseneksi. Toisin sanoen, niin halutessaan ja valituksi tullessaan, 

osuuskunnan työntekijä-jäsen voi olla hallituksen mukana päättämässä yrityksen 

liiketoiminnallisista strategioista. Osuuskunnan luottamustoimintaan osallistumi-

seen vaikuttaa Laurinkarin (2004) mukaan jäsenen yksilölliset tekijät, sosiaalinen 

ympäristö ja organisaatioon liittyvät tekijät. On todettu, että jäsenen korkeampi 

sosioekonominen tausta takaa aktiivisemman sosiaalisen osallistumisen. Kuva 3 

osoittaa myös, että työntekijät ovat asiakasomisteisen osuuskunnan omistaja-

jäsenien ensimmäinen kontakti yrityksessä asioidessaan. Työntekijät välittävät 

palvelullaan asiakas-jäsenille yrityksen arvoja ja kulttuuria sekä ovat keskeisessä 

asemassa esimerkiksi asiakastarpeiden muutosten havaitsemisessa ja raportoimi-

sessa johtoryhmälle. 

 

Luottamushenkilöt pystyvät vaikuttamaan osuuskuntansa asioihin, joten omistaja-

jäsenen osuustoiminnallisen osaamisen ja periaatteiden sisäistämisen tasolla on 

merkitystä siihen, mihin suuntaan osuuskuntaa päätöksillä kehitetään. Luottamus-

henkilöiden ja jäsenien väliseen vuorovaikutuksen määrään ja laatuun vaikuttavat 

esimerkiksi osuuskunnan koko, luottamushenkilöiden valintamenettely ja koulutus 

osuustoimintaan. Osuuskunta voi saada hyötyä, jos hallintoelimissä vaikuttavien 

luottamushenkilöiden kykyjä osataan käyttää hyväksi. (Laurinkari 2004) Pöyhönen 

(2013) lisää, että osuuskunnan luottamustoimissa toimivilla jäsenillä tulisi olla ”vii-

sautta ja valistuneisuutta”, koska yrityksen johdon ja jäsenien intresseissä voi olla 

eroja. Trobergin (2014) huomioi, että osuuskunnan jäsenomistaja-pohja mahdollis-

taa lisäarvon tuottamisen kilpailuedun saavuttamiseksi, jos jäsenien osaaminen 

pystyttäisiin hyödyntämään yrityksen toiminnan edistämiseksi. Samalla hän tuo 
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esille taustalla piilevän ongelman: on vaikea saada jäseniä osallistumaan aktiivi-

sesti ja varmistua osallistuvien jäsenien liiketoimintaosaamisesta.  

 

Innovatiiviseen organisaatiokulttuuri -viitekehykseen liittyy vapaus; työntekijöiden 

vapaus toimia ja tehdä päätöksiä tiettyjä rajoja noudattaen (Martins & Terblanche 

2003). Jussila (2015) huomauttaa, että osuustoiminnan ensimmäiseen periaattee-

seen liittyvä vapaaehtoinen jäsenyys perustellaan sillä, että ihmisten ja yhteisöjen 

voi olettaa osallistuvan yhteistoimintaan parhaiten silloin, kun se on vapaaehtoista. 

Vapaaehtoisuus liittyy myös osuuskunnan hallintotehtäviin osallistumiseen; jäseniä 

ei voi pakottaa osallistumaan näihin. Osuustoiminnassa ”Vapaus yhdessä” -

ydinidea merkitsee toisaalta myös sitä, että yksilöiden täytyy tyytyä yhdessä teh-

tyihin päätöksiin. Olennaista on osallistuminen päätöksentekoon, koska ilman 

osallistumista päätökset ja jäsenen suhde osuuskuntaan voivat jäädä etäisiksi. 

ICA:n määrittelee omatoimisuuden ja tasa-arvoisuuden osuustoiminnallisiksi ar-

voiksi. Omatoimisuuteen liittyen yksilöt pyrkivät itse toteuttamaan päämääriä, mut-

ta yhteistyöllä on mahdollisuus saavuttaa enemmän. Tasa-arvoisuudella tässä 

yhteydessä tarkoitetaan sitä, että jäsenillä on tasa-arvoisesti ”oikeus osallistua, 

saada tietoja, tulla kuulluksi ja vaikuttaa päätöksentekoon” (Osuustoiminnan neu-

vottelukunta 2011, 13). Nämä arvot huomioivat myös jäsenien eritaustaisuuden ja 

rohkaisevat erilaisuuden hyödyntämiseen osuuskunnassa. Kuten luvun alussa 

korostettiin, henkilöstön erilaiset koulutus- ja kokemustaustat edesauttavat inno-

vaatioiden syntymistä. Jussila (2015, 67) kiteyttää: ”Osuustoiminnassa on kyse 

sellaisesta yhteistoiminnasta, jossa jokaisella jäsenellä on oma osuutensa”. Myös 

autonomia liittyy sekä osuustoiminnan ”Itsenäisyyden ja riippumattomuuden” -

periaatteeseen että Martinsin ja Terblanchen (2003) innovatiivisen organisaa-

tiokulttuuriin. Jussila (2015) avaa periaatteen tarkoittavan sitä, että osuustoimin-

nalliset yhteisöt itse autonomisesti ratkaisevat ongelmansa odottamatta muiden 

organisaatioiden tai valtiovallan apua. Samaa autonomisuutta olisi mahdollista 

toteuttaa myös osuuskunnan henkilöstöön, osuustoiminnan omatoimisuus-arvoon 

nojaten. Henkilöstön autonomisuus ja päätöksenteko ovat osa innovatiivisen orga-

nisaatiokulttuurin vapaus-elementtiä. 
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Martinsin ja Terblanchen (2003) viitekehyksessä yhteistyökykyiset tiimit ja ryhmä-

vuorovaikutus vaikuttavat organisaatiokulttuuriin. Jussila (2015) näkee myös 

osuustoiminnassa vaikuttavan demokratian edistävän yhteisöllisyyden eli toisista 

välittämisen ja sosiaalisen vastuun ydinideaa. Osuustoiminnallisen yrityksen me-

nestys edellyttää omistaja-jäsenien yhteistä tahtotilaa ja me-henkeä. Tätä kaiva-

taan Martinsin ja Terblanchen (2003) mukaan innovatiivisessa organisaatiokulttuu-

rissa. 

 

2.2.3 Tukimekanismit  
 
Ahmedin (1998) mukaan yksilöitä motivoivat sisäiset ja ulkoiset tekijät. Parhaan 

tuloksen saavuttamiseksi innovaatioiden asiayhteydessä sisäisellä motivaatioilla 

näyttää olevan tärkeämpi merkitys. Ulkoiset motivointikeinot, kuten palkkiot, voivat 

vinouttaa innovaatiotulosta, koska yksilö haluaa noudattaa annettuja rajoja ja täl-

löin vähenee innovoinnissa tarvittava uskallus riskinottoon. Työntekijöiden rohkai-

semisen, heidän ideoidensa ja onnistumisien arvostamisen, huomioimisen ja tu-

kemisen, alkuperäisen idean kunnioittamisen ja ehdotusten käytäntöön viemisen 

on todettu motivoivan henkilöstöä. 

 

Lampikoski ja Emden (1999) tuovat esiin sen, että tunnetilat ohjaavat ihmisiä työ-

elämässä. Voi olla tärkeää saada huomiota ja tunnustusta palkinnoksi luovista 

ideoista aineellisten palkintojen lisäksi. Innovatiivinen organisaatiokulttuuri vaatii 

luottamuksen ja kunnioituksen ilmapiiriä, jolloin työntekijät voivat avoimesti ilmaista 

hulluimpia ja huikeimpia ideoitaan. Epäonnistumisen pelko lisää vaikenemista. 

Myönteinen mieliala puolestaan lisää anteeksiantoa, toisen mielipiteiden kuunte-

lemista ja luovempaa ongelmanratkaisua. Organisaation tavat palkita ja antaa 

sanktioita henkilöstönsä käyttäytymisestä määrittelevät organisaation kulttuuria. 

Yrityksen uudet työntekijät oppivat nopeasti totuttujen kaavojen noudattamisen ja 

rutiinitoimintojen suorittamisen, jos niistä yrityksessä palkitaan. Tällöin henkilöstö 

ei ota riskiä uudenlaisen hankkeen aloittamisesta.  
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Se millaista käytöstä yrityksessä palkitaan tukee henkilöstön käsitystä siitä, miten 

heidän odotetaan käyttäytyvän. Jos henkilökuntaa halutaan kannustaa ottamaan 

riskejä, riskinotosta tulisi myös palkita. Rekrytoinnit ja henkilöstöhallinto johdattele-

vat henkilöstöä aistimaan organisaatiossa vallitsevaa kulttuuria ja näillä keinoilla 

voidaan myös tukea työntekijäinnovaatioita. (Martins & Terblanche 2003) Län-

sisalmi (2013) keskustelee palkitsemisesta innovaatiojohtamisen yhteydessä. Hä-

nen mukaansa näyttäisi siltä, että innovaatioprojektin vaiheisiin liittyvät palkinnot 

eivät motivoi henkilökuntaa. Tietoisuus oikeudenmukaisesta palkitsemisesta ja 

arvostuksesta sopivana ajankohtana motivoi enemmän. Rahallisella palkitsemisel-

la on todennäköisesti merkityksensä, mutta kehittäjiä voi motivoida enemmän ei-

rahalliset palkkiot kuten johdon antama tunnustus tai hyväksyntä projektille. Re-

surssien, kuten ajan, rahan ja ihmisten, varaaminen innovaatiotoimintaan ylläpitää 

innovaatioita. Tätä ajatusta tukevat myös Ahmed (1998) että Martins ja Terblanche 

(2003).  

 
Johtajan negatiiviset ilmaukset ja asenne sekä palautteenantamattomuus puoles-

taan vähentävät innovatiivisuutta yrityksessä. Esimiehen skeptinen asenne alaisi-

aan ja heidän ideoitaan kohtaan sekä liiallinen hierarkkinen johtamistyyli vaikutta-

vat myös negatiivisesti innovatiiviseen organisaatiokulttuuriin. Lyhytaikaisen hyö-

dyn tavoittelu on usein palkittua organisaatioissa, vaikka pidemmän aikavälin muu-

tokset, jotka voivat heikentää lyhyen aikavälin etuja, voivat tuottaa kestävämpiä 

innovaatioita ja etuja yritykselle. (Lampikoski & Emden 1999) 

 

Tukimekanismit ja osuustoiminnan ydinideat 

 
Jussilan (2015) määrittelemien osuustoiminnan ydinideoiden kuudes kohta on 

”Ansioperusteinen ja solidaarinen lisäarvon jakaminen”. Tämä ydinidea nojaa vah-

vasti ICA:n määrittelemään osuustoiminnan oikeudenmukaisuus-perusarvoon ja 

Jäsenten taloudellinen osallistuminen -periaatteeseen (Osuustoiminnan neuvotte-

lukunta 2011). Tämä ydinidea voidaan löyhästi yhdistää innovatiivisen organisaa-

tiokulttuurin tukimekanismiin: yksittäinen jäsen hyötyy, kun hän myötävaikuttaa 

osuuskuntansa yhteiseen menestymiseen. Tämä ajatus kannustaa yrittäjämäiseen 

toimintaan; mitä enemmän yksilö vaikuttaa positiivisesti yrityksen toimintaa, sitä 
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enemmän hän hyötyy. (Jussila 2015) 

Kirjaansa Jussila (2015, 82) on liittänyt blogikirjoituksensa vuodelta 2013. Kirjoi-

tuksessa Jussila rohkaisee osuustoiminnallisen yrityksen puheenjohtajia, toimitus-

johtajia ja muita esimiehiä huomioimaan yhteisillä ponnistuksilla saavutetut tavoit-

teet ja antamaan yksilöllistä tunnustusta silloin, kun on sen aika. ICA:n omatoimi-

suuden arvon mukaan osuustoiminnassa mukana oleminen myös lisää jäsenien 

ymmärrystä ja taitoja, ja näin ollen ”osuuskunnat edistävät jäsentensä jatkuvaa 

kasvua ja kehitystä” (Osuustoiminnan neuvottelukunta 2011, 12-13). 

 

2.2.4 Innovaatioita rohkaiseva käyttäytyminen  
 
Martinsin ja Terblanchen (2003) innovatiivisuutta tukevaa, organisaatiokulttuurissa 

innovaatioihin rohkaisevaa käyttäytymistä ovat virheiden käsittely, ideoiden luomi-

nen, jatkuvan oppimisen kulttuuri, riskinotto, kilpailukyky, muutoksen tukeminen ja 

konfliktien käsittely.  

 

Kun organisaatiokulttuuri antaa tilaa riskinottoon, rohkaisee se työntekijöitä luoviin 

ratkaisuihin ja voi saada heidät toteuttamaan omaa työtään luovasti. Vapaus ko-

keilla ja epäonnistua, rikkoa totuttuja kaavoja sekä virheiden hyväksyminen ja nii-

den rankaisematta jättäminen rohkaisevat kokeilemaan uutta. Myös rohkaisu 

”tyhmien ideoiden” ilmaisemiseen vapauttaa riskinottoon. (Ahmed 1998) Martins ja 

Terblanche (2003) huomioivat, että virheiden sietokyky on olennainen osa inno-

vaatioita tukevaa organisaatiokulttuuria. Riskeissä itää onnistumisen mahdollisuus, 

kun tavoitteet on asetettu ja organisaatioon on luotu virheitä sietävä ilmapiiri. Sy-

dänmaalakan (2009) mukaan innovaatiokulttuurille on tyypillistä kyseenalaistami-

seen ja virheistä oppimiseen rohkaiseminen. Myös Uzkurt ym. (2013) huomioivat, 

että innovatiivinen organisaatiokulttuuri hyväksyy uusien ideoiden ja innovaatioi-

den mahdollisuudet ja riskit. Innovatiivisuutta tukeva organisaatiokulttuuri syntyy, 

kun henkilöstön ainutlaatuisuutta arvostetaan ja johtajien annetaan toteuttaa visio-

taan. Kaikki organisaation jäsenet saavat osallistua innovaatiotoimintaan ja myös 

yrityksen ulkopuolisia innovaationlähteitä, kuten asiakkaita, kilpailijoita ja tutkimus-

laitoksia, tulisi käyttää hyväksi. Martins ja Terblanche (2003) lisäävät, että tällainen 
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keskustelu tukee myös jatkuvaa oppimista. Kokeilevaan ja kehittämiseen rohkai-

sevaan kulttuuriin on jokaisen esimiehen sitouduttava (Antola & Pohjola 2006).  

 

Lampikoski ja Emden (1999) kiteyttävät: “Muutos vaatii innovaatioita ja innovaati-

oiden aikaansaaminen organisaatiolta kykyä muuttua”. He lisäävät että tämä kaikki 

tapahtuu epävarmuuden vallitessa. Sydänmaalakka (2009) nostaa myös muutos-

valmiuden innovaatiokulttuurin yhteyteen. Ahmed (1998) keskustelee muutoksen 

yhteydessä huomion kiinnittämisestä tulevaisuuteen pitkällä aikavälillä: mennei-

syyttä ei kannata jäädä pohtimaan. Positiivinen suhtautuminen muutokseen ja ym-

päristöön tukevat luonnollisesti muutosta. Sekä Martins ja Terblanche (2003) että 

Ahmed (1998) näkevät konfliktien mahdollistamisen yhtenä innovaatioita edistävä-

nä tekijänä. Konfliktien salliminen vaatii avarakatseisuutta, vähemmistöjen ideoi-

den kuulemista sekä rakentavaa otetta, jotta osapuolet eivät loukkaantuisi. Kriitti-

syys kuitenkin mahdollistaa konfliktin. Tämän lisäksi Martins ja Terblanche (2003) 

väittävät, että kilpailuhengen yrityksessä on todettu lisäävän innovaatioita. 

 
Innovaatioita rohkaiseva käyttäytyminen ja osuustoiminnan ydinideat 

 
Jussila (2015) keskustelee osuustoiminnan kolmantena ydinideana sosiaalisen 

vastuun merkityksestä osuuskunnan toimissa. Sosiaalinen vastuu voidaan nähdä 

jäsenten keskinäisenä ja yhtenäisenä vastuuna menestymispyrkimyksissä mutta 

myös pyrkimyksenä viedä ihmisiä, yhteisöjä ja yhteiskuntaa parempaan suuntaan. 

Osuustoiminta voidaan kokea laajemmassa mittakaavassa olevana muutosvoima-

na, joka ohjaa yksilöitä ja yhteisöjä toteuttamaan paremmin ihmisarvoja, keskinäis-

tä avunantoa ja toisista ihmisistä välittämistä. Muutosvoimaa tarvitaan myös orga-

nisaatiokulttuurissa innovatiivisen ja sallivan ilmapiirin luomiseen, kuten Martinsin 

ja Terblanchen (2003) viitekehyksestä välittyy. Yksi muutoksen mahdollistaja on 

jatkuva oppiminen. Osuustoiminnan viides periaate onkin ”Koulutuksen, oppimisen 

ja viestinnän” -periaate. Painotus on sekä jäsenien, liikkeenjohdon, luottamushen-

kilöiden että henkilöstön koulutuksessa ja oppimisessa, jotta he voisivat osallistua 

tehokkaasti osuuskunnan kehittämiseen (Osuustoiminnan neuvottelukunta 2011). 
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Jussila (2015) viittaa ICA:n toisen periaatteen ”Demokraattinen jäsenhallinto” ole-

van tärkeä yritykselle jäsenten sitoutumisen lisäksi myös siitä syystä, että erilaiset 

ja eritaustaiset ihmiset tuovat päätöksentekoon monipuolisia näkemyksiä sekä 

kritiikkiä. Sama näkemys luo innovatiivisuutta organisaatiossa (Martins & Terblan-

che 2003). Omistaja-jäsenien ja muiden sidosryhmien tarpeet ja vaatimukset 

muuttuvat koko ajan, joten osuustoimintaan osallistuvat jäsenet ovat hyödynnettyi-

nä oiva väylä tunnistaa näitä tarpeita, joiden täyttymisen kautta yritys pystyy muut-

tamaan toimintaansa luodakseen edelleen arvoa omistaja-jäsenilleen. Osuustoi-

mintayrityksen tuotteet ja palvelut ovat yhteensopivia ajassa ympäristön vaatimuk-

sille ja mahdollistavat kilpailuedun. (Jussila 2015) 

 

Osuustoiminnan viides ydinidea ”Yhteistoiminnan kokonaisvaltainen hyödyllisyys” 

puolestaan kiteyttää Jussilan (2015) mukaan idean osuustoiminnan roolista muu-

tosvoimana; jäsenet liittyvät yhteen saadakseen aikaan positiivista muutosta ase-

massaan ja elinoloissaan. Tämä ajatus yhdistyy Martinsin ja Terblanchen (2003) 

organisaatiokulttuurissa myös strategian tarkoituksenmukaisuuteen. Yhteistoimin-

nan kokonaisvaltainen hyödyllisyys -ydinidea siis kannustaa osuustoiminnallista 

yritystä ja sen henkilöstöä liittymään yhteen saadakseen aikaan muutosta, jonka 

tarkoituksena on parantaa yrityksen toimintaa omistaja-jäsenien saaman arvon 

lisäämiseksi. Martins ja Terblanche (2003) ovat nostaneet organisaatiokulttuurin 

elementin kilpailukyvyn yhdeksi innovaatioihin rohkaisevaksi tekijäksi. Viidennen 

ydinidean eli hyödyllisyyden yhteydessä Jussila (2015) mainitsee, että kilpailu on 

myös olennainen osa osuustoimintaa, silloin kun esimerkiksi osuuskaupan arvoa 

verrataan toisiin vähittäiskaupan alalla toimiviin yrityksiin. Pärjätäkseen markkinoil-

la osuustoiminnallisen yrityksen tulisi olla jäsenilleen edullisin ja paras vaihtoehto. 

 

2.2.5 Avoin viestintä 
 
Tiedonvälityksen edistäjinä Martins ja Terblanche (2003) tuovat esiin turvallisuu-

den ja luottamuksen tunteen. Sydänmaalakka (2009) vahvistaa ajatusta: osaami-

sen aktiivinen jakaminen vaatii luottamusta siihen, että tulen hyväksytyksi ja myös 

muut jakavat tietoaan minulle. Myös Ahmed (1998) näkee luottamuksen ja avoi-
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muuden innovatiivisen organisaatiokulttuurin edistäjänä. Avointa viestintää ovat 

hänen mukaansa mm. kuunteleminen, avoin pääsy tietoihin ja kriittisyyden hyväk-

syminen. 

 
Avoin viestintä ja ongelmien esiintuomisen mahdollisuus peittelyn sijaan antavat 

vankan pohjan innovatiivisuutta tukevalle organisaatiokulttuurille (Antola & Pohjola 

2006). Sydänmaalakka (2009) vahvistaa tiedonvälityksen merkitystä; aktiivinen 

tiedon ja osaamisen jakaminen on osa innovatiivista organisaatiokulttuuria. Tällöin 

toiminta on avointa, läpinäkyvää ja se pohjautuu yhteistyöhön. Lampikoski ja Em-

den (1999) muistuttavat, että ideointi on mielekästä silloin kun ehdotettuja ideoita 

viedään yrityksessä eteenpäin ja niitä otetaan myös käyttöön. Ideasta käyttöönot-

toon -prosessin loppuun saattaminen vaatii idean kehittäjältä pitkäjännitteisyyttä ja 

taitoa saada idea päätöksenteon ulottuville. 

 

Avoin viestintä ja osuustoiminnan ydinideat 

 

Osuustoiminnan yksi eettinen arvo on avoimuus ja myös osuustoiminnan periaate 

”Koulutus, oppiminen ja viestintä” tukee innovatiivisen kulttuurin muodostumista 

organisaatiossa. Osuuskunnat tarjoavat jäsenilleen, luottamushenkilöilleen, liik-

keenjohdolleen ja henkilöstölleen mahdollisuuden koulutukseen ja oppimiseen 

tehokkaan, osuuskuntaa kehittävän osallistumisen toteuttamiseksi. (Osuustoimin-

nan neuvottelukunta 2011) Ahmed (1998) täydentää, että oikeanlainen osaaminen 

ja taito lisäävät innovatiivisuutta. Tämän lisäksi osuuskuntien tulisi periaatteen mu-

kaisesti viestiä suurelle yleisölle, etenkin nuorisolle ja vaikuttajille, osuustoiminnan 

luonteesta ja sen eduista Osuustoiminnan neuvottelukunta 2011).  

 

2.3 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
 

Kuten edellä on esitetty, osuustoiminnan ydinideat periaatteineen ja arvoineen 

tukevat Martinsin ja Terblanchen (2003) esittämän innovatiivisuutta tukevan orga-

nisaatiokulttuurin luomista asiakasomisteisessa osuuskunnassa. Kuvassa 4 on 

esitetty näistä päätelmistä muodostettu tutkimuksen viitekehys.  
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Kuva 4. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Osuuskuntien ei ole pakko noudattaa täydellisesti osuustoiminnan kansainvälisiä 

arvoja ja periaatteita. Niin tehdessään osuuskunnat ovat kuitenkin menestyneitä, 

kantavat yhteiskuntavastuunsa ja yrityksen yritysetiikka on korkealla. (Novkovic 

2008) Hyödynnettyinä asiakasomisteisen kuluttajaosuuskunnan arjessa osuustoi-

minnan ydinideat periaatteineen ja arvoineen myös mahdollistavat ja tukevat inno-

vatiivisen organisaatiokulttuurin luomisen. Innovatiivisen organisaatiokulttuurin 

strategia, rakenne, tukimekanismit, innovaatioihin rohkaiseva kulttuuri ja avoin 

viestintä puolestaan tukevat yrityksessä työntekijäinnovaatioita.  

Osuustoiminnan	
ydinideat	

Innovatiivinen	
organisaatiokulttuuri	 Työntekijäinnovaatiot	
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

Tämän tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. 

Aineisto kerättiin haastattelemalla Etelä-Karjalan Osuuskaupan (Eekoon) henkilös-

töä. Seuraavaksi käydään läpi tutkimukseen valittuja menetelmiä, aineiston keruu-

ta ja analysointia. Luvun lopuksi pohditaan tutkielman luotettavuutta ja uskotta-

vuutta. 

 

3.1 Tutkimusmenetelmät 
 
Tutkimukseen on mielekästä valita päämetodologiaksi määrällinen tai laadullinen 

tutkimus (Metsämuuronen 2009). Kanasen (2014) mukaan laadullinen menetelmä 

sopii tutkimuksiin, joiden mielenkiintona on tutkia kuinka ihmiset kokevat ja näke-

vät ympäristönsä. Laadullisella tutkimuksella tutkitaan usein myös yksittäistä tapa-

usta ja tarkoituksena on kuvata ilmiötä ymmärrettävästi, selittää sen koostumusta, 

tekijöitä ja niiden välisiä suhteita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia kult-

tuuria, joka koostuu edellä mainituista seikoista, joten laadullinen menetelmä sopii 

tutkimuksen päämetodologiaksi. Myös aineistonkeruumenetelmäksi valittu ryhmä-

haastattelu toimii Moilasen (1995) mielestä parhaiten laadullisella tutkimusotteella 

toteutettuihin tutkimuksiin. 

 

Tutkimusote tässä tutkimuksessa on deduktiivinen eli teoriaa testaava (Piekkari & 

Welch 2011). Grönforsin (1982) mukaan deduktiivinen tieteenfilosofinen päättelyn 

suunta on yleiseltä eli teoreettiselta tasolta yksityiseen tasoon. Ensin tarkastellaan 

muuttujia teoreettisella tasolla esimerkiksi aikaisemmassa tutkimuksessa. Tämä 

teoreettinen malli ohjaa aineiston keräämistä ja sen analysointia tutkimuksen em-

piirisellä tasolla.  

 

Yksi laadullisen tutkimusmetodologian tiedonhankinnan strategioista on tapaustut-

kimus (Metsämuuronen 2009). Tapaustutkimukselle on tyypillistä, että aineistoa 

per tapaus on runsaasti, tapauksia tutkitaan niiden luonnollisessa asiayhteydessä 

ja teorian on mahdollista kohdata empiria monella eri tapaa esimerkiksi testaamal-

la teoriaa, tarkentamalla olemassa olevaa teoriaa tai luomalla uutta teoriaa. Tavoit-
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teena on useimmiten ilmiön kuvaaminen ja tapausta tutkitaan aiemman teorian ja 

tapauksen kontekstin valossa. Tapaustutkimuksen yksi etu on siinä, että se on 

joustava ja helposti käyttöönotettavissa moniin tutkimusympäristöihin. Tapaustut-

kimuksen epistemologinen kysymys kuuluu ”Mitä voidaan oppia yhdestä tapauk-

sesta?” Useimmiten tulokset eivät ole yleistettävissä. (Hirsjärvi ym. 2007; Piekkari 

& Welch 2011)  

 

3.2 Aineiston keruu 
 

Yksi laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä on haastattelu (Tuomi & 

Sarajärvi 2002). Tämän tutkimuksen empiirisen osan aineisto kerättiin puolistruktu-

roitujen parihaastattelujen avulla. Menetelmänä parihaastattelu ovat ryhmähaas-

tattelun alamuoto (Hirsjärvi ym. 2007). Tutkimuksen mukaan (Grönfors 1982) ryh-

mähaastattelussa haastateltavat voivat olla vapautuneempia ja luontevampia, 

koska useampi henkilö on paikalla. Parihaastattelu on myös tutkijan kannalta te-

hokkaampi aineistonkeruumenetelmä, koska kahta haastateltavaa voidaan haas-

tatella samaan aikaan. Sulkunen (1990) on määritellyt ryhmähaastattelun hyväksi 

menetelmäksi silloin, kun tutkitaan tietyn ryhmän kulttuurisia tekijöitä, arvoja ja nä-

kemyksiä, kuten tämän tutkimuksen tavoitteena on tehdä. Moilanen (1995, 29) on 

samaa mieltä: ryhmähaastattelun ”moniäänisyys” ”tarjoaa syventävää tietoa ryh-

män kulttuurista”. 

 

Aineistonkeruumenetelmäksi valittiin teemahaastattelu. Teemahaastattelun teemat 

perustuvat tutkimuksen viitekehykseen ja tarkoituksena on saada vastauksia tut-

kimusongelmaan (Tuomi & Sarajärvi 2002). Teemahaastattelu on lomake- ja 

avoimen haastattelun välimuoto, ja ennen haastatteluja on mietitty vähintään 

haastattelun teemat (Hirsjärvi ym. 2007). Haastattelemalla pystytään varmista-

maan vastausten saaminen paremmin kuin kyselytutkimuksella: haastattelutilanne 

mahdollistaa vastauksen täsmennyksen, kuvaavat esimerkit ja ilmiöiden välisten 

yhteyksien kuvaamisen (Hirsjärvi & Hurme 2002). Tämän tutkimuksen haastatte-

luissa käytiin ensin lyhyesti läpi haastateltavien taustatiedot. Haastattelun tee-

moiksi valittiin innovatiivisen organisaatiokulttuurin viisi osatekijää (strategia, ra-

kenne, tukimekanismit, innovaatioita rohkaiseva käyttäytyminen ja avoin viestintä). 
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Pääkysymykset muotoiltiin kohdeorganisaation yhteyteen sopiviksi. Haastattelun 

pääkysymyksiä tarkennettiin haastatteluissa lisäkysymyksillä. Ennen todellisia 

haastatteluja toteutettiin yksi testihaastattelu, jonka perusteella pääkysymyksiin ja 

tarkentaviin lisäkysymyksiin tehtiin korjauksia. 

 

Aineisto kerättiin haastattelemalla kahtatoista Etelä-Karjalan Osuuskaupan suorit-

tavaa työtä tekevää jäsen-työntekijää yhteensä kuudessa parihaastattelussa. 

Haastatellut työskentelevät Eekoon Lappeenrannassa sijaitsevissa S-marketeissa, 

ravintoloissa ja Prismassa. Haastatellut olivat työskennelleet yrityksessä vähintään 

kaksi vuotta. Viidessä haastattelussa haastatellut olivat kollegoita keskenään. Yh-

dessä haastattelussa haastatellut olivat esimies-alaissuhteessa toisiinsa nähden 

(työntekijä ja palveluvastaava). Esimiesasema ei ollut tulosvastuullinen. Haastatte-

lijalle jäi tunne, että esimies-alaissuhde ei vaikuttanut haastattelun lopputulokseen, 

koska haastattelun teemoja käsiteltiin haastattelun aikana avoimesti. 

 

Haastattelut toteutettiin yhden viikon aikana 9.-13.11.2015 ja haastatteluja oli yh-

den päivän aikana yhdestä kolmeen kappaletta. Yhden haastattelun kesto oli 40 

minuutista 51 minuuttiin ja haastatteluiden keston keskiarvo oli 47 minuuttia. Haas-

tattelut toteutettiin työntekijöiden omissa toimipaikoissa haastateltujen työajalla. 

Ennen haastatteluita toimipaikkojen esimiehiä oli pyydetty varaamaan rauhallinen 

tila haastatteluita varten. Useimmiten tilaksi oli valittu toimistotila tai ravintolasali, 

joissa häiriötekijöiltä, kuten taustamelulta, radiolta tai muun henkilökunnan keskey-

tyksiltä, ei voitu välttyä. Haastattelurunko (liite 1) oli toimitettu haastateltavien esi-

miehille sähköpostitse, jotta he olisivat välittäneet sen haastateltaville etukäteen 

tutustuttavaksi. Haastateltavista viisi (42 %) oli saanut haastattelukysymykset etu-

käteen ja seitsemän (58 %) sai sen vasta haastattelutilanteessa. Haastattelut nau-

hoitettiin iPhonen sanelin-ohjelmalla. 

 

Haastattelun aluksi tutkimuksen tekijä esitteli itsensä ja Pro Gradu -tutkielman ai-

heen sekä haastattelun kannalta kolme tärkeää käsitettä: innovaatio, innovatiivi-

suus ja innovatiivinen organisaatiokulttuuri. Ennen nauhoituksia korostettiin, että 

haastatteluiden tarkoituksena ei ollut hakea oikeita tai vääriä vastauksia, vaan luo-

da mukava ja avoin keskustelu aiheen teemoista. Haastattelut etenivät haastatte-
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lurungon mukaisesti. Haastateltavat kokivat haastattelun pääkysymykset toisinaan 

hyvin laajoiksi ja vaikeasti sisäistettäviksi. Tähän seikkaan oli valmistauduttu pää-

kysymyksiä tarkentavilla lisäkysymyksillä, joilla haastattelurungon pääkysymykset 

saatiin pilkottua pienempiin osiin ja vastauksia saatiin tarkennettua.  

 

3.3 Aineiston käsittely, analyysi ja tulkinta 
 

Metsämuurosen (2009) mukaan usein laadullisessa tutkimuksessa aineiston ke-

ruuta ja analysointia tehdään ainakin osittain samaan aikaan. Ennen aineiston 

analysointia haastattelut on kirjoitettava puhtaiksi, jotta niiden analysointi olisi 

mahdollista. Tämän tutkimuksen aineiston puhtaaksikirjoittaminen aloitettiin heti 

ensimmäisen haastattelun jälkeen 10.11.2015. Puhtaaksikirjoittaminen tehtiin pu-

hekielelle sanatarkasti, mutta täytesanat (niiku, öö jne.) jätettiin tekstistä pois. Puh-

taaksikirjoitus valmistui 2.12.2015 ja aineistoa kertyi yhteensä 73 A4-kokoista si-

vua 12 pisteen fontilla Arial, 2 cm reunuksilla ja rivivälillä 1.15. 

 

Haastatteluaineisto analysoitiin sisällönanalyysilla. Sisällönanalyysi on tekstiana-

lyysia, jonka tarkoituksena on etsiä tekstistä merkityksiä, eikä esimerkiksi tapaa 

kuinka merkityksiä tekstissä luodaan (vrt. diskurssianalyysi). Käytännössä aineis-

ton analyysia tehtiin tutkimuksen jokaisessa vaiheessa, mikä on tyypillistä laadulli-

selle tutkimukselle. Sisällönanalyysillä on tarkoitus saattaa aineisto sellaiseen 

muotoon, että siitä voi tehdä tulkintoja ja johtopäätöksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2002) 

Kuckartz (2014) mukaan klassisessa sisällönanalyysissa on viisi vaihetta. 1) 

Suunnitteluvaiheessa tutkija muotoilee tutkimuskysymyksen ja määrittelee mm. 

analyysimetodit. 2) Kehittelyvaiheessa tutkija kehittää määriteltävät kategoriat. 3) 

Kolmas vaihe on testaus, jolloin testataan kategorioiden paikkansa pitävyys datan 

otannalla ja tarvittaessa tehdään muutoksia. 4) Koodausvaiheessa data koodataan 

ja 5) analyysivaiheessa edellisen vaiheen koodatut tulokset analysoidaan.  

 

Tässä tutkimuksessa analyysi noudatti suurilta linjoiltaan Kuckartzin edellä esittä-

miä klassisen sisällönanalyysin vaiheita. Kuckartz (2014) huomauttaa, että ana-

lysointiprosessi on käytännössä epälineaarinen ja analysoinnin vaiheita voi olla 

vaikea erotella toisistaan. Aluksi tähän tutkimukseen 1) muotoiltiin tutkimuskysy-
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mys ja 2) kategoriat määriteltiin teorialähtöisesti. Analyysiprosessista on kuitenkin 

vaikea erottaa selkeää 3) kategorioiden testauksen vaihetta, todennäköisesti sitä 

tehtiin muiden analyysin vaiheiden lomassa. 4) Koodausvaiheessa pääteemat 

noudattivat Martinsin ja Terblanchen (2003) innovatiivisen organisaatiokulttuurin 

viittä tekijää (strategia, rakenne, tukimekanismit, innovaatioihin rohkaiseva käyttäy-

tyminen ja avoin viestintä) sekä kuudentena teemana oli muu tutkimuksen kannal-

ta olennainen materiaali. Pääteemat jaettiin myös teorian mukaisesti alateemoihin. 

Materiaali, joka ei sopinut näihin teemoihin jätettiin tiedostojen ulkopuolelle. 

Kuckartzin (2014) mukaisen sisällönanalyysin viidettä vaihetta eli 5) analyysivai-

hetta tehtiin yhtä aikaa neljännen vaiheen eli koodauksen yhteydessä.  

 

Kuckartz (2014) huomauttaa, että aineistoon tutustuminen ja analysointiprosessin 

aloittaminen on hyvä tehdä tutkimuskysymys mielessä, jolloin tutkija hahmottaa 

mitä aineiston haluaa kertovan tutkimuksen kannalta. Tutkimuskysymyksen tulisi 

olla olennaisessa osassa analysointiprosessia ja tarvittaessa se voi vaihtua dy-

naamisesti prosessin kuluessa. Hirsjärvi ym. (2007) näkevät myös, että laadulli-

sessa tutkimuksessa perinteinen tutkimuskysymysten asettaminen ja aineistonke-

ruun jälkeen niihin vastaaminen ei välttämättä päde. Tutkimusongelmat ja -

kysymykset voivat tarkentua vasta aineiston keruun ja analysoinnin aikana. Tä-

mänkin tutkimuksen tutkimusongelma ja -kysymykset muuttuivat monta kertaa tut-

kimuksen aikana ja tarkentuivat vasta empiria-aineiston sisällönanalyysin jälkeen.   

 

3.4 Tutkimuksen uskottavuudesta ja luotettavuudesta 
 

Grönfors (1982) on Jack Douglasia mukaillen listannut seikat, jotka laadullisilla 

menetelmillä tehdyssä tutkimuksessa pitäisi vähintään selittää. 1) Tutkijan tulee 

selittää systemaattisesti, kuinka tutkimus varsinaisesti suoritettiin, jotta ainakin tut-

kimuksen osittainen toistettavuus mahdollistetaan. 2) On selostettava kuinka ai-

neisto on tarkastettu ja jos aineistojen vertailussa on havaittu eroja, syyt näihin 

tulisi olla selitetty. 3) Tutkijan tulisi arvioida oman viitekehyksensä ja eri organisa-

toristen seikkojen vaikutuksesta tutkimustuloksiin. Koskisen, Alasuutarin ja Pelto-

sen (2005) mukaan nämä seikat on helppo raportoida ja niiden perusteella lukija 

voi arvioida tutkimusta ja sen taustalla olevia ratkaisuja. Edellisissä luvuissa esitel-
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tiin mahdollisimman perusteellisesti tutkimusprosessi ja siihen liittyvät menetelmät 

sekä niiden valinta. Teorian aineisto on tarkastettu useita tutkimuksia lukien ja niitä 

vertaillen. Empiirisen osan haastatteluaineistoa tutkija on vertaillut tutkimuspro-

sessin aikana omiin kokemuksiin työskennellessään kohdeorganisaatiossa, käy-

tyihin keskusteluihin kohdeorganisaation toimihenkilöiden kanssa sekä olemassa 

olevaan teoriaan. 

 

Tutkijan oma viitekehys aiheeseen on lähtöisin työurasta kohdeorganisaatiossa eri 

asemissa suorittavaa työtä tekevästä työntekijästä vt. ravintolapäällikön tehtäviin 

asti. Tutkijan työkokemus ja organisaation tunteminen omalta osaltaan helpottivat 

tutkimuksen tekemistä, koska tutkija tunsi ennestään yrityksen historiaa, sen hal-

lintorakennetta ja tapaa toimia. Yhtä haastateltua lukuun ottamatta haastatellut 

eivät olleet tutkijalle tuttuja, joten haastatteluihin tutkijan asema yrityksessä ei to-

dennäköisesti vaikuttanut. Koska tutkija tunsi kohdeyrityksen etukäteen, täysin ei 

ole voitu välttyä tutkijan tiedostamattomilta odotuksilta ja ennakkoajatuksilta tutki-

musta tehtäessä.  

 

Tutkimuksen tiedonhankinnan strategiaksi valittuun tapaustutkimukseen kuuluu, 

että tapauksia tutkitaan niiden luonnollisessa asiayhteydessä. Tavoitteena on 

useimmiten ilmiön kuvaaminen. Useimmiten tapaustutkimuksen tulokset eivät ole 

yleistettävissä. (Hirsjärvi ym. 2007; Piekkari & Welch 2011) Tämän tutkimuksen 

yhteydessä on kyseenalaista yleistää saatuja tuloksia. Tulokset onnistuvat kuvaa-

maan kyseistä tapausta tutkimuksen tekohetkellä.  

 

Ohjatussa ryhmähaastattelussa (vrt. avoin ryhmähaastattelu) ryhmän sisäisellä 

dynamiikalla ei ole kovin suurta merkitystä saatuun tulokseen. Kuitenkin lyhyessä-

kin ryhmätilanteessa ryhmä muodostaa sosiaalisia voimia, jotka vaikuttavat ryh-

män jäsenten käyttäytymiseen ja ajatuksiin. Käyttäytymiseen vaikuttaa myös jä-

senten suhde toisiinsa, eli ovatko he samanarvoisia vai syntyykö heidän välilleen 

kilpailuasetelma. (Moilanen 1995) Ryhmähaastattelu näyttäisi olevan oikea aineis-

tonkeruumenetelmä tämänkaltaiseen organisaatiokulttuuria tutkivaan tutkimuk-

seen, koska Sulkunen (1990) on määritellyt ryhmähaastattelun hyväksi menetel-

mäksi silloin, kun tutkitaan tietyn ryhmän kulttuurisia tekijöitä, arvoja ja näkemyk-
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siä. Moilasen (1995) mukaan ryhmähaastattelu tarjoaa syventävää tietoa ryhmän 

kulttuurista. 

 

Moilanen (1995) tuo esiin, että työryhmä saattaa haastattelijan mielestä juuttua 

yksittäisen konkreettisen pulman käsittelyyn. Koskinen ym. (2005) toivat tämän 

myös esille kulttuurin tutkimisen asiayhteydessä: organisaation kulttuuria tutkitta-

essa ei pidä sokaistua mahdollisen muutostilanteen kärjistämiin mielipiteisiin, jotka 

laantuvat ajan kuluessa. Yhdessä haastattelussa nousi jokaisessa teemassa vah-

vasti esiin muutoksesta johtuva ja työhön konkreettisesti tällä hetkellä vaikuttava 

tyytymättömyys. Haastattelija yritti kykyjensä mukaan kiinnittää haastateltujen 

huomion kulloinkin käsiteltyyn haastattelurungon teemaan. Moilasen (1995) mu-

kaan haastateltujen kanssa olisi pitänyt tämä pulma käsitellä ensin alta pois, jotta 

haastatellut olisivat keskittyneet paremmin käsiteltäviin teemoihin. Haastattelijalla 

ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta haastattelutilanteessa omilla valtuuksillaan läh-

teä ratkaisemaan tätä mieltä kaivertavaa ongelmaa.  
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4 TYÖNTEKIJÄINNOVAATIOT OSUUSKAUPASSA 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on löytää osuuskaupan johdolle keinoja edistää 

työntekijäinnovaatioita organisaatiossa. Tutkimuksen tavoite esitetään tutkimuksen 

pääkysymyksenä ”Kuinka osuustoiminnan ydinideoita toteuttamalla voidaan edis-

tää työntekijäinnovaatioita osuuskaupassa?”.  

 

Tutkimuksen alakysymykset auttavat vastaamaan tutkimuksen pääkysymykseen. 

Ensimmäinen alakysymys on ”Kuinka innovatiivisen organisaatiokulttuurin strate-

gia, rakenne, tukimekanismit, innovaatioita tukeva toiminta ja avoin viestintä toteu-

tuvat osuuskaupan arjessa?” ja toinen alakysymys on ”Miten osuuskaupan organi-

saatiokulttuuria pitäisi kehittää, jotta se tukisi työntekijäinnovaatioita?”. Tässä lu-

vussa pyritään vastaamaan haastatteluaineiston perusteella tutkimuksen alakysy-

myksiin. Viimeisessä alaluvussa on tiivistettynä aineiston analyysi. Seuraavaksi 

esitellään kohdeorganisaatio Etelä-Karjalan Osuuskauppa.  

 

4.1 Tutkimuskonteksti 
 

Tutkielman empiiristä aineistoa varten haastateltiin Etelä-Karjalan Osuuskaupan 

henkilökuntaa. Eekoo on yksi Suomen kahdestakymmenestä alueosuuskaupasta, 

jotka kahdeksan paikallisosuuskaupan sekä Suomen Osuuskauppojen Keskus-

kunnan (SOK) ja sen tytäryhtiöiden kanssa muodostavat S-ryhmän (S-kanava 

n.a.a). Alueosuuskaupat omistavat Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan 

(SOK) ja se toimii ryhmän keskusliikkeenä sekä tuottaa alueosuuskaupoille han-

kinta-, asiantuntija- ja tukipalveluita. Strategisesta ohjauksesta ja liiketoimintaketju-

jen kehittämisestä vastaa S-ryhmässä SOK. (Etelä-Karjalan Osuuskauppa 2015) 

 

Etelä-Karjalan Osuuskauppa perustettiin Mooses Holopainen nuoremman ehdo-

tuksesta Maalaisten Osuuskauppana vuonna 1907. Vuonna 1984 osuuskauppa 

muutettiin Etelä-Karjalan Osuuskaupaksi. Eekoo toimii osana valtakunnallista S-

ryhmää, mutta osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti se on vaikuttanut myös 

paikallisesti maakunnan palveluiden kehittämiseen. 2000-luvulla Eekoo on ollut 

usealla edustamallaan toimialalla markkinajohtaja, vuosittaiset investoinnit on to-



 
46 

teutettu tulorahoituksella ja yrityksen taloudellinen tulos on ollut hyvä. (S-kanava 

n.a.c) Eekoo toimii 12 kunnan alueella Etelä-Karjalan maakunnassa ja sen omis-

tavat reilut 57 000 jäsentä (Etelä-Karjalan Osuuskauppa 2015).  

 

Eekoon toiminnan tarkoitus on tuottaa kilpailukykyisiä palveluja ja etuja omistajille 

kannattavasti. Yrityksen visio kuuluu ”Edullisuutta, haluttavuutta ja parasta asia-

kaskokemusta omistajille.” Arvoina yrityksellä on olla asiakkaita varten, toimia vas-

tuullisesti ja luotettavasti, uudistua jatkuvasti ja toimia tuloksellisesti. (Heinonen 

2015) Yrityksen harjoittaa liiketoimintaa päivittäistavara-, käyttötavara-, polttones-

te-, matkailu- ja ravitsemuskaupan aloilla sekä autokaupassa. Lisäksi Eekoo tarjo-

aa S-Pankki Oy:n palvelut toimialueellaan. S-ryhmän palvelut asiakasomistajille 

tuotetaan ensisijaisesti alueellisten osuuskauppojen toimesta, mutta palveluita 

täydennetään myös SOK:n tytäryhtiöiden harjoittamalla liiketoiminnalla sekä part-

nereiden tuottamilla palveluilla. (Etelä-Karjalan Osuuskauppa 2015) 

 

S-ryhmällä on oma johtamisjärjestelmänsä ja Eekoo noudattaa sitä omassa joh-

tamisprosessissaan. S-ryhmän johtamisjärjestelmälle ominaista on se, että liike-

toiminnoissa hyödynnetään yhteisiä ketjuohjausorganisaatioita. Ketjuohjausorga-

nisaatiot ”johtavat ja koordinoivat S-ryhmän ketjutoimintaa SOK:n hallituksen val-

vonnassa” (Etelä-Karjalan Osuuskauppa 2015, 5). Ketjuohjausorganisaatioiden 

osana ovat ketjuhallitukset, joiden jäseninä on osuuskauppojen toimitusjohtajia ja 

toimialajohtajia sekä SOK:n hallituksen ja johtajiston jäseniä (Etelä-Karjalan 

Osuuskauppa 2015). 

 

Koska Etelä-Karjalan Osuuskauppa on osuustoiminnallinen yritys, se noudattaa 

päätöksenteossaan ja hallinnossaan osuuskuntalakia. Lisäksi sen toimintaan vai-

kuttavat osuuskunnan säännöt, hallintoelinten hyväksymät ohjesäännöt ja työjär-

jestykset sekä toimialojen muut säännöt ja SOK:n säännöt. (Etelä-Karjalan 

Osuuskauppa 2015) Alla oleva kuva 5 havainnollistaa Etelä-Karjalan Osuuskau-

pan hallintorakennetta. 
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Kuva 5. Etelä-Karjalan Osuuskaupan hallintorakenne (mukaillen Etelä-Karjalan 

Osuuskauppa 2015)  

 

Osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti Etelä-Karjalan Osuuskaupan omistaja-

jäsenien ylintä päätäntävaltaa käyttää välillisesti 60 jäsenen muodostama edusta-

jisto. Omistaja-jäsenet valitsevat edustajiston vaaleilla neljän vuoden välein. Edus-

tajiston tehtäviin kuuluu päättää tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, myön-

tää vastuuvapaus tilikaudelta hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja 

toimitusjohtajalle, päättää konsernitaseen ylijäämän tai tappion käytöstä sekä 

päättää muista asioista, jotka lain tai osuuskunnan sääntöjen mukaan kuuluvat 

varsinaiselle kokoukselle. (Etelä-Karjalan Osuuskauppa 2015) 

 

Etelä-Karjalan Osuuskaupan sääntöjen mukaisesti osuuskunnan edustajisto valit-

see yrityksen hallintoneuvoston 21 jäsenestä 19. Kaksi muuta jäsentä valitsee Ee-

koon henkilöstö. Hallintoneuvoston toimikausi on kolme vuotta. Hallintoneuvoston 

kolmeksi olennaisimmaksi tehtäväksi Eekoossa on määritelty yrityksen liiketoimin-

nan valvonta, osuuskaupan toiminnan supistamisesta tai laajentamisesta päättä-

minen ja strategian vahvistaminen sekä hallituksen ja toimitusjohtajan valinnat. 

Eekoon hallitus koostuu neljästä hallintoneuvoston valitsemasta jäsenestä, joiden 

toimikausi on kalenterivuosi, sekä yrityksen toimitusjohtajasta. Hallituksen tär-
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keimmiksi tehtäviksi Eekoossa luetellaan osuuskaupan strategioista ja tavoitteista 

päättäminen, vuosittaisista taloudellisista kokonaistavoitteista ja toimintasuunni-

telmista päättäminen, investoinneista päättäminen ja operatiivisen liiketoiminnan 

johtaminen ja valvominen. Yrityksen toimitusjohtajan nimittää osuuskaupan hallin-

toneuvosto. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa osuuskaupan toimintaa lain ja 

säännösten sekä hallintoelinten päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja 

on myös hallituksen puheenjohtaja. (Etelä-Karjalan Osuuskauppa 2015) 

 

Eekoossa on huhtikuussa 2015 otettu käyttöön Ideatakomo-foorumi, jonka kautta 

henkilöstö voi antaa kehitysideoita yrityksen toiminnan parantamiseksi. Yrityksen 

henkilöstö (konttoria ja autokauppaa lukuun ottamatta) käyttää Dooris-sovellusta, 

jonka etusivulta löytyy linkki Ideatakomoon. Doorikseen kirjautumalla henkilöstö 

pystyy mm. katselemaan työvuoroja ja ilmoittamaan työvuorotoiveet. Periaattees-

sa kaikilla henkilöstön jäsenillä on yhtäläinen mahdollisuus saada yhteys Ideata-

komoon, mutta yrityksessä tiedostetaan, että esimerkiksi iäkkäämmillä työntekijöil-

lä voi olla kynnys käyttää sähköisiä sovelluksia. Ideatakomo-foorumi on rakennettu 

S-ryhmän omalla Aitiopaikka-kyselytyökalulla ja se ei maksa yritykselle mitään. 

Ideatakomon kautta annetut ideat menevät suoraan johtoryhmän arvioitavaksi ja 

johtoryhmä päättää onko ideassa potentiaalia ja toteutetaanko se. Jokaisesta 

Ideatakomon kautta annetusta ideasta saa kahvilipukkeen, ja tapauskohtaisesti 

käytäntöön asti viedystä ideasta voi saada myös rahallisen korvauksen. Viiden 

ensimmäisen kuukauden aikana Ideatakomoon oli annettu 17 ideaa. (T. Virtanen 

henkilökohtainen tiedonanto 16.9.2015; Sektori 2015) 

 

4.2 Yrityksen ja toimipaikan visio 
 

Martinsin ja Terblanchen (2003) mukaan innovatiivisessa organisaatiokulttuurissa 

visio ja strategia ohjaavat yrityksen toimintaa ja kehittämistä. Tutkimuksessa mu-

kana olleilla toimipaikoilla ei ollut selkeästi määriteltyä tai sovittua yksikkökohtaista 

visiota toiminnan tai sen kehittämisen tueksi. Siitä huolimatta neljässä toimipaikas-

sa kuudesta nimettiin kehittämisen pohjaksi tietty hiljaisesti sovittu tekijä, mikä 

useimmiten liittyi asiakaspalveluun (taulukko 1). Kahden toimipaikan edustajien 

mielestä kyseisissä toimipaikoissa ei ollut toimintaa ohjaamassa tiettyä visiota. 
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Taulukko 1. Haastateltujen mainitsemat visiot toimipaikoittain 

 

Yksikkö	 Toimipaikan	oma	visio	

Ravintola	1	 "Läsnäolo	asiakkaalle"	

Ravintola	2	
Kauppa	2	 "Asiakaspalvelu"	

Kauppa	4	 "Olla	paras"	

	
Kauppa	1	
Kauppa	3	

Ei	visiota	

 

Osuustoiminnan viidennen ydinidean mukaan osuustoiminnallisen yrityksen tulisi 

olla jäsenilleen edullisin ja paras vaihtoehto (Jussila 2015). Eekoon visio ”Edulli-

suutta, haluttavuutta ja parasta asiakaskokemusta omistajille” toteutui hyvin kai-

kissa kaupan toimipaikoissa ja toisessa tutkimuksen ravintolassa. Kaupan toimi-

paikoissa haastatellut kokivat valikoimien tuotteet edullisiksi ja erityisesti kaupan 

omat Kotimaista ja Rainbow -tuotteet mainittiin sekä edullisiksi että haluttaviksi. 

Paras asiakaskokemus nousi myös vahvasti esiin. Yhdessä toimipaikassa asia-

kaspalvelu oli oman toimipaikan yhteinen tavoite: 

 

”Siis tottakai se palvelu on, et asiakkaat sais tästä sen tarpeellisen kaikki ja sit viel 

palvelu ois hyvää.”  

 

Osuustoiminnan viides ydinidea voidaan tulkita myös liittyvän osuuskunnan kilpai-

lukykyyn. Kohdeyrityksen toisessa kaupan toimipaikassa haastatellut kävivät kes-

kustelua siitä, että toimipaikan visiona oli ylipäänsä olla paras kauppa Lappeen-

rannassa: 

  

”Aina tulee pieni kilpailuvietti, et haluis olla kaupungin paras [ketjun kauppa]. Tai 

vaikka ylipäätään kauppakii.” 



 
50 

 

Tutkimuksessa mukana ollut toinen ravintoloista oli selkeästi suunnattu omistaja-

jäsenille: S-etukortilla oli saatavissa edullisemmat omistajahinnat. Toisen ravinto-

lan haastatellut arvioivat ravintolan Eekoon vision ja osuustoiminnan viidennen 

ydinidean (Jussila 2015) vastaisesti suunnatuksi hieman varakkaammille asiakkail-

le.  

 

− ”Täs ei ehkä niin oo se asiakasomistajuus.  

− No haetaan (…) sellasta asiakasta joka ei oo (…) omistaja-alennusten 

perässä.” 

 

Saman ravintolan koettiin olevan myös monen eri ketjun ja tavoitteen ”ristitulessa”. 

 

”(…) meillä on tässä Eekoo, sit meillä on [ravintola]-ketju. Sit myö ollaa kui-

tenkin [hotelli]-ketjun työntekijöitä myöskin. Ni sitten sieltä tulee semmoset 

tietynlaiset arvot (...) meillä on niin monta sellaista mitkä pitäisi sulattaa yh-

teen.” 

 

Tutkimuksessa mukana olleiden kaupan ja ravintoloiden yksiköiden toimintaa ja 

sen kehittämistä ei suoranaisesti ohjannut Eekoon visio ”Edullisuutta, haluttavuutta 

ja parasta asiakaskokemusta omistajille”. Useimmissa toimipaikoissa oli itse luotu 

toiminnan tarkoitukselle oma visio ja kahdessa toimipaikassa toimintaa tai kehit-

tämistä ei ohjannut mikään visio.  
 

4.3 Organisaatiokulttuurin rakenne 
 

Tässä alakappaleessa käsitellään organisaatiokulttuurin rakenteita joustavuutta, 

vapautta ja yhteistyökykyisiä tiimejä, jotka tukevat Martinsin ja Terblanchen (2003) 

mukaan innovatiivisuutta. Kyseisillä tekijöillä on myös yhtymäkohtia osuustoimin-

nan ydinideoihin, joissa esimerkiksi demokratian merkitys on korostunut. Vapau-

den yhteydessä käsitellään myös henkilökunnan valtuuttamista ja päätöksentekoa. 
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4.3.1 Joustavuus 
 

Martinsin ja Terblancen (2003) mukaan organisaation joustavuutta ovat esimerkik-

si työnkierrot, väljät toimenkuvat ja muuttuvien tarpeiden huomioiminen. Osuus-

toiminnan ensimmäiseen periaatteeseen viitaten ihmiset ja yhteisöt osallistuvat 

yhteistoimintaan parhaiten silloin, kun se on vapaaehtoista (Jussila 2015). Haasta-

teltujen ensimmäinen ajatus joustavuuteen liittyen oli henkilökunnan joustaminen 

esimerkiksi työpäivän venyttämisen suhteen. Organisaation toiminnan kokivat 

joustavaksi neljän toimipaikan edustajat kuudesta. Joustavuutta kuvaa haastatte-

luaineistossa esimerkiksi se, että kaikki työntekijät opettelevat tekemään kaikkia 

työtehtäviä.  

 

”Että nyt selkeesti on kaikki ruvennu opettelemaan kaikkee, ihan.” 

 

Yhdessä toimipaikassa joustavuudeksi koettiin se, että kaikki toimipaikan henkilöt 

pystyvät tekemään kaikkia toimipaikan töitä. Tällä tavoin esimerkiksi loma-ajan 

tuuraamiset on helppo toteuttaa, kun sijainen löytyy omasta talosta. Samassa yh-

teydessä keskusteltiin siitä, että tällä taataan henkilöstön osaaminen, joka on 

osuustoiminnan ydinideoiden mukaan osuustoiminnassa tärkeässä roolissa (Jussi-

la 2015) sekä mahdollinen vaihtelu työtehtäviin. Aamu- ja iltavuorojen kierto koet-

tiin toimipaikoissa myös joustavaksi ja sen eduksi mainittiin vaihtelu – työkaveritkin 

vaihtuvat välillä. Jokaisessa haastattelussa mainittiin, että työpäivän aikana tehtä-

vänkuvaa sai vaihtaa, tai esimerkiksi yllättävän sairastapauksen tai kiiretilanteen 

niin vaatiessa, vaihtaa tehtävää kesken työvuoron. Toiminnan joustavuuteen näyt-

tää liittyvän myös tunne ketjukonseptin noudattamisesta. Kun ketjukonsepti on 

vasta hiljattain otettu toimipaikan toimintaan mukaan tai sitä on alettu noudattaa 

tarkemmin, jäykkyyden tunne korostuu. 

 

”Mutta toki tuo jäykkyys tulee vähän siitä, jos vaikka vertaa sillo ku (…) ei 

ollu se ketju. (…) Siis ei työntekijöiden kannalta vaan sen, että mitä kehitel-

tiin esimerkiksi tai mitä pystyi ideoimaan tai ajattelemaan. Kun sitten taas 

tuo [ravintola] on ketju, ni se jäykkyys toki on aina vähän (…).” 
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Eräässä toimipaikassa haastatellut kokivat puolestaan työnsä erittäin joustavaksi, 

vaikka ulkopuoliselle työtehtävien kaavamaisuus saattaisi antaa vaikutelman jäy-

kästä toimintatavasta.  

 

”Todella joustavaa. Että meilläkinhän jos miettii, et [työ] on aika sidottua sil-

leen (…) Mut joustavuudesta kertoo esimerkiksi se, että myö saadaan itse 

valita taukojemme paikat.” 

 

Tässä yksikössä haastatellut vertasivat kokemustaan eri toimipaikkoihin ja yrityk-

siin sekä antoivat joustavuudesta useita erimerkkejä.  

 

4.3.2 Vapaus 
 

Vapautta organisaatiorakenteen yhteydessä kuvaavat henkilökunnan autonomi-

suus, valtaistaminen ja päätöksenteko. Henkilökunnan innovatiivisuus lisääntyy, 

kun henkilöstölle on määritelty tavoitteet ja he saavat vapaasti toteuttaa työtehtä-

vät omalla tavallaan. (Martins & Terblanche 2003) Tutkimuksessa mukana olleet 

toimipaikat noudattivat kaikki ketjukonseptia. Ketjukonsepti määrittelee vahvasti 

esimerkiksi hinnoittelua, valikoimissa olevia tuotteita ja myymälämiljöötä. Kaikki 

haastatellut kuitenkin kokivat, että työtehtävät sai toteuttaa toimipaikoissa vapaas-

ti.  

 

”Kyl se miusta on vapaata. Jos aattelee, et siulla on joku työtehtävä, ni sit 

sie hoijat sen. Et ei siin ainakaan miust tunnu, et siin kukaan kyttää, että 

onko se nyt tehty tai miten se on tehty. (…)” 

 

”Ei tarvii soitella ja kysellä välttämättä pienistä asioista.” 

 

”Nii, et voi tehä omassa järjestyksessä. Ja järjen käyttö on sallittua tärkeys-

järjestyksen muuttamisessa.” 
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Vaikka koettiin, että työntehtävät sai tehdä vapaasti, monessa yksikössä ketjukon-

septin noudattaminen vähensi henkilökunnan autonomian tunnetta. Yrityksessä 

hiljattain vaihtunut linja ketjukonseptin noudattamisen suhteen nosti tällä hetkellä 

haastatelluissa ”tiukan linjan” -tuntemuksia pintaan. Osa kuitenkin huomasi jo nyt 

muutoksessa piilevän merkityksen. 

 

”Mut nii on varmaan kaikki. Et (…) nyt mennää sitten sillee ku pitää mennä. 

Ni myö ollaa kaikki, et ”Ei tää oo todellista”. Okei, onhan se siistiä, ei siinä 

mitään. Mut sit vaa ku ei oo tiloja säilyttää.” 

 

Perustellusti kuitenkin kritisoitiin nopeaa muutosta ja sen tarkoituksenmukaisuutta. 

Martinsin ja Terblanchen (2003) esittelemässä innovatiivisessa organisaatiokult-

tuurissa muutosta tuetaan, mutta henkilöstö täytyy olla muutoksen suunnittelussa 

ja käyttöönotossa mukana, jotta he sitoutuisivat muutokseen.  

 

Valtuuttaminen ja päätöksenteko 

 

Suoraan kysyttäessä haastatellut eivät kokeneet pystyvänsä vaikuttamaan toimi-

paikan tai yrityksen päätöksentekoon, vaikka Jussila (2015) painottaa demokratian 

merkitystä osuustoiminnan ydinideoiden yhteydessä. Kuten edellä kävi ilmi, haas-

tatellut kokivat, että toimipaikoissa pystytään vaikuttamaan omaan työhön ja siihen 

liittyviin päätöksiin. Eräässä toimipaikassa erotettiin kahden tyyppisiä päätöksiä: 

 

− ”Et sellaset päätökset mitkä sieltä tulee, sieltä korkeemmalta ja ketjulta, 

ni niihin meil ei oo mitään. Sitten mitä esimies ehottaa... 

− …Niihin voijaa ehkä jotain, niihin jollai tavalla sitten vaikuttaa.” 

 

Vaikka molemmat tutkimuksessa mukana olleet ravintolat noudattivat ketjukonsep-

tia, henkilökunnan arviointikykyyn ja päätöksentekoon luotettiin: 

 

”Et on sellainen luotto kuitenkin tuolta ylhäältä alas, että kyl ne osaa ajatella 

itekki ja pystyy hoitamaan ne hommat ne sovitulla tavalla tai sitten omalla 

tavalla.” 
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Haastatellut mainitsivat monia epäsuoria väyliä vaikuttaa yrityksen toimintaan. 

Henkilöstön vaikutuskanavat on koottu kuvaan 6. Kaikki haastatellut kokivat esi-

miehen ja toimipaikan palaverit keinoksi vaikuttaa yrityksen toimintaan. Esimies 

mainittiin jokaisessa toimipaikassa kehitysideoiden välittäjänä eteenpäin yrityksen 

johdolle. Haastatellut kokivat, että toimipaikkojen esimiehet ottivat henkilökunnan 

ideat käsittelyyn ja veivät viestin ainakin linjapäälliköille asti. Varmuutta ei kuiten-

kaan ollut siitä, jatkoiko kehitysidean kulku siitä johtoportaaseen asti. Tällä hetkellä 

osalla henkilöstöä ei tuntunut myöskään olevan tietoa siitä, kuka päätöksen tekee 

missäkin tilanteessa.  

 

”Nii, [nyt on epäselvää] mitä kautta se [idea] menee mihinkii (…). Ei miulla 

oo ainakaa mitää harmainta hajuakaa et kuka, kenen läpi ne kaikki jutut 

menee sitte (…). Nii, kuka päättää sitte. Ei tietoo.” 

 

 
Kuva 6. Henkilöstön vaikutuskanavat (maininnat toimipaikoittain)  

 

Osuuskunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää välillisesti jäsenten valitsema edus-

tajisto (Pöyhönen 2011). Yhdessä haastattelun pääkysymyksessä (liite 1) yhdistet-

tiin osuuskaupan edustajisto ja henkilöstön osallistuminen yrityksen päätöksente-

koon. Tästä huolimatta vain neljässä toimipaikassa mainittiin edustajisto henkilö-

kunnalle mahdolliseksi vaikutuskanavaksi, vaikka kaikki haastatellut olivat osuus-

0 1 2 3 4 5 6 

Esimies 

Palaveri 

Edustajisto (ml. Hlöstövaalit) 

Kehityskeskustelu 

Osaston vastuuhlö 

Työtyytyväisyyskysely 

Ideatakomo 
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kaupan omistaja-jäseniä. Näistä neljästä toimipaikasta vain yhden edustajat kes-

kustelivat, että edustajistoon voi henkilökunnan edustaja myös asettua ehdolle. 

 

− ”Sinnehän [edustajistoon] voi hakea ihan varmaan. Eiks se ollu kuka vaan 

kaupan työntekijä? 

− Kyllä, kyllä. Ja siel on ollu ja tällä hetkelläkii on Eekoon työntekijöitä edus-

tustossa. (…)” 

 

Kolmessa muussa toimipaikassa keskustelua käytiin vain siitä, että edustajistovaa-

leissa voi vaikuttaa äänestämällä. Useimmat haastatellut kuitenkin mainitsivat, 

etteivät olleet äänestäneet. Yksi haastateltu mietti, että äänestämättä jäi todennä-

köisesti sen takia, että ”Loppupeleis oo hirveesti kyllä tullu seurattuu mitä siellä 

[edustajistossa] ylipäätänsäkään kuka mitäkin päättää.” Hän myös mainitsi, että 

jos ei olisi tyytyväinen edustajiston tekemiin päätöksiin, alkaisi häntä todennäköi-

sesti kiinnostaa se, kuinka päätöksiä tehdään.  

 

Palaverit koettiin jokaisessa haastattelussa toimipaikan keskustelukanaviksi. Pala-

vereja ei kertaakaan mainittu uusien kehitysideoiden esiintuomiskanavana, vaan 

niiden merkitys oli olla tärkeä vaikutusmahdollisuus liittyen toimipaikkaa koskeviin 

päätöksiin. Vain yhdessä toimipaikassa koettiin, että palavereissa henkilöstön 

esiintuomilla asioilla ei välttämättä ollut merkitystä lopullisessa päätöksenteossa. 

Kahdessa toimipaikassa mainittiin osastojen vastuuhenkilöt vaikutuskanaviksi sil-

loin, kun kehitysidea liittyi kyseisen osaston toimintaan. Kahdessa haastattelussa 

mainittiin myös kehityskeskustelut ja tyytyväisyyskyselyt henkilöstön vaikutus-

kanaviksi. Kehityskeskusteluissa esiin tulleilla asioilla oli ollut merkitystä kyseisen 

toimipaikan toimintoihin. Yrityksessä vuosittain tehtävä työtyytyväisyystutkimus 

koettiin henkilökunnan vaikutuskanavaksi suoraan ylimpään johtoon: 

 

”(…) työtyytyväisyyskyselyssä saat tavallaan mahollisuuden myös antaa 

palautetta tai jotain tonne ylempään suuntaan. Nii siis ihan ylempään joh-

toon.” 
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Toisaalta näistä toisessa toimipaikassa koettiin, että työtyytyväisyystutkimus oli 

merkittävä vaikutuskanava, mutta se ei välttämättä tukenut henkilökunnan esiin-

tuomaa muutostarvetta toimipaikassa:  

 

”Aina tulee pompsahtaa ne samat asiat esille vuosittain ja sitten ei kuiten-

kaan tapahu mitään.” 

 

Vain yhdessä toimipaikassa Ideatakomo mainittiin vaihtoehtona idean julkaisemi-

seksi: ”(…) Et varmaan jos olis joku superhyvä, ni lähtis ton Ideatakomon kautta tai 

sit esimiehen kautta.” Kuten tämä kommentti osoittaa, haastatellut kokivat, että 

idean täytyisi olla valmis ja todella hyvä, toisin sanoen valmis innovaatio, ennen 

kuin sen voisi Ideatakomo-foorumille julkaista. Silloinkaan Ideatakomo ei ole sel-

keästi ainut vaihtoehto idean julkaisemiseksi. Kuten aikaisemmin tuli ilmi, yhdessä 

haastattelutilassa oli Ideatakomo-foorumin juliste esillä. Kun toinen haastatelluista 

luki mainoksesta Ideatakomon ohjeet, ne eivät haastatelluille avautuneet. Julis-

teessa mainittiin, että toimialajohto käsittelee ja arvioi annetut kehitysideat. Haas-

tateltujen mielestä konkreettinen yhteyshenkilö, johon voisi ottaa yhteyttä proses-

sin aikana ja tiedustella idean kehityskulkua, olisi selkeämpi.  

 

4.3.3 Yhteistyökykyiset tiimit ja ryhmävuorovaikutus 
 

Martinsin ja Terblanchen (2003) viitekehyksessä yhteistyökykyiset tiimit ja ryhmä-

vuorovaikutus on yksi rakenne-tekijän osa. Kun erilaiset näkökulmat otetaan huo-

mioon ja ideoita hyväksytään, ryhmävuorovaikutus lisääntyy. Kohdeyrityksessä 

ryhmävuorovaikutus ja me-henki koettiin hyväksi viidessä toimipaikassa kuudesta. 

Seuraavaksi yksi kommentti monista, jotka toivat esiin me-henkeä ja työssä viih-

tymistä toimipaikoissa: 

 

”Vois sanoo, et sen puoleen miekii oon viihtyny niin pitkään, ku tääl on nii 

hyvä ilmapiiri vuosien varrella. Miust tuntuu, et jos mie oisin ollu jossai Hel-

singissä [saman ketjun yksikössä] töissä, ni en mie ois välttämättä viihtyny.” 
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Myös toimipaikassa, jonka edustajien mielestä me-henkeä ei tuntunut olevan, 

henkilökunta kuitenkin tuntui auttavan toisiaan ja esimerkiksi keskustelua osasto-

jen välillä käytiin. Tunnelma koettiin kuitenkin hiukan latistuneeksi säännöllisten 

palaverien lannistavan luonteen takia. Kyseiset haastatellut vertailivat myös oman 

toimipaikkansa toimintaa muiden osuuskauppojen vastaaviin toimipaikkoihin ja 

olivat huomanneet toimintatapojen olevan kyseisessä toimipaikassa tiukemmat 

kuin muilla.  

 

Yhdessä toimipaikassa annettiin esimerkki konfliktien käsittelystä toimipaikassa. 

Haastatellut kuvailivat järjestelmällisen työn tulosta, kun toimipaikan kahden eri 

pisteen välistä me-henkeä nakertanut kuilu oli saatu poistettua yhteistyöllä toimi-

paikan esimiehen kanssa. Aihe oli nostettu esiin niin toimipaikan yhteisissä pala-

vereissa kuin kahdenkeskisissä kehityskeskusteluissa. Mielenkiintoiseksi esimer-

kin tekee se, että kyseinen toimipaikka kokee yhteistyön parantuneeksi myös mui-

den saman katon alla toimivien toimipaikkojen kanssa. Mielenkiintoa lisää edelleen 

se, että tutkimuksessa mukana olleen toisen samassa rakennuksessa toimivan 

toimipaikan haastatellut puolestaan kokivat edelleen eri arvoisuutta ja kuppikuntai-

suutta suhteessa toisiin toimipaikkoihin. Ensin mainitun toimipaikan henkilöstö 

puolestaan kokee, että kuppikuntaisuus on pikemminkin vähentynyt: 

 

”Koko talo on enemmän tullu sillee meidän kauppa ja. Oli ennen semmosii 

kuppikerhoja, et osastot oli erikseen (…). Ollaa selvitty.” 

 

Visio-teeman yhteydessä yhden toimipaikan edustajat ilmoittivat visiokseen olla 

kaupungin paras kauppa. Tätä pyrkimystä ei haastateltujen mielestä ole mahdollis-

ta toteuttaa, jos ryhmävuorovaikutus ja osaaminen eivät toimi: 

 

− ”No kyl miusta tuohan just, et jos halutaan olla paras, ni ei se ilman sitä 

[me-henkeä] oikeen… 

(…) 

− Jos ei kaikki puhaltais yhteen hiileen ja pitäis niiku. 
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− Varmaan se helpottaa sitä just, ku kaikki just tekee kaikkee. Kaikki tietää 

tavallaa joka osasen täst tän jutusta, ni se on viel helpompi kun se pa-

ketti on kasassa. En mie tiiä kyl miust ainaki.” 

 

Haastatteluissa keskusteltiin myös kehitysideoiden jakamisesta kollegoiden kes-

ken ja toimipaikkojen ilmapiirejä kuvailtiin avoimiksi. Monessa yksikössä annettiin 

esimerkkejä, kuinka työkaverille voi sanoa, että ”Sie voisit tehä asian näin.” tai 

”Mie teen näin.”. Eräässä toimipaikassa nuorehko haastateltu kuitenkin koki, ettei 

hänestä ole sanomaan kokeneemmille työkavereille kehitysideoita liittyen heidän 

työhönsä. Eli selvästi eräänlaista kokemukseen perustuvaa hierarkiaa esiintyy. Voi 

olla, että eräs haastateltu kommentillaan tiivistää erään mahdollistavan tekijän yh-

teistyökykyisille tiimeille: 

 

”(…) Mun mielestä esimieskin vaikuttaa siihen suuresti, ja että miten ns. 

työntekijöitä kohdellaan samanarvoisesti, että teki ne sitten mitä [työtehtä-

vää] tahansa.” 

 

Toimipaikan esimiehellä näyttäisi olevan merkittävä rooli yhteishengen luomises-

sa. Työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu koettiin myös edesauttavan yhteistyöky-

kyisten tiimien luomista. 

 

4.4 Tukimekanismit 
 

Kun organisaatiossa huomioidaan kehittämiseen tähtäävät pyrkimykset, se kan-

nustaa henkilöstöä jatkamaan kehittämistä (Martins & Terblanche 2003; Ahmed 

1998). Puolet tutkimukseen haastatelluista tunnisti, että organisaatiossa on joko 

mahdollista saada tai on annettu palkintoja uudistavista ideoista. Kukaan haasta-

telluista ei kuitenkaan muistanut, että riskin ottamisesta, kokeilemisesta tai idean 

kehittelemisestä olisi palkittu.   

 

”On. Muistan, et joku on joskus saanu jotai palkkiota jostakii ideasta. (…) 

Siis ihan Eekoo-tasolla (…).” 
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”Varmaan korkeintaan sanallinen palaute. Siis että "Olipas hyvä idea, ote-

taan käyttöön." tai joku tällänen. Et se on varmasti se toimintatapa, mitä 

täällä on ollut. Mut et ei oo ollu mitään sellaista selkeetä, et ihmiset pyrkis 

oikein kehittämään ja ideoimaan sen takii, et siitä palkitaan. Koska sehän 

aina antaa lisäpontta, ku saat oikeesti jotain tunnustusta siitä, muuta ku et 

"Hyvä idea". 

 

Taulukkoon 2 on koottu haastateltujen ehdotuksia kehitysideoiden palkitsemiseen 

ja tunnustuksen antamiseen.  
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Taulukko 2. Työntekijäinnovaatioiden palkitsemisehdotuksia 

 

Toimi-
paikka Palkitsemisehdotuksia 

Ravintola 1 ”Rahallista.  (...) Et kyl se vaa kannustaa se rahapalkka.” 

Ravintola 2 "Ruoka maistuu aina. Joku lahjakortti ois ihan kiva.” 

Kauppa 1 ”Ainakii, et sais sen kiitoksen. Ja ei se nyt se kahvilippukaa pahit-
teeks. Mut et sit tulis siitä sitten sitä tunnustusta (…)” 

Kauppa 2 ”No kiitosha se on ihan hyvä juttu (…). Toki joku pitsalahjakortti ja 
mitäs kaikkee rahallista muuta hauskaa.” 

Kauppa 3 "(...) Eekoon oma tai joku sisäinen lahjakortti. (...) jos tiiminä jo-
tain, ni sit se on tiimiin kohdistuu." 

Kauppa 4 

 
”Ni sit ku huomaa, että tää toimii (...). Varmaan just asiakkaalta 
jos tulee vielä, ni sehän on kaikista parempi, ku joku parikymp-
pii...” 

 

Tämän aineiston perusteella näyttäisi siltä, että rahallinen (esim. lahjakortti) palkit-

seminen on henkilökunnasta yhtä toivottavaa kuin kiittäminen onnistumisesta. Osa 

haastatelluista koki, että kiitoksen olisi hyvä tulla esimieheltä tai johdolta ja osalle 

paras kiitos tulee suoraan asiakkaalta. Myös tunne siitä, että oma idea toimii käyt-

töönotettaessa saattoi riittää kiitokseksi. Jos tiimi on yhdessä onnistunut, palkitse-

misen tulisi koskea koko tiimiä. Toisessa ravintolassa henkilökunnan ideat on otet-

tu käyttöön konkreettisina uusina tuotteina ja tuotteet oli nimetty kehittäjän mu-

kaan. Se koettiin hienoksi tunnustukseksi tehdystä kehitystyöstä. 
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4.4.1 Ideatakomo rohkaisemassa työntekijäinnovaatioihin 
 

Sähköiset aloitelaatikot ovat yrityksille helpon tuntuisia keinoja kerätä työntekijöi-

den kehitysehdotuksia. Sähköinen aloitelaatikko kertoo yrityksen kiinnostuksesta 

henkilöstön ideoita kohtaan, mutta useimmiten niitä kautta saadaan vain yksittäisiä 

arvoa tuottamattomia aloitteita. Todellisuudessa ideoita työstetään ihmisten väli-

sessä kanssakäymisessä. (Länsisalmi 2013) Kohdeyrityksessä keväällä 2015 

käyttöönotettu Ideatakomo-foorumi tunnettiin vain kohtalaisesti haastateltujen kes-

kuudessa. Vain kahdessa toimipaikassa kuudesta Ideatakomo mainittiin haastatte-

luiden aikana. Näistä haastatteluista toisessa yksi haastateltu puhui Ideatakomo-

kilpailusta. Toinen haastattelu taas toteutettiin tilassa, jonka seinällä sattui ole-

maan Ideatakomon mainosjuliste. Ei ole varmaa, mainittiinko Ideatakomo tästä 

syystä.  

 

Eräissä keskusteluissa puhuttiin Ideapankista tai Ideakilpailusta. Näissä tapauk-

sissa mielikuvaksi oli jäänyt, että kilpailu oli käynnissä määräajan eikä toistaiseksi: 

”Nii, ni kuitenkii aina tyyliin, et se [Ideapankki] on kerran vuodessa.” Saatettiin 

myös kokea, että tällainen Ideapankki on järjestetty vain oman toimipaikan henki-

lökunnalle. Yksi haastateltu muisti, että Ideapankkiin esitetystä ideasta oli kerran 

henkilökunnan jäsentä palkittu. Kyseistä palkintoa tai tarkempaa ajankohtaa ei 

kuitenkaan muistettu. Yhdessä haastattelussa ei mainittu missään asiayhteydessä 

Ideatakomoa, Ideapankkia tai Ideakilpailua. 

 

Tutkimuksen teoriaosassa kävi ilmi, että ainoastaan valmiista ideoista palkitsemi-

nen ei kannusta luomaan uusia ideoita (Martins & Terblanche 2003). Ideatakomon 

tai Ideapankin maininneet haastatellut kokivat, että tällaiselle foorumille julkaistavi-

en ideoiden tulisi olla heidän mielestään täydellisesti loppuun asti hiottuja ja merki-

tykseltään erityisiä. 

 

”Mut et en tiiä sit tonne eteenpäin, jos jotai niin suuren luokan on, ni miten 

niille sit käy ja miten niitä huomioidaan. Kai niitä hyviä ideoita uskon et kehi-

tellään ja jaettas sitten muillekki tiedoksi.” 
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”Ei, ei oo [kokemusta]. Et varmaan jos olis joku superhyvä, ni lähtis ton 

Ideatakomon kautta tai sit esimiehen kautta.” 

 

− ”(…) Tosissaan ku ite ei osallistunu siihen, ei ollu mitään ideoita. 

− Ei ollu mitään pommi-ideoita.” 

 

Edeltävät kommentit tukevat Martins ja Terblanchen (2003) sekä Ahmedin (1998) 

ajatuksia. Ulkoiset motivointikeinot, kuten palkkiot, voivat vinouttaa innovaatiotu-

losta. Se millaista käytöstä yrityksessä palkitaan tukee henkilöstön käsitystä siitä, 

miten heidän odotetaan käyttäytyvän. Koska Ideatakomon yhteydessä luvataan 

palkita hyvät ja valmiit ideat, henkilökunta on valmis vain sellaisia ideoita foorumil-

le ilmoittamaan. Jos henkilökuntaa halutaan kannustaa ottamaan riskejä, ris-

kinotosta tulisi myös palkita (Martins & Terblanche 2003).  

 

4.4.2 Resurssien saatavuus 
 

Rahallisella palkitsemisella on todennäköisesti merkityksensä henkilökunnalle, 

mutta kehittäjiä voi motivoida enemmän ei-rahalliset palkkiot kuten johdon antama 

tunnustus tai hyväksyntä projektille. Innovaatioihin varatut resurssit, kuten aika, 

raha ja ihmiset, ylläpitävät innovaatioita. (Länsisalmi 2013; Martins & Terblanche 

2003; Ahmed 1998) Resursseiden niukkuudeksi mainittiin tutkimuksen kahdessa 

toimipaikassa ajankäytön vähyys, koska toimipaikoissa haetaan tehokkuutta. Mo-

lempien toimipaikkojen visioksi oli ensimmäisen teeman yhteydessä mainittu hyvä 

asiakaspalvelu tai asiakkaille läsnäolo ja nyt ajankäytön vähyys tuntui nousevan 

pintaan: 

 

”No, voisin sanoo, et on seittemän tuntii työpäivä ja et saa tehä ylitöitä, (…). 

Mut ku ei miul riitä yksinkertaisesti aika siihen, mut ku minkäs sille tekee.” 

 

”Joo, varsinkin tässä hetkessä ku on ihan vejetty työtunnit niin minimiin ku 

voi, ni se on aika hankalaa olla läsnä asiakkaalle. Ni se on kuitenkin tavoite. 

Meijän pitäisi löytää se toimintatapa et miten myö pystytään, mitä pystyy 
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toimintoja kehittämään silleen, et myö oltais enemmän siellä asiakaspin-

nassa eikä jouduta tekemään niitä taustajuttuja.” 

 

Muiden resurssien niukkuudesta ei haastatteluissa ollut mainintaa. Päinvastoin, 

esimerkkinä seuraava kommentti eräästä kaupan toimipaikasta: 

 

”Tai sit esimerkiksi jos on työvälineissä jotain, ettei tää toimi, ni hyvin, hyvin, 

todella hyvin kuunnellaan ja. Et ollaan just saatu uudet setelikoneet, että 

toimii kyllä todella.” 

 

Näyttäisi siltä, että henkilöstön työvälineiden ja muiden työhön liittyvien resurssien 

kunnosta ja riittävyydestä pidetään huolta kohdeorganisaation eri toimipaikoissa. 

Olemassa olevan ajan riittävyys on puolestaan hyvin suhteellinen käsite. Ja kuten 

edellä olevista kommenteista voi päätellä, oikein organisoidut taustatyöt vapautta-

vat aikaa asiakaspalveluun. 

 

4.5 Innovaatioihin rohkaiseva käyttäytyminen 
 

Tässä alakappaleessa käsitellään kohdeorganisaation innovaatioihin rohkaisevaa 

käyttäytymistä kuuden eri tekijän kautta. Näitä tekijöitä ovat virheiden käsittely ja 

jatkuva oppimisen kulttuuri, ideoiden luominen, riskinotto, kilpailukyky, muutoksen 

tukeminen ja konfliktien käsittely (Martins & Terbalnche 2003). 

 

4.5.1 Virheiden käsittely ja jatkuva oppimisen kulttuuri 
 

Virheiden sietokyky on osa innovatiivista organisaatiokulttuuria. Vapaus kokeilla ja 

epäonnistua sekä virheiden hyväksyminen rohkaisevat kokeilemaan uutta. Ris-

keissä itää onnistumisen mahdollisuus. (Martins & Terblanche 2003; Ahmed 1998) 

Monissa tutkimuksessa mukana olleissa toimipaikoissa koettiin, ”[e]ttä virheitä sat-

tuu ja inhimillisiä ihmisiä ollaan kaikki”. Seuraava keskustelu käytiin yhdessä kau-

pan toimipaikasta: 
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− ”(…) voi iha oikeesti sanoo "Ettet usko mitä miulle kävi! Et miulle kävi kau-

hee moka, et mie tilasin kymmenen lavaa sitä sun tätä." (…) siun ei ihan oi-

keesti tarvii lakassa maton alle. (…) Et oon kyl ollu sellases työpaikas, jossa 

olit ihan kauhuissas, jos jotai pienempääki tapahtuu (…). 

− No ihan sama juttu. (…) harvemmin on tullu mitään, varmaan ikinä tääl oo 

sanottu, että. Tai huuettu pää punasena, et teit mokan. Aina jotenkin on 

pystytty järjestämään.” 

 

Samanlaisia tunnelmia kuvattiin useassa haastattelussa. Erään toimipaikan haas-

tatellut puolestaan kuvailivat tyypillistä virheiden käsittelyä omassa toimipaikas-

saan seuraavasti: 

 

− ” Mut et miten niihin [virheisiin] sit reagoidaan (…). Mut helposti sitä ehkä 

menee siihen, että "Kuka tääl oli sillon töissä?" (…) Et ku sehä voi olla oma 

mokakii, mitä et huomaa. (…) Sit se asiaha selvitetään. Eiks, näihä se pitää 

mennä? 

− Nii käyää sit kysymäs, nii et mikä on menny ja mikä täs on ollu vaik ideana 

täs hommassa.” 

 

Näyttäisi siltä, että toimipaikoissa ei lakaistu virheitä maton alle vaan ”kissa nostet-

tiin pöydälle” ja asia selvitettiin syyllistämistä välttäen. Näihin tapauksiin usein 

myös yhdistettiin virheistä oppiminen, jottei kyseistä virhettä tapahtuisi uudestaan. 

Voisi miltei tulkita, että nimenomaan virheistä oppimisen takia virheet tunnistettiin 

ja asiat selvitettiin asianomaisten kanssa. Yhdessä toimipaikassa muisteltiin tässä 

yhteydessä yrityksessä muutama kuukausi aiemmin olleiden laatukoulutusten an-

tia. Toimipaikan edustajalle oli jäänyt mielikuva, että yrityksessä on nyt annettu 

lupa laittaa ”persoonaa peliin” asiakaspalvelutilanteissa. Tämä rinnastettiin pienel-

lä kritiikillä lupaan tehdä virheitä. Eräs haastateltu osasi yhdistää virheiden hyväk-

symisen rohkaisevan uudistamaan työtä ja yritystä: 

 

”Kylhä se helpottaa varmaan kaikessa tossa uudistamisessa ja muuta, jos 

siun ei tarvii etukäteen pelätä (…). Jos tää nyt ei mee ihan putkee, ni sit ko-
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keillaan jotain muuta (…) Varmaan edistää sitä uuen kokeilua ja on lupa, et 

täst nyt ei tiiä onnistuuko tää vai eikö, mut katotaan.” 

 

Ravintoloiden edustajat kertoivat ravintoloiden toiminnan laatua arvioitavan aika 

ajoin Secret Visitor -tutkimuksilla. Tutkimukset näyttävät vaikuttavan henkilöstön 

ajatuksiin virheistä seuraavasti: 

 

”(…) tää on tarkemmassa syynissä (…) tää on se ketju ja sitten täällähän 

käy ne Secret Visitorit. Toki enemmän on semmonen kyllä, et ei haluaisi 

tehdä virheitä. Varsinkin ku on ne tietyt ne millä sitä tarkkaillaan. Ni siinä 

mielessä on ehkä enemmän varpaillaan sen suhteen, että ei haluais omaa 

tavallaan mokata, ni sittei ehkä otakaan niitä riskejä ihan hirveesti. (…)” 

 

Haastateltujen mukaan Secret Visitor -tutkimuksen tulokset käytiin ensin tutkimuk-

sessa arvioidun työntekijän kanssa kahden kesken läpi ja lopuksi palaverissa koko 

henkilöstön kanssa. Tulokset analysoitiin hyvässä hengessä ja tarkoituksena oli 

oppia parantamaan toimintoja asiakasnäkökulmasta. Toisen ravintolatoimipaikan 

edustajat puolestaan kokivat Secret Visitor -tutkimukset hyviksi varmistamassa 

laadukkaan palvelun kaikille asiakkaille. Kyseisiä tutkimuksia ei heidän mielestään 

tehty arvioinnin takia vaan parhaan asiakaslaadun varmistamiseksi. 

 

4.5.2 Ideoiden luominen 
 

Kohdeorganisaation toimipaikoissa näyttäisi olevan erilaisia tapoja ottaa vastaan 

uusia ideoita: toisissa toimipaikoissa henkilöstö itse ottaa uudet ideat kokeiluun, 

yhdessä toimipaikassa uusia ideoita otettiin henkilöstön mielestä vastaan tai käyt-

töön hyvin vaikeasti (taulukko 3). 
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Taulukko 3. Uusiin ideoihin reagoiminen kohdeorganisaation toimipaikoissa 

Toimipaikka Uusiin ideoihin reagoiminen toimipaikassa 

Ravintola 1 

− ”(...) kannustetaan siihen, että ajatelkaa ja olkaa ajan her-
moilla.”  
− ”Nii, ”Älkää tehkö niiku aina enne on tehty.” (...) tee asia 
omalla tavalla.” 

Ravintola 2 
”Nyt on korostettu tän vuoden aikana sitä, et "Jos teille vaan 
tulee mitään ideoita, ni sanokaa ihan vapaasti, et katotaan sitte 
miten lähetääks niitä toteuttamaan"."  

Kauppa 1 ”Tuntuu, et tätä vaan kiristetään. (…) saahan niitä [kehityside-
oita] heittää, mutta ei niitä välttämättä noteerata enää.” 

Kauppa 2 
"Ehkä sitä vaa sit innostuu siitä (…) jos joku sen idean heittää 
ilmaan (…) et täähä hei nopeuttaa tai tää käy tällee helpommi 
(…)" 

Kauppa 3 

− ”Miusta kannustetaan ehkä olemaan jopa eri mieltä.” 
− ”(...) meidän työ saattaa ulkopuoliselle näyttää ja onkin välillä 
hyvin rutiininomaista (...) jollai on joku uus tapa johonkin, ni 
tottakai se otetaan kuuleviin korviin ja.” 

Kauppa 4 

 
”(…) saa ihan reilusti olla eri mieltä asiasta ja kokeilla, kokeilla 
niitä uusia työtapoja (…)”  

 

Taulukkoon 3 on koostettu haastateltujen kommentteja liittyen uusiin ideoihin rea-

goimiseen yrityksen eri toimipaikoissa. Tulosten perusteella näyttää siltä, että kau-

pan toimipaikoissa yhtä lukuun ottamatta henkilöstöllä on kulttuurina kokeilla itse 

uusia ideoita käytäntöön. Yhdessä kaupan toimipaikassa tunnelma henkilökunnan 

ideoiden vastaanottamisesta oli negatiivisempi. Molemmissa ravintoloissa kuvail-

tiin vallitsevaa kilpailutilannetta Lappeenrannan ravintolatoimialalla tiukaksi: uusia 

sekä ruoka- että juomaravintoloita on avattu keskustaan useita, mutta asiakas-

määrä kaupungissa ei ole lisääntynyt, pikemminkin vähentynyt. Koventunut kilpai-

lutilanne on nähtävästi vaikuttanut innovaatioita rohkaisevaan käyttäytymiseen 

monessa suhteessa. Toisessa ravintolassa käytiin keskustelua siitä, kuinka ennen 
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ei välttämättä niin korostuneesti kannustettu kehittämään uusia ideoita, mutta nyt 

tilanne oli toinen: 

 

”Ennen en muista. Mut just nyt ku nää tilanteet muuttuu, ni pitää jotenkii 

erottuu joukosta, ni on korostettu ihan nuo pomot, et saa vapaasti heitellä 

ideoita.” 

 

Toinen ravintola oli vasta aloittanut uudessa paikassa ja uudella konseptilla. Tuo-

reen ravintolan, jossa rutiinit ja toimintatavat olivat vasta muodostumassa, tunnel-

ma kannusti henkilöstöä luomaan uusia ideoita: 

 

”Tää on nii uus meillä, ni se selkeesti näkyy tässä että. Jokainen vähän kui-

tenkin vieläkin ehkä hakee paikkaansa tai (…) toimintatapoja ja muuta. (…) 

Tai nää ravintolat, ni kyllä kannustetaan [kyseenalaistamaan rutiinit].” 

 

Henkilökunta hakee parhaimpia toimintatapoja, kun vakiintuneet vielä puuttuvat. 

Tässä tapauksessa myös henkilökuntaa kannustettiin ajattelemaan itse ja etsi-

mään erilaisia tilanteeseen sopivia toimintatapoja ja samalla kehittämään toimin-

taa. Henkilökuntaa kannustetaan ajattelemaan itse ja olemaan ajan hermoilla. Tä-

tä tulkintaa tukee myös se, että kahdessa eri kaupan toimipaikassa, joiden haasta-

tellut olivat työskennelleet kyseisissä yksiköissä jo useamman vuoden ajan ja joi-

den toiminta oli vakiintunutta, keskusteltiin seuraavasti: 

 

− ”(…) vois sitä itekki kyseenalaistaa, mutta sitä tulee vaan helpost tehtyy. 

− Vähän robottimaisesti toimittuu sitte. 

− Ehkä siihen just ku pomppaa osastolta toiseen, ni sit saattaa nähä että, vä-

hän toisella tavalla ja sit ku rupee miettii miks tää on tehty tällei tai tällee. 

Mut niin kauan ku siin omas ympyräs pyörii, ni varmaan sitä jollai tavalla 

urautuu.” 

 

− ”Mut jotekii huomaa, et ku monta vuotta teet samaa työtä, ni tulee semmo-

nen, et siul on vaan ne omat tavat ja teet ja oot näi. Ni ei siin tuu ees ajatel-

tuu, et mie voisinkii tehä jotenkii uuel... 
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− ...Ei tuu ideoita. Sitä on leipääntyny, on nii tylsä vissii, et ei tuu ees ajateltuu 

mitään uutta.” 

 

Molemmissa tapauksissa lääkkeeksi ”urautumista” vastaan mainittiin hetkellinen 

työskenteleminen oman toimipaikan eri yksikössä tai toisessa yrityksen toimipai-

kassa. Rohkaisevia kokemuksia osasto- tai toimipaikka-vierailuista kyseisillä haas-

tatelluilla oli, mutta he kokivat, että vierailuihin ei omassa toimipaikassa erityisesti 

kannustettu. Molempien toimipaikkojen edustajat kuitenkin mainitsivat, että tällai-

nen mahdollisuus joko on olemassa kohdeyrityksessä tai ainakin on ollut. 

 

4.5.3 Riskinotto 
 

Kohdeorganisaation kaupan toimipaikkojen haastatteluissa riskinotosta ei juuri-

kaan saatu keskusteltua aikaiseksi. Ravintoloissa sitä vastoin keskusteltiin ris-

kinottamisesta seuraavasti:  

 

”(…) et kyl mie uskallan ottaa semmosii riskejä. Varsinkin sellaisissa tilan-

teissa, ku on pakko vähän luovii, et ei oo vaikka aikaa tai riittävästi henkilö-

kuntaa, ni pakkohan se on ottaa riskiä ja sit kattoo et miten menee.” 

 

”Ja mie en ehkä pelkää, et se tulis omalta lähimmältä esimieheltä, mut 

ylempää.” 

 

Näiden vastausten perusteella tutkimuksen ravintolatoimipaikoissa esimiehet ovat 

luoneet virheitä ja riskejä sietävän ilmapiirin, mikä luo Martinsin ja Terblanchen 

(2003) mukaan innovatiivista organisaatiokulttuuria. Tietyissä tilanteissa henkilöstö 

ottaa riskejä, vaikka riskinottoa rajoittavia tekijöitä on olemassa. Jo virheiden käsit-

telyn yhteydessä (luku 4.5.1) rajoittavaksi tekijäksi mainittiin Secret Visitor -

laatututkimukset. Kyseiset tutkimukset näyttävät vaikuttavan henkilökunnan ris-

kinottoon, mikä on loogista: virheen mahdollisuus lisääntyy kun riskejä otetaan. 

Aineiston mukaan lähiesimiehet näyttäisivät olevan riskinsietokyvyltään ylempää 
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johtoa parempia. Haastateltujen kokemus vallanjakautumisesta yrityksessä voi 

selittää tätä kokemusta (kuva 7).  

 

 
Kuva 7. Vallan jakautuminen kohdeyrityksessä (maininnat toimipaikoittain)  

 

Jokaisessa haastattelussa todettiin todellisen vallan sijaitsevan yrityksen ylimmällä 

johdolla (kuva 7). Ylimmäksi johdoksi on tulkittu haastateltujen maininnat mm. 

”toimitusjohtajasta”, ”yläkerrasta” ja ”korkeemmista tahoista”. Esimerkiksi seuraa-

via kommentteja annettiin liittyen vallan sijaitsemisesta ylimmällä johdolla: 

 

”Kyl se on tuo yläkerta.” 

 

− ”Korkeemmilla tahoilla. 

− Kyllähä se sieltä aika pitkälti sanelee, et mitä (…) saahaa tehä ja mitä ei 

saaha tehä. (…)” 

 

Yhdessä ravintolan ja kahdessa kaupan toimipaikassa mainittiin, että henkilöstöllä 

itsellään on päätösvaltaa joihinkin asioihin. Yhteensä kolmessa toimipaikassa oltiin 

myös sitä mieltä, että lähiesimiehellä on jotakin valtaa. Esimies koettiin myös vies-

tinviejänä henkilöstöltä johtoportaaseen. 

 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Ketju	

Henkilöstö	

Esimies	

Ylin	johto	
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”[Yksikön esimies] pystyy viemää meijän viestii eteenpäin. Että jos me sa-

notaan, että täällä ei oo ketään lauantai-iltana seittemän jälkeen, ni pystyy 

viemää viestii eteenpäin, mut [yksikön esimies] ei voi sitä päättää sit kuiten-

kaan.” 

 

”No miun mielestä sit varmaa ekaks keskusteltas esimiehen kanssa ja sit 

hän veis asian eteenpäin. Totta kai omalla mielipiteellään tvistattuna tai siis 

sillee, miten hän sen kokee.”  

 

”Kyl mä sanoisin, että on. Kuinka paljon sitä valtaa on lähiesimiehellä, se on 

sitten. (…)” 

 

Yhdessä ravintolan ja yhdessä kaupan toimipaikassa mainittiin myös ketjulla ole-

van määräysvaltaa toimipaikan toimintoihin. Yhtään mainintaa omistaja-jäsenien 

vallasta ei ollut aineistossa. 

 

4.5.4 Kilpailukyky 
 

Kilpailukyky on yksi innovaatioihin rohkaiseva tekijä (Martins ja Terblanche 2003). 

Viidennen ydinidean eli osuustoiminnan hyödyllisyyteen liittyen kilpailu on olennai-

nen osa myös osuustoimintaa, esimerkiksi silloin kun osuuskaupan arvoa verra-

taan toisiin vähittäiskaupan alalla toimiviin yrityksiin. Pärjätäkseen markkinoilla 

osuustoiminnallisen yrityksen tulisi olla jäsenilleen edullisin ja paras vaihtoehto. 

Kilpailuetu on mahdollista saavuttaa, kun osuustoimintayrityksen tuotteet ja palve-

lut ovat yhteensopivia ympäristön vaatimuksille. (Jussila 2015) Tutkimuksen toimi-

paikoista kahdella oli kilpailukykyyn liittyviä kommentteja ja molemmissa toimipai-

koissa hyvin erilaisista näkökulmista. ”(…) kaupungin paras [ketjun kauppa] tai 

vaikka ylipäätään kauppakii” oli yhden kaupan henkilöstön visio toimipaikastaan. 

Tämä visio määritteli henkilöstön toimintatapoja ja tavoitteita, joita toiminnalle ase-

tettiin. Innovatiivisuus näkyi toimipaikassa esimerkiksi siinä, että henkilökunta roh-

kaisee toisiaan suoraan kokeilemaan muodostuneita uusia ideoita. Toisessa ravin-
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tolan toimipaikassa puolestaan kilpailu oli tullut toimintaan mukaan toimipaikan 

ulkopuolelta:  

 

”Nykyään ku on kilpailu niin kovaa [Lappeenrannassa] (…). On tullu uusia 

[ravintoloita] ja lama-aika (…). Tarjontaa on joo. Ja sama asiakasmäärä ja 

kolmenkertainen ravintoloita yhtäkkiä, ni ei ne [asiakkaat] riitä.” 

 

”(…) ku palvellaan hyvin niitä asiakkaita, ni taataan se työpaikkakii (…) [s]il 

taval, et ku ne tulee uudestaki, ni on työtäkin. (…) Kyl se on tuol takaraivos 

oma työpaikka. Sit oikeestaa tekee senkii takii vielä jokainen paremmin.”  

 

Ulkopuolelta tullut kilpailutilanne on selvästi vaikuttanut ravintolan toimintaan, kos-

ka henkilöstö ei halua, että ravintola häviää kilpailussa. Haastatellut kokivat, että 

henkilöstö haluaa tehdä parhaansa esimerkiksi asiakaspalvelijoina, koska tyyty-

väinen asiakas tulee todennäköisemmin takaisin ravintolaan asiakkaaksi. Taka-

raivossa on toive siitä, että oma työpaikka säilyisi.  

 

4.5.5 Muutoksen tukeminen 
 
Jussilan (2015) mukaan osuustoiminta on laajemmassa mittakaavassa muutos-

voima, joka ohjaa yksilöitä ja yhteisöjä toteuttamaan paremmin ihmisarvoja, keski-

näistä avunantoa ja toisista ihmisistä välittämistä. Osuustoiminnan viides ydinidea 

”Yhteistoiminnan kokonaisvaltainen hyödyllisyys” kiteyttää idean osuustoiminnan 

roolista muutosvoimana, koska jäsenet liittyvät yhteen saadakseen aikaan positii-

vista muutosta asemassaan ja elinoloissaan. Martinsin ja Terblanchen (2003) mu-

kaan muutosvoimaa tarvitaan myös organisaatiokulttuurissa innovatiivisen ja salli-

van ilmapiirin luomiseen. Kohdeyrityksen johdossa oli tapahtunut hiljattain muu-

toksia. Kolmen kaupan toimipaikan edustajat mainitsivat keskusteluissa toiminta-

tapojen muutokset ja tiukemman linjan ketjuohjeiden noudattamisessa. Haastatte-

luiden hetkellä muutos näyttäisi olevan yrityksessä hyvin ylhäältä-alaspäin määrät-

tyä. Toisaalta toimipaikoissa koettiin, että muutokseen kannustettiin. Haastatellut 

myönsivät myös henkilöstössä itsessään löytyvän muutoksen vastustamista. 
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− ”Välil tulee kyl vähä semmosta nihkeetä, et "Taas jotakii" ja. 

− (…) Ja sitte jos joku tulee (…), et ”Et sie vois tän asian tällee?”. Ni miten 

miust tuntuu, et ”Voi helvetti.” Et mie oon tehny tätä jo nii pitkää, et taval-

laan se on vaikee ottaa joku uus idea loppupeleis vastaa, vaikkakii se vois 

olla iha tosi järkevä. (…)” 

 

”Kyl sitä kannustetaan [rutiinien kyseenalaistamiseen], mut sit siel on niitä 

vastahankaajia löytyy kyllä. Ketkä on tottunu tekemään sen sillä tavalla, ni 

se asia tehää sillä tavalla. Et en mie tiiä, et eiks siihen uskalleta sit tarttua, 

vai mikä siellä sitten (...)” 

 

Suoranaisesti rutiinien rikkomiseen ei aineiston perusteella näy kannustettavan 

kaupan toimipaikoissa.  

 

− ”En mie nyt tiiä [kannustetaanko toisin ajatteluun ja rutiinien rikkomiseen]. 

− Ei ehkä.” 

 

”Ei kyl miun mielestä hirveesti [kannusteta kyseenalaistamaan rutiinit], että. 

Sillee että ois mitään vois sitä itekki kyseenalaistaa, mutta sitä tulee vaan 

helpost tehtyy.” 

 

Poikkeuksen rutiinien rikkomisen kannustamiseen tekee yksi kaupan toimipaikka, 

jonka työtä haastatellut itsekin kuvailevat toisinaan yksipuoliseksi ja rutiininomai-

seksi. Kyseisessä toimipaikassa koetaan, että henkilöstöä jopa kannustetaan ole-

maan eri mieltä. Ravintolan toimipaikoissa myös kannustetaan henkilöstöä muu-

tokseen. Tilanteeseen voi vaikuttaa osaltaan jo aikaisemmin esiin tulleet seikat; 

toinen ravintola kokee kilpailun olevan kiristynyt ravintolatoimialalla ja toinen toimi-

paikka on vasta hiljattain avattu.  
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4.5.6 Konfliktien käsittely 
 

Martinsin ja Terblanchen (2003) sekä Ahmedin (1998) mukaan konfliktien mahdol-

listaminen edistää innovaatioita. Konfliktien salliminen vaatii avarakatseisuutta, 

vähemmistöjen ideoiden kuulemista sekä rakentavaa otetta, jotta osapuolet eivät 

loukkaantuisi. Kriittisyys mahdollistaa konfliktin. Jokaisessa toimipaikassa haasta-

tellut kuvailivat, että henkilökunta saa olla eri mieltä esimerkiksi palavereissa ja 

päätöksenteossa, kun päätös koski henkilökuntaa tai sen työtä. 

 

”Ehkä se on hyväki välil, et ollaaki eri mieltä ja uskaltaa sit sanoo, jos ollaa 

eri mieltä. Kyl sillee voi. (…) Et jokainen tietyst toimii omalla tyylillään ja 

muuten, että voihan sitä kylvää muillekii sitä omaa tyyliä ja päin vastoin ot-

taa ite vastaan.” 

 

”Tavallaan myös kannustetaan tai siis sillee, et jos siul on mielipide, ni il-

mase se. Ei oo oikeeta tai väärää, vaan on erilaisia näkökulmia. Et ihmiset 

toimii eri tavalla ja se ei oo huono asia välttämättä.” 

 

Yhdessä toimipaikassa oli haastateltujen mielestä kuitenkin valitsevana toiminta-

tapana, että eri tavalla sai ajatella, mutta vaikutus esimerkiksi päätöksentekoon ei 

ollut varmaa. 

 

”Saa olla ja saa ajatella, mutta ei ne välttämättä mihinkään toimiin kuiten-

kaan mee siitä huolimatta. Kyl sie voit sanoa, et sie oot nyt tätä mieltä, et 

tää ei oo nyt hyvä juttu et tehhää näin.” 

 

Virheiden käsittely ja jatkuva oppimisen kulttuuri -luvun (4.5.1) yhteydessä tuli 

myös esille, että virheet käsitellään toimipaikoissa rakentavassa hengessä. Henki-

löstön ei myöskään tarvitse aineiston perusteella pelätä esimiesten negatiivisia 

reaktioita tai työpaikan menetystä.  
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4.6 Avoin viestintä 
 

Osuustoiminnan eettinen arvo avoimuus ja osuustoiminnan periaate ”Koulutus, 

oppiminen ja viestintä” tukevat innovatiivisen organisaatiokulttuurin muodostumis-

ta. (Osuustoiminnan neuvottelukunta 2011) Haastatellut, joiden toimipaikoissa oli 

tapahtunut muutoksia tai joiden ylemmät johtajat olivat vaihtuneet hiljattain, koros-

tivat avoimen viestinnän merkitystä. Tällaisten toimipaikkojen edustajat olivat sitä 

mieltä, että avoimuutta voisi vielä lisätä. 

 

”(…) esimerkiksi kun ens vuonna on tulossa näit uudistuksia, ni se aiheut-

taa tietynlaista pelkoa, ku ei avoimesti kerrota kuitenkaan mitä se henkilös-

tön tasolla tarkoittaa. Loppuuko mitää vastuualeita? Siirtyy? Mitä yhdiste-

tään? Kenelle kuuluu mitäkii? (...) Sitten oli heitetty, kuulin tuolta, että au-

kioloaikoja ruvetaan mulkkaamaan: No mihin päin? Lisääntyykö meillä työ-

aika? Väheneekö? Kaikkii tällästä ilmas roikkuvia (…) Niitä saahaa sit mie-

tiskellä ja.” 

 

”En mie tiiä. Ehkä nyt tuolta, ihan tuolta pääpaikoilta, ni sielt tuntuu, et sielt 

tulee vaa sähköposti "tups" sitä sun tätä on nyt muuteltu ja tällee. Miust siin 

tuntuu, et on vähän menty takapakkii tässä ku puhutaan avoimuudesta. En-

ne oli tietoo tulevista muutoksista etukäteen.” 

 

”Epävarmuus. Ku miust tuntuu et joka viikko puotetaan joku yks pommi nyt 

tässä aika pitkän ajan. Et tavallaan ja tulee aika puskista kyllä moni sem-

monen, mikä. Just mie mietin viime viikolla oli taas joku juttu, et taas tuli. Ja 

koko aika oot vähän epävarma.” 

 

Martins ja Terblanche (2003) esittivät avointa viestintää turvallisuuden ja luotta-

muksen tunteen luojana. Antolan ja Pohjolan (2006) mukaan avoin viestintä antaa 

pohjan innovatiivisuutta tukevalle organisaatiokulttuurille. Eräs haastateltukin oli 

sitä mieltä, että henkilöstöä ei pidä käsitellä silkkihansikkain vaan ikävätkin uutiset 

tulisi kertoa henkilöstölle välittömästi. Ikävintä hänen mukaansa on se, että ikävät 

tai yllättävät uutiset tulevat odottamatta: 
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”Et tavallaan pistäis vaan faktat pöytään ja sit se ois, ihmiset tietäis sen. Ja 

okei, toisille se aiheuttaa ahistusta, mut sit taas mie luulen, että suurin osa 

ois silleen, et ”Kiva kun tiedän, että täs voi käydä huonosti, täs voi käydä 

hyvin.” Mut ei silleen, että yhtäkkiä pommi vaan tulee, nyt kävi vähän huo-

nosti ja kukaan ei osannut arvata että näin käy.” 

 

Eräässä toimipaikassa myös harmiteltiin sitä, että koko henkilöstö ei saa tietoa 

yhtä aikaa vaan osalle henkilökuntaa tieto vuotaa johdolta aiemmin kuin muille. 

Yksi haastateltu kuvaili ilmapiiriä, että ”ainahan on sitä että ”Onko liikkeellä huhu-

ja?”” Tätä pidettiin epäreiluna, koska sen koettiin epätasa-arvoistavan henkilökun-

taa. Toisessa ravintolan toimipaikassa mietittiin, että tiedon nihkeä jakaminen liit-

tyy esimiehen vaitioloon ja siihen, ”[e]t ei saa, ei tietenkään voi jakaa kaikkee tie-

too saman tien.” Kuitenkaan ei oltu varmoja, että liittyykö asia siihen, että osalle 

tietoa jaetaan ja osalle ei. Samassa yhteydessä epäiltiin myös, että ylempi johto 

kieltää esimiehiä kertomasta asioita. 

 

Toimipaikkojen, joissa suurempia muutoksia ei ole hetkeen tapahtunut tai tapah-

tumassa, edustajat kokivat viestinnän jo nyt riittäväksi. Näissä toimipaikoissa us-

kottiin siihen, että kyllä tarvittavat tiedot tulevat heillekin, kun se on ajankohtaista. 

Aineiston mukaan esimiehen avoimuus alaisiaan kohtaan näyttäisi lisäävän avoi-

muuden tunnetta yrityksessä. Yhden toimipaikan haastatellut kokivat, että avoi-

muutta lisäsivät henkilöstön saamat tekstiviestit yrityksen ajankohtaisista asioista 

ja toimistosta löytyvät tiedotteet. 

 

4.7 Tiivistelmä tutkimustuloksista 
 

Tutkimuksen ensimmäinen alakysymys ilmaistiin: Kuinka innovatiivisen organisaa-

tiokulttuurin strategia, rakenne, tukimekanismit, innovaatioita tukeva toiminta ja 

avoin viestintä toteutuvat osuuskaupan arjessa? Eekoon visio tuntui haastateltujen 

mielestä toteutuvan kaikissa yrityksen toimipaikoissa, paitsi yhdessä ravintolatoi-

mipaikassa, jonka kohderyhmänä arvioitiin olevan varakkaammat asiakkaat. Yri-

tyksen toimipaikkoihin ei oltu määritelty omia visioita toimintaa tai kehitystä ohjaa-
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maan, joskin hiljaisesti sovittuja visioita osattiin ilmaista (ks. Taulukko 1, luku 4.2). 

Haastatellut kokivat yrityksen rakenteen joustavaksi ja vapaaksi, vaikka ketju mää-

rittelikin kohtalaisen paljon toimipaikkojen toimintaa. Kaikki haastatellut kuvailivat 

toimintaansa yhteistyökykyiseksi muiden henkilöiden ja yksiköiden välillä, vaikka 

yhdessä toimipaikassa ei löytynyt me-henkeä. Puolet haastatelluista tunnisti, että 

organisaatiossa on joko mahdollista saada tai on annettu palkintoja uudistavista 

ideoista.  

 

Innovaatioihin rohkaisevaa käyttäytymistä innovatiivisuutta tukevassa organisaa-

tiokulttuurissa ovat virheiden käsittely, ideoiden luominen, jatkuvan oppimisen kult-

tuuri, riskinotto, kilpailukyky, muutoksen tukeminen ja konfliktien käsittely. Koh-

deyrityksessä tutkimukseen osallistuneiden toimipaikkojen esimiehet ovat luoneet 

virheitä sietävän ilmapiirin. Monessa toimipaikassa virheet käsiteltiin syyllistämättä 

ja virheistä yritettiin oppia. Yhtä toimipaikkaa lukuun ottamatta toimipaikoissa ote-

taan henkilöstön uudet ideat huomioon ja trendinä näyttää olevan se, että henki-

löstö ottaa itse uudet ideat suoraan käyttöön. Riskinottoon ei rohkaistu yrityksessä 

haastateltujen mielestä ja esimerkiksi laaduntarkkailu-tutkimukset rajoittivat ris-

kinottohalukkuutta. Yhdessä toimipaikassa hyödynnettiin henkilöstön kilpailukyky 

ja tuon toimipaikan oma visio oli olla kaupungin paras kauppa. Aineiston perusteel-

la muutosta näyttäisi tukevan uudehko toimipaikka, jolloin rutiinit eivät ole vielä 

juurtuneet toimintaan, toimialan kilpailutilanne ja yllättäen työ, joka on tutkimuk-

sessa mukana olevista toimipaikoista kaavamaisin ja yksitoikkoisin. Haastateltujen 

mukaan henkilökunta saa olla eri mieltä päätöksistä, jotka koskevat heidän työtään 

ja esimerkiksi virheet käsitellään toimipaikoissa rakentavassa hengessä. Henkilös-

tön ei tarvitse aineiston perusteella pelätä esimiesten negatiivisia reaktioita tai työ-

paikan menetystä. 

 

Tutkimuksen toinen alakysymys kuuluu: Miten osuuskaupan organisaatiokulttuuria 

pitäisi kehittää, jotta se tukisi työntekijäinnovaatioita? Haastateltujen mielestä Ee-

koon visio toteutui toimipaikoissa. Näyttäisi kuitenkin siltä, että toimipaikoilta puut-

tuivat omat visiot, jotka ohjaisivat toimipaikkojen toimintaa ja kehittämistä. Vaikka 

haastatellut kokivat yrityksen rakenteen joustavaksi ja vapaaksi, ketjukonseptin 

koettiin määrittelevän toisinaan liikaa toimipaikkojen toimintaa. Aineiston perus-
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teella henkilöstö sai hyvin vapaasti toteuttaa tehtävänsä annetuissa rajoissa. Kos-

ka henkilökunnan tehtävät vaihtelivat, joustavuus koettiin hyväksi. Henkilöstöllä ei 

kokemuksensa mukaan ollut vaikutusmahdollisuutta yrityksen päätöksentekoon, 

vaikka esimerkiksi edustajisto mainittiin haastattelukysymyksessä. Aineiston pe-

rusteella näyttäisi siltä, että henkilöstö ei osaa yhdistää omistaja-jäsenyyttään yri-

tyksen päätöksentekoon. Yrityksen päätöksentekoprosessin kulusta oli myös epä-

selvyyttä ja siitä mitä tahoja päätöksenteossa on mukana. Kukaan haastatelluista 

ei muistanut, että riskin ottamisesta, kokeilemisesta tai idean kehittelemisestä olisi 

palkittu yrityksessä tai toimipaikassa. Haastatellut eivät kokeneet Ideatakomoa 

kehitysideoiden julkaisemiskanavaksi ja yksi haastateltu koki Ideatakomoon liitty-

vät ohjeet vaikeiksi ymmärtää. Taulukkoon 2 (ks. luku 4.4) listattiin haastateltujen 

ehdotuksia siitä, kuinka kehitysideoista voisi palkita tai millaista tunnustusta niistä 

pitäisi saada.  

 

Aineiston perusteella ravintolatoimialalla tehtävät Secret Visitor -laatututkimukset 

rajoittivat henkilöstön halukkuutta tehdä virheitä ja ottaa riskejä. Riskinotosta yli-

päänsä ei juurikaan saatu keskustelua aikaan haastateltujen kanssa. Haastateltu-

jen mukaan vain kahdessa toimipaikassa hyödynnettiin kilpailukykyä innovaatioi-

den tukemiseen. Esimerkiksi kilpailun kiristyminen toimialalla oli saanut yhden ra-

vintolatoimipaikan virittymään menestyäkseen kilpailutilanteessa. Rutinoitujen toi-

mipaikkojen haastatellut kertoivat uusia ideoita kehittyvän silloin, kun käy ”pistäy-

tymässä” oman toimipaikan eri pisteessä tai oman yrityksen toisessa toimipaikas-

sa. Arjessa ei välttämättä ymmärretä esimerkiksi oman toimintatavan olevan uusi 

ja muihin toimipaikkoihin hyödynnettävissä. Haastatellut eivät maininneet, että 

omistaja-jäsenillä olisi valtaa yrityksessä. Tällä hetkellä kaupan toimipaikkojen 

haastatellut kokivat yhtä toimipaikkaa lukuun ottamatta, että muutos yrityksessä 

tuli ylhäältä-alaspäin ja suoranaisesti henkilöstöä ei kannustettu kyseenalaista-

maan rutiineja ja saamaan aikaan muutosta. Toimipaikoissa, joissa oli lähiaikoina 

tapahtunut muutoksia tai joiden ylemmät johtajat olivat vaihtuneet, kaivattiin vies-

tinnän avoimuutta. Joissain tapauksissa haastatellut kokivat, että henkilöstö on 

eriarvoisessa asemassa kun yrityksessä tapahtuvista muutoksista tiedotetaan. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

Tämä tutkimus osallistuu innovatiivisesta organisaatiokulttuurista käytyyn tieteelli-

seen keskusteluun (mm. Martins & Terblanche 2003; Ahmed1998; Uzkurt ym. 

2013) tuomalla innovatiivinen organisaatiokulttuuri osuustoiminnallisen yrityksen 

yhteyteen. Työntekijäinnovaatioita ja niitä tukevia järjestelmiä on tutkittu (esim. 

Kesting & Ulhøi 2010; Høyrup 2008; Moosa & Panurach 2008; Paalanen & Konsti-

Laakso 2008). Novkovicin (2008) mukaan hyödynnettyinä osuustoiminnan arvot ja 

periaatteet mahdollistavat sosiaaliset innovaatiot osuustoiminnallisessa yritykses-

sä. Työntekijäinnovaatioita ei kuitenkaan ole tutkittu asiakasomisteisen kuluttaja-

osuuskunnan asiayhteydessä, mille tunnusomaista on työntekijän omistaja-

jäsenyys yrityksessä. Tämän tutkielman tarkoituksena on omalta osaltaan täyttää 

tätä tukimusaukkoa ja kartoittaa kuinka osuustoiminnan ydinideat tukevat innova-

tiivista organisaatiokulttuuria. Samalla tarkoituksena on myötävaikuttaa asia-

kasomisteisen osuuskunnan työntekijäinnovaatioiden johtamiseen.  

 

Tutkimuksen pääkysymykseen ”Kuinka osuustoiminnan ydinideoita toteuttamalla 

voidaan edistää työntekijäinnovaatioita osuuskaupassa?” lähdettiin etsimään vas-

tausta innovatiivisen organisaatiokulttuurin ja sen tekijöiden kautta (esim. Martins 

& Terblanche 2003; Ahmed 1998; Uzkurt ym. 2013). Aluksi tutustuttiin aiempaan 

tutkimukseen innovatiivisen organisaatiokulttuuriin työntekijäinnovaatioiden edistä-

jänä. Tutkimuksessa luotiin yhteys innovatiivisen organisaatiokulttuurin ja osuus-

toiminnan ydinideoiden (Jussila 2015) välille. Tutkimuksen teoreettisessa viiteke-

hyksessä (kuva 4, luku 2.3) osoitetaan, kuinka osuustoiminnan ydinideat asia-

kasomisteisen osuuskunnan arjessa toteutettuina mahdollistavat innovatiivisen, 

työntekijäinnovaatioita tukevan organisaatiokulttuurin luomisen. Seuraavaksi esite-

tään, millä tavoin tutkimustulokset täydentävät innovatiivisesta organisaatiokulttuu-

rista käytyä keskustelua.  
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5.1 Tutkimuksen teoreettinen anti 
  

Jussila esittelee kirjassaan ”Tiedolla taidolla intohimolla: Liikeyrityksen & omista-

jayhteisön johtaminen” (2015) osuustoiminnan seitsemän ydinideaa. Tässä luvus-

sa avataan kuvaan 8 kiteytetty tutkimuksen teoreettinen anti siitä, kuinka osuus-

toiminnan ydinideat tukevat innovatiivista organisaatiokulttuuria osuustoiminnalli-

sessa yrityksessä. 

 

 
Kuva 8. Osuustoiminnan ydinideat innovatiivisen organisaatiokulttuurin tukena 
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Jussilan (2015) määrittelemät osuustoiminnan ydinideat rakentuvat ”Vapaaehtoi-

nen yhteenliittyminen” -idean varaan. Yhteen liittyneen yhteisön erityispiirre on se, 

että toiminnalla halutaan tavoitella yhteisesti tärkeäksi määriteltyä näkemystä, vi-

siota. Osuuskunnan ja jäsenen välisen suhteen pitäisi määritellä osuuskunnan 

harjoittamaa liiketoimintaa ja siihen pitäisi perustua osuuskunnan visio ja strategia 

(Osuustoitoiminnan neuvottelukunta 2011). Jussilan määrittelemä ensimmäinen 

osuustoiminnan ydinidea näyttäisi siis mahdollistavan innovatiivisen organisaa-

tiokulttuurin luomisen osuuskauppaan, sillä Martinsin ja Terblanchen (2003) inno-

vatiivisen organisaatiokulttuurin -viitekehyksessä strategian yksi elementti on tar-

koituksenmukaisuus sekä henkilöstön vapaus toimia ja tehdä päätöksiä yrityksen 

määrittelemiä rajoja noudattaen. Tutkimusaineiston perusteella kohdeyrityksen 

toimipaikat eivät tietoisesti perustaneet toimintaansa osuustoiminnallisiin ydinide-

oihin. Suoraan kysyttäessä viidessä haastattelussa kuudesta koettiin, että koh-

deyrityksen visio ”Edullisuutta, haluttavuutta ja parasta asiakaskokemusta” toteu-

tuu omassa toimipaikassa. Aineistosta kävi kuitenkin ilmi, että toimipaikkoihin ei 

oltu määritelty omia visioita toiminnan tai kehittämisen tueksi. Haastattelujen mu-

kaan useimmissa toimipaikoissa toimintaa kuitenkin ohjasi jokin yhteiseksi koettu 

ajatus, kuten ”asiakaspalvelu” tai ”paras kauppa kaupungissa”. Tämä ajatus mää-

ritteli ja rohkaisi arjen toimissa henkilöstöä tekemään ratkaisuja ja kehittämään 

ideoita. 

 

Toiseen osuustoiminnan ydinideaan ”Oma-aloitteisuus ja itsensä toteuttaminen” 

liittyy ICA:n määrittelemät arvot; omatoimisuus ja tasa-arvoisuus (Jussila 2015). 

Yksilöt pyrkivät itse toteuttamaan päämääriä, mutta yhteistyöllä on mahdollista 

saavuttaa enemmän. Jäsenillä on tasa-arvoisesti ”oikeus osallistua, saada tietoja, 

tulla kuulluksi ja vaikuttaa päätöksentekoon” (Osuustoiminnan neuvottelukunta 

2011, 13). Nämä arvot huomioivat jäsenien eritaustaisuuden ja rohkaisevat erilai-

suuden hyödyntämiseen osuuskunnassa. Henkilöstön erilaisten koulutus- ja ko-

kemustaustojen hyödyntäminen edesauttaa innovaatioita (esim. Apilo ym. 2007; 

Martins & Terblanche 2003; Ahmed 1998). Henkilöstön autonomisuus ja päätök-

senteko vahvistavat Martinsin ja Terblanchen (2003) mukaan työntekijöiden inno-

vatiivisuutta organisaatiossa, joten autonomisuuden periaatetta tulisi soveltaa 
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myös osuuskunnan henkilöstöön. Kaikki tutkimuksessa mukana olleet toimipaikat 

noudattivat ketjukonseptia, mikä näyttäisi määrittelevän ja omalta osaltaan myös 

rajoittavan työntekijöiden innovatiivisuutta. Haastatellut kuitenkin kokivat yrityksen 

rakenteen joustavaksi ja vapaaksi; yrityksessä sai vapaasti toteuttaa työtehtävän-

sä. Aineiston mukaan yrityksen viestintä voi epätasa-arvoistaa henkilöstöä, jos 

yritystä ja henkilöstöä koskevia uutisia kerrotaan henkilöstölle eriaikaisesti.  

 

Jussila (2015) näkee osuustoimintaan liittyvän demokratian vaikuttavan kolman-

teen ydinideaan ”Yhteisöllisyys ja sosiaalinen vastuu”. Osuustoiminnallisen yrityk-

sen menestys edellyttää omistaja-jäsenien yhteistä tahtotilaa ja me-henkeä. Hen-

kilöstön yhteinen tahtotila korostuu myös Martinsin ja Terblanchen (2003) innova-

tiivisessa organisaatiokulttuurissa. Innovatiivisuutta edesauttaa yhteistyökykyiset 

tiimit ja ryhmävuorovaikutus sekä muutokseen rohkaiseva käyttäytyminen. Jussi-

lan (2015) mukaan sosiaalinen vastuu voidaan tulkita osuustoiminnan yhteydessä 

pyrkimykseksi viedä ihmisiä, yhteisöjä ja yhteiskuntaa parempaan suuntaan. 

Osuustoiminnan voidaankin kokea olevan muutosvoima, joka ohjaa yksilöitä ja 

yhteisöjä toteuttamaan paremmin ihmisarvoa, keskinäistä avunantoa ja toisista 

ihmisistä välittämistä. Kaikki tutkimuksessa haastatellut kuvailivat eri toimipaikko-

jen henkilöstöjen välistä yhteistoimintaa hyväksi. Poikkeuksena oli yksi toimipaik-

ka, jossa haastatellut kokivat me-hengen vähäiseksi. Ravintolatoimialalla kannus-

tettiin henkilöstöä esimerkiksi kyseenalaistamaan rutiineja. Kannustamiseen näyt-

täisi vaikuttavan sekä toimialalla vallitseva kiristynyt kilpailutilanne että uuden yksi-

kön avaus, jolloin rutiinit eivät ole vielä muodostuneet. Kaupan toimialalla ei muu-

tokseen erityisesti kannustettu lukuun ottamatta yhtä toimipaikkaa, jossa työn ku-

vailtiin olevan erityisen kaavamaista.  

 

Myös ”Yksityinen yhteisomistus ja osallistava tahdonmuodostus” -ydinidean yhtey-

dessä Jussila (2015) korostaa ICA:n toisen periaatteen sisältöä, demokratiaa. 

Demokratia mahdollistaa omistaja-jäsenien erilaisuuden hyödyntämisen; jokaisella 

jäsenellä on yhtäläinen oikeus ilmaista tarpeensa ja odotuksensa yrityksen toimin-

nasta. Yhteistä menestystä pitäisi hakea konflikteja sietävässä ja ratkaisevassa 

ilmapiirissä. Jokaisella omistaja-jäsenellä tulisi demokratian nimissä olla yhtäläinen 
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oikeus tulla kuulluksi. Sama näkemys luo myös innovatiivisuutta organisaatiossa 

Martinsin ja Terblanchen (2003) mukaan. Kohdeorganisaatiossa, yhtä toimipaik-

kaa lukuun ottamatta, otettiin henkilöstön uudet ideat huomioon ja trendinä näyttää 

olevan se, että henkilöstö ottaa itse uudet ideat suoraan käyttöön. Riskinottoon ei 

rohkaistu yrityksessä haastateltujen mielestä ja esimerkiksi laatututkimukset rajoit-

tivat riskinottohalukkuutta. Haastateltujen mukaan henkilökunta sai olla eri mieltä 

päätöksistä, jotka koskivat heidän työtään. Virheet käsiteltiin toimipaikoissa raken-

tavassa hengessä. Henkilöstön ei myöskään tarvinnut aineiston perusteella pelätä 

esimiesten negatiivisia reaktioita tai työpaikan menetystä. 

 

Osuuskunnassa ylin päätäntävalta kuuluu omistaja-jäsenille. Päätöksenteko on 

hajautettua ja se toteutetaan pääsääntöisesti jäsen ja ääni -periaatteella. Ylintä 

päätösvaltaa kokouksissa käyttävät välillisesti jäsenten valitsema edustajisto. 

(Pöyhönen 2011) Laurinkari (2004) toteaa, että osuuskunta voi saada hyötyä, jos 

hallintoelimissä vaikuttavien luottamushenkilöiden kykyjä osataan käyttää hyväksi. 

Tämän tutkimuksen aineisto osoitti, että kohdeorganisaation henkilöstö ei osannut 

itse hyödyntää omistaja-jäsenyytensä vaikutusmahdollisuutta yrityksen toimintaan 

ja päätöksentekoon. Kahden toimipaikan haastatellut jopa kertoivat, etteivät olleet 

äänestäneet edustajiston tai hallintoneuvoston vaaleissa. 

 

Osuustoiminnan viides ydinidea ”Yhteistoiminnan kokonaisvaltainen hyödyllisyys” 

kiteyttää Jussilan (2015) mukaan sen, että osuustoiminta on muutosvoima – jäse-

net  liittyvät yhteen saadakseen aikaan positiivista muutosta asemassaan ja elin-

oloissaan. Tämä yhdistyy Martinsin ja Terblanchen (2003) organisaatiokulttuurissa 

myös strategian tarkoituksenmukaisuuteen ja muutosta rohkaisevaan käyttäytymi-

seen. He mainitsevat myös kilpailukyvyn yhdeksi innovaatioihin rohkaisevaksi teki-

jäksi. Viidennen ydinidean Jussila (2015) tulkitsee liittyvän osuustoiminnallisen 

yrityksen kilpailukykyyn: osuustoiminnallisen yrityksen tulisi olla jäsenilleen edulli-

sin ja paras vaihtoehto. Kilpailukyvyn ja -halukkuuden tuomaa innovatiivisuutta 

hyödynnettiin kohdeyrityksessä vain kahdessa toimipaikassa – niissäkään ei tie-

toisesti.  
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Kuudennen ydinidean ”Ansioperusteinen ja solidaarinen lisäarvon jakaminen” yh-

teydessä Jussila (2015) keskustelee jäsenyyden hyödyistä. Innovatiivisuuden 

kannustimena nähdään tutkimuksissa (esim. Martins & Terblanche 2003; Ahmed 

1998) henkilöstön palkitseminen ja tunnustuksen antaminen. Suoranaista yhteyttä 

osuustoiminnan kuudennella ydinidealla ei innovatiivisuuteen ole, koska ydinidea 

keskittyy nimenomaan jäsenen saamaan hyötyyn osuuskunnan jäsenyydestä. Ku-

kaan tutkimukseen haastatelluista ei muistanut, että yrityksessä olisi palkittu tai 

annettu tunnustusta kokeilemisesta tai riskin ottamisesta. Puolet haastatelluista 

kuitenkin muisti, että organisaatiossa oli joko mahdollista saada tai oli annettu pal-

kintoja uudistavista ideoista. 

 

Viimeiseksi osuustoiminnan ydinideaksi Jussila (2015) määrittelee ”Edellä käyvä 

oppiminen ja sivistys”. Avoimuus osuustoiminnan eettisenä arvona ja osuustoi-

minnan periaate ”Koulutus, oppiminen ja viestintä” tukevat innovatiivisen kulttuurin 

muodostumista organisaatiossa. Osuuskunnat tarjoavat jäsenilleen, luottamus-

henkilöilleen, liikkeenjohdolleen ja henkilöstölleen mahdollisuuden koulutukseen ja 

oppimiseen, mikä mahdollistaa tehokkaan osallistumisen osuuskunnan kehittämi-

seen. (Osuustoiminnan neuvottelukunta 2011) Martinsin ja Terblanchen (2003) 

mukaan innovatiivisuutta organisaatiossa tukee jatkuva oppiminen. Ahmedin 

(1998) mukaan oikeanlainen osaaminen ja taito lisäävät työntekijöiden innovatiivi-

suutta. ”Edellä käyvä oppiminen ja sivistys” -ydinideaan tukeutuen kohdeorgani-

saatiolle voisikin olla hyödyllistä tehdä osuuskaupan omistajarakenne tutuksi hen-

kilöstölle esimerkiksi vuosittaisilla laatukoulutuksilla.  

 

5.2 Tutkielman käytännöllinen arvo  
 

Akateemiseen keskusteluun osallistumisen lisäksi tämän tutkimuksen tarkoitukse-

na oli myötävaikuttaa asiakasomisteisen osuuskunnan työntekijäinnovaatioiden 

johtamiseen. Osuustoiminnallinen yritysmalli antaa asiakasomisteiselle osuuskun-

nalle menestysreseptin, kun se hyödyntää osuustoiminnalliset ydinideat toimin-

nassaan (Jussila 2015). Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on huomioinut, että 

osuustoiminnallisia yrityksille on hyödyllistä ottaa työntekijä-jäsenet mukaan pää-

töksentekoon ja tiedonjakoon. Jäsenien päätösvaltaa kehotetaan käyttämään eri-
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tyisesti silloin, kun työn organisointiin liittyviä innovaatioita kehitetään ja otetaan 

käyttöön. (ICA 2013) Vaikuttaa siltä, että kohdeyritys on kiinnostunut työntekijäin-

novaatioista, sillä yrityksessä on käytössä Ideatakomo-foorumi uusien ideoiden 

keräämiseen. Høyrup (2010) huomauttaa, että työntekijöillä on ajankohtaista, ko-

kemusperäistä tietoa ja taitoa innovointiin, koska heillä on läheinen kontakti asiak-

kaisiin ja käyttäjiin. Yritys tarvitsee oikeanlaiset toimintatavat ja kanavat, joilla yri-

tyksessä pystytään luomaan ja ottamaan käyttöön uutta tietoa markkinoiden tar-

peisiin vastaamiseksi ja yrityksen tulevaisuuden kilpailuedun luomiseksi. Innovaa-

tiotoiminnan keskittäminen organisaatiossa esimerkiksi markkinointiosastolle ei ole 

täsmällisin ja tehokkain tapa innovaatiotoiminnan johtamiseen. Työntekijäinnovaa-

tioiden on todettu olevan merkittävä tekijä kilpailuetua saavutettaessa (Ståhle ym. 

2002; Moosa & Panurach 2008; Kesting & Ulhøi 2010).  

 

Taulukkoon 4 on kerätty tämän työn teorian ja haastatteluaineiston perusteella 

esille tulleita kehitysehdotuksia liittyen työntekijäinnovaatioiden kehittämiseen 

kohdeorganisaatiolle. 
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Taulukko 4. Kehitysehdotuksia työntekijäinnovaatioiden johtamiseen kohdeorgani-

saatiossa 

Kehittämiskohde Ehdotus toimenpiteistä 

Osuustoiminnan 
ydinideat 

• Osuustoiminnan ydinideat henkilöstölle tutuksi esim. laa-
tukoulutusten yhteydessä 

Visio 

• Toimipaikkojen ja yrityksen toiminnan kehittämistä tulisi 
ohjata visio 
• Henkilöstön kanssa yhdessä sovittu visio motivoi ja si-
touttaa toimintaan 
• Henkilöstön innovaatiopotentiaali käyttöön ketjukonseptin 
rajoissa 

Henkilökunnan vaiku-
tuskanavat 

• Suoraan yrityksen hierarkian kautta 
• Edustajiston kautta, äänestämällä tai itse ehdokkaaksi 

Vallan jakautuminen 

• Päätöksenteon sekä todellisen vallan hajauttaminen esi-
miehille, jotta päätöksiä uskallettaisiin tehdä kaikilla orga-
nisaation tasoilla. 
• Innostava ja innovaatioita tukeva johtaminen. 

Innovaatioprosessin 
kehittäminen 

• Ideatakomolle konkreettinen yhteyshenkilö 
• Alueellinen tai toimipaikkakohtainen yhteyshenkilö tai -
ryhmä työntekijäinnovaatioille 

 
 
Osasto tai toimipaik-
ka vierailut 

 
 
• Kannustetaan henkilökuntaa vierailemaan eri osastoilla 
tai toimipaikoissa 

Muutos • Henkilökunta mukaan muutoksen suunnitteluun 

 

Asiakasomisteisten osuuskuntien tutkimuksissa (esim. Laurinkari 2004; Jussila 

ym. 2012; Tyrisevä 2012) on tullut esille, että kuluttajaosuuskuntien jäsenien omis-

tajuuden piirteet ovat hämärtyneet. Tämän työn tulokset vahvistavat aiempia tut-
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kimuksia. Kahdessa toimipaikassa kuudesta haastatellut eivät maininneet edusta-

jistoa vaikutuskanavakseen. Neljässä haastattelussa mainittiin, että edustajistoon 

voi äänestää ehdokkaita vaaleissa. Vain yhdessä haastattelussa keskusteltiin siitä, 

että myös henkilöstön edustaja voi asettua vaaleihin ehdolle. Useimmat haastatel-

lut tässä yhteydessä mainitsivat, etteivät olleet käyttäneet äänioikeuttaan. Kohde-

organisaatiolle voisi olla hyödyllistä valistaa henkilöstöään osuustoiminnan ydin-

ideoista. Tämän tutkimukseen mukaan osuustoiminnan ydinideat voivat tukea 

myös innovatiivisen organisaatiokulttuurin luomisesta osuuskaupassa. Henkilöstö 

edustaa yritystä asiakasrajapinnassa, joten osuustoiminnan ydinideoiden sisäis-

täminen ja niiden mukaan toimiminen antaa oikeanlaisen yrityskuvan omistaja-

jäsenille ja muille asiakkaille. 

 

Martinsin ja Terblanchen (2003) mukaan yrityksen visio ohjaa yrityksen kehittämis-

tä. Aineiston perusteella yrityksen toimipaikkojen toimintaa ja kehittämistä ohjasi 

tutkimuksen tekohetkellä joukko sanattomasti sovittuja asioita, kuten ”palvelu ois 

hyvää” tai ”et haluis olla kaupungin paras [ketjun kauppa]”. Eekoon henkilöstöleh-

den Sektorin (2015) mukaan yrityksessä on aiottu jalkauttaa yrityksen strategia 

organisaatioon. Tämä työ on tärkeä myös tämän tutkimuksen tulosten perusteella. 

Yrityksen toiminnan kehittäminen tulisi jatkossa perustua yrityksen visioon ja stra-

tegiaan kaikilla organisaatiotasoilla. Haastattelujen mukaan henkilöstö kokee ket-

jukonseptin rajoittavan heidän ideointiaan. Henkilökunnalle tulisi osoittaa, että in-

novointia voi toteuttaa myös ketjukonseptin rajoissa ja välillä ketjukonseptin ky-

seenalaistaminen rakentavasti voi viedä toimintaa eteenpäin.  

 

Osuuskunnan jäsen-työntekijät voivat vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon yrityk-

sen hierarkian kautta tai edustajiston kautta. Kuten aikaisemmin on todettu (esim. 

Veranen 1997; Jussila 2007) omistajuuden leviäminen laajalle haalistaa johtami-

sen ja omistamisen yhteyden. Tässä tutkimuksessa haastatellut omistaja-

työntekijät eivät näyttäneet ymmärtävän osuustoiminnan merkitystä ja vaikutus-

mahdollisuuksien koetaan jäävän vähäisiksi väliportaiden takia. Tutkimuksessa 

nousi esille, että hiljattain yrityksessä muutettu organisaatiorakenne on saattanut 

henkilöstön epätietoisuuden tilaan: henkilökunta ei enää tiedä, kuka vastaa mistä-

kin. Kehitysideat tuodaan mielellään esimiehen tietoisuuteen, mutta henkilöstö ei 
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koe, että todellinen päätösvalta on lähiesimiehillä. Kaikki haastatellut olivat sitä 

mieltä, että haastatteluiden hetkellä todellinen päätösvalta oli ylimmällä johdolla. 

Länsisalmi (2013) varoittaa, että vahvasti ylhäältä alaspäin suuntautuva suoravii-

vainen johtamismalli ei sovellu uudistumisen ja innovaatioiden johtamiseen. Tällai-

sesta johtamisesta voi seurata se, että henkilökunta ei enää itse ota vastuuta te-

kemisestään ja vastausten odotetaan aina löytyvän ylhäältä. Yrityksen nykyinen 

päätöksentekoprosessia tulisi selkeyttää ja se tulisi informoida henkilökunnalle. 

Koska toimipaikkojen lähiesimiehille on hajautettu päätöksentekoa, myös todellista 

valtaa tulisi hajauttaa heille. Näennäisdemokratia voi turhauttaa ja rajoittaa innova-

tiivisuutta (Antola & Pohjola 2006). Innostavalla ja innovointia tukevalla johtamis-

tyylillä yrityksestä saa kehittyvän ja innovatiivisen (Sydänmaalakka 2009).  

 

Tämän työn tulokset tukevat aiemmin todettua (esim. Länsisalmi 2013): sähköiset 

aloitelaatikot ovat hieno ele yritykseltä osoittaa mielenkiintoa työntekijäinnovaatioi-

ta kohtaan. Henkilöstö kuitenkin kokee, että sähköisen aloitelaatikon kautta ilmoi-

tettavan idean tulisi olla loppuun asti ajateltu, ”superhyvä”, ”suuren luokan” tai 

”pommi-idea”, kuten haastatellut asian ilmaisivat. Yksi haastateltu ehdotti, että 

Ideatakomolle tulisi vähintään nimetä konkreettinen yhteyshenkilö, jolle henkilö-

kunta voisi innovatiivisia ideoitaan esittää ja jolta voisi tiedustella ideoiden etene-

misprosessista. Aineiston perusteella näyttää siltä, että henkilöstöllä on harvoin 

loppuun asti mietittyjä innovaatioita esitettävänä. Useimmiten ideat ovat vielä raa-

kileita tai esitetty asia kertoo havaitusta ongelmasta, joka pitäisi ratkaista. Henki-

löstö näyttäisi myös helpommin lähestyvän henkilöä (useimmiten esimiestä) uusil-

la kehitysehdotuksillaan. Jos yritys haluaisi saada työntekijät kertomaan myös ke-

hitysasteella olevia ideoita, alueellisen tai toimipaikkakohtaisen vastuuhenkilön tai 

-ryhmän perustaminen voisi ratkaista tarpeen. Yksi vaihtoehto kehitysehdotusten 

keräämiseen on innovaatiohaavi (ks. Paalanen & Konsti-Laakso 2008). 

 

Aineiston mukaan vierailut oman toimipaikan eri osastoilla ja yrityksen eri toimipai-

koissa virittää henkilöstöä kehittämään uusia ideoita. Kohdeorganisaatiossa on 

henkilöstölehti Sektorin (2005) mukaan olemassa Vaihtari-ohjelma, johon osallis-

tumalla työntekijät pääsevät työskentelemään toiseen yrityksen toimipaikkaan. 

Työntekijäinnovaatioiden kannalta tällainen Vaihtari-ohjelma on todennäköisesti 
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hedelmällinen, joten henkilökuntaa kannattaa kannustaa lähtemään siihen mu-

kaan. Kohdeorganisaatiossa hiljattain tapahtuneet muutokset kuohuttivat henkilös-

töä haastatteluiden tekohetkellä. Näyttäisi siltä, että olisi hyödyllistä ottaa henkilös-

tö mukaan muutosten suunnitteluun. Suunnitteluprosessiin osallistuminen motivoi 

henkilökuntaa sekä sitouttaa tehtyjen päätösten käyttöönottoon. Haastatellut ker-

toivat hyvin toteutetusta muutoksesta yhdessä organisaation toimipaikassa, kun 

osastojen välinen kuilu oli saatu poistettua henkilöstön ja esimiehen yhteistyöllä.  

 

”Osuustoimintaoppi pyrkii puhaltamaan omistajayhteisöön yrittäjyyden liekin. Se 

haastaa kaikki jäsenet oma-aloitteisuuteen, oman älykkyyden käyttöön, luovuu-

teen, kokeiluun ja unelmointiin” (Jussila 2015, 153). Tähän mietteeseen kiteytyy 

myös tutkielmani sanoma. Osuustoiminta, sen ydinideat periaatteineen ja arvoi-

neen, kannustavat luomaan asiakasomisteiseen kuluttajaosuuskuntaan innovatii-

visen organisaatiokulttuurin ja valjastamaan työntekijäinnovaatiot yrityksen kehit-

tämiseen. Tällä tavoin yritys pystyy täyttämään omistaja-jäseniensä tarpeet par-

haalla mahdollisella tavalla.  

 

5.3 Jatkotutkimusehdotukset 
 

Tämä tutkimuksen aineisto kerättiin yhden asiakasomisteisen kuluttajaosuuskun-

nan kuudessa toimipaikassa. Kyseiset toimipaikat olivat hyvin erilaisia, vähittäis-

kaupan ja ravintolan toimialoilta. Tutkimuksen tulokset kuvaavat osuustoiminnan 

ydinideoiden hyödyntämistä työntekijäinnovaatioiden edistäjänä tässä yrityksessä. 

Olisikin mielenkiintoista tutkia tarkemmin työntekijäinnovaatioita yhden toimialan 

sisällä yksityiskohtaisemman tuloksen saamiseksi.  

 

Tällä hetkellä tutkimustulosten perusteella henkilöstö ei näytä ymmärtävän osuus-

kaupan hallintorakenteen luomaa osallistumismahdollisuutta yrityksen toimintaan 

ja kehittämiseen. Johtopäätöksissä ehdotettiin, että vuosittaisten laatukoulutusten 

yhteydessä henkilöstölle aiempaa enemmän korostettaan osuustoiminnan erityi-

syyttä ja ydinideoita. Tällaisen koulutuksen yhteydessä voisi tutkia, vaikuttaako 

tiedon lisääminen henkilöstön käsitykseen omasta roolistaan ja muuttuisiko henki-

löstön halukkuus osallistua yrityksen kehittämiseen. 
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6 YHTEENVETO 
 

Innovatiivisuutta tarvitaan kaikilla elämän aloilla ja suomalaisten yritysten henkilös-

tössä on luovuutta (Ståhle & Wilenius 2006). Työntekijöillä on läheinen kontakti 

materiaaleihin, markkinoihin, asiakkaisiin ja käyttäjiin, joten heillä on ajankohtaista, 

kokemusperäistä tietoa ja taitoa innovointiin (Høyrup 2010). Työntekijäinnovaatiot 

ovat yksi tapa innovaatiotoiminnan johtamiseen (Moosa & Panurach 2008). Työn-

tekijäinnovaatioiden on todettu olevan yksi tekijä kilpailuetua saavutettaessa (Kes-

ting & Ulhøi 2010). Organisaation tuottavuutta voidaan parantaa osaamisella ja 

kyvyllä tuottaa ideoista toimintaa uudistavia ja työelämää parantavia innovaatioita 

(Valtionvarainministeriö 2010).  

 

Osuustoiminnallisille yrityksille on tila nyky-yhteiskunnassa ja osuustoiminnan 

ydinideat voivat varmistaa osuustoiminnallisen yrityksen menestyksen ”erityisesti 

tietoa, osallisuutta ja ihmiskasvoisuutta korostavassa palvelutaloudessa” (Jussila 

2015, 61). Asiakasomisteisissa osuuskunnissa omistajuuden piirteet voivat hämär-

tyä, koska omistajuuden leviäminen laajalle haalistaa johtamisen ja omistamisen 

yhteyden (Laurinkari 2004; Veranen 1997). Jäsenien vaikutusmahdollisuuksien 

koetaan jäävän vähäisiksi osuustoiminnallisille yrityksille tyypillisten väliportaiden 

takia (Jussila 2007). Kun osuuskunnan sidosryhmien, kuten henkilöstön, tietoisuus 

osuustoiminnan ydinideoista tarkentuu, kehittämisen tarkoituksenmukaisuus li-

sääntyy (Jussila 2015).  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on 1) kartoittaa kuinka osuustoiminnan ydinideat tuke-

vat innovatiivista organisaatiokulttuuria sekä 2) myötävaikuttaa asiakasomisteisen 

osuuskunnan työntekijäinnovaatioiden johtamiseen. Tähän tarkoitukseen on pyritty 

vastaamalla tutkimuskysymykseen: Kuinka osuustoiminnan ydinideoita toteutta-

malla voidaan edistää työntekijäinnovaatioita osuuskaupassa? Pääkysymyksen 

lisäksi tutkimukselle on asetettu seuraavat alakysymykset: 1. Kuinka innovatiivisen 

organisaatiokulttuurin strategia, rakenne, tukimekanismit, innovaatioita tukeva toi-

minta ja avoin viestintä toteutuvat osuuskaupan arjessa? ja 2. Miten osuuskaupan 

organisaatiokulttuuria pitäisi kehittää, jotta se tukisi työntekijäinnovaatioita? 
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Tutkimus on toteutettu laadullisena tapaustutkimuksena. Tutkimuksen tavoitteisiin 

on pyritty vastaamaan analysoimalla Etelä-Karjalan Osuuskaupassa kahdelletoista 

työntekijälle tehdyn teemahaastattelun aineistoa. Haastattelut on suoritettu kuute-

na (6) parihaastatteluna. Haastatteluaineisto on puhtaaksikirjoitettu ja saatettu sel-

laiseen muotoon, että sitä on voitu analysoida tutkimuskysymyksiin vastaten ja 

aiempaan tieteelliseen keskusteluun ja kirjallisuuteen peilaten. 

 

Saatujen tulosten ja aiemman kirjallisuuden perusteella voidaan sanoa, että 

osuustoiminnan ydinideat periaatteineen ja arvoineen tukevat innovatiivisuutta tu-

kevan organisaatiokulttuurin luomista asiakasomisteisessa osuuskunnassa. Inno-

vatiivisen organisaatiokulttuurin tekijät puolestaan tukevat yrityksessä työntekijäin-

novaatioita. Yrityksen kehittämistä tulisi ohjata yhdessä sovittu ja tarkoituksenmu-

kainen visio. Henkilöstön erilaisten koulutus- ja kokemustaustojen hyödyntäminen 

edesauttaa innovaatioita. Myös henkilöstön autonomisuus ja päätöksenteko vah-

vistavat työntekijöiden innovatiivisuutta organisaatiossa. Joustava ja vapaa yrityk-

sen rakenne sekä me-henki ja yhteinen tahtotila luovat innovatiivista organisaa-

tiokulttuuria. Organisaatiossa täytyy tukea muutosta ja sen ei pidä olla ylhäältä-

alaspäin johdettua. Innovatiivisuuteen kuuluu myös riskinotto sekä konflikteja sie-

tävä ilmapiiri. Tasa-arvoinen ja avoin viestintä tukee työntekijäinnovaatioita. Inno-

vatiivisuuden kannustimina on henkilöstön palkitseminen ja tunnustuksen antami-

nen.  

 

Haastatteluaineiston perusteella asiakasomisteiselle osuuskunnalle on hyödyllistä 

valistaa henkilöstöä osuustoiminnan ydinideoista, arvoista ja periaatteista. Osuus-

kunnan jäsen-työntekijät voivat vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon yrityksen hie-

rarkian tai osuuskunnan hallintorakenteen kautta. Yrityksen toiminnan kehittämi-

sen tulisi perustua yrityksen visioon ja strategiaan kaikilla organisaatiotasoilla. In-

novointia voi toteuttaa ketjukonseptin asettamien rajoitusten mukaisesti. Henkilös-

töllä on harvoin loppuun asti mietittyjä innovaatioita esitettävänä; useimmiten ideat 

ovat vasta raakileita. Henkilöstö näyttäisi myös helpommin lähestyvän henkilöä 

(useimmiten esimiestä) uusilla kehitysehdotuksillaan kuin ilmoittaa ne sähköiseen 

aloitelaatikkoon. Työntekijät tuovat kehitysideat mielellään esimiehen tietoisuu-

teen, mutta henkilöstö ei koe, että todellinen päätösvalta on lähiesimiehillä. Vah-
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vasti ylhäältä alaspäin suuntautuvasta suoraviivaisesta johtamismallista voi seura-

ta, että henkilökunta ei enää ota itse vastuuta tekemisestään ja vastausten odote-

taan aina löytyvän valmiina johdolta. Näennäisdemokratia turhauttaa ja rajoittaa 

innovatiivisuutta. Yrityksen päätöksentekoprosessin pitäisi olla selkeä ja henkilö-

kunnalle informoitu. Innostavalla ja innovointia tukevalla johtamistyylillä yrityksestä 

saa kehittyvän ja innovatiivisen. Henkilökunnan vierailut oman toimipaikan eri 

osastoilla ja yrityksen eri toimipaikoissa virittävät henkilöstöä kehittämään uusia 

ideoita. Näyttäisi myös siltä, että olisi hyödyllistä ottaa henkilöstö mukaan muutok-

sen suunnitteluun. Suunnitteluprosessiin osallistuminen motivoi henkilökuntaa se-

kä sitouttaa tehtyjen päätösten käyttöönottoon.  
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LIITE 1 Teemahaastattelurunko 

 
Taustatiedot  
Ylin koulutusaste (ammattikoulu, AMK, yliopisto jne.), työssäoloaika ja työtehtävä 
Eekoossa, osuuskaupan omistaja? Mikä on haastateltavien suhde toisiinsa (kolle-
goita, esimies-alainen?)  

 
Teema 1: Strategia 
Eekoo on meidän tavallisten eteläkarjalaisten omistama paikallinen yritys, jonka 
toiminnan tarkoituksena on tuottaa etuja ja palveluja omistajillemme. Osuustoimin-
tamallissa ajatellaan, että omistaja-jäsenien oman yrityksen on nopeasti reagoita-
va omistajien eli asiakkaiden tarpeiden muutoksiin ja synnytettävä uusia palveluita 
asiakas- eli omistajalähtöisesti. Miten tämä toiminnan tarkoitus näkyy päivittäises-
sä tekemisessänne? 
 
Teema 2: Rakenne  
Osuustoiminta-ajatuksen mukaisesti Eekoon omistajuus on vapaaehtoista ja 
osuuskauppaan voi liittyä kunhan noudattaa osuuskaupan sääntöjä. Omistaja-
jäsenillä on ylin päätäntävalta osuuskunnassa. Eekoossa ylintä päätäntävaltaa 
käyttää välillisesti omistajien äänestämä edustajisto. Te olette Eekoon omistajia. 
Kuinka te osallistutte työpaikallanne Eekoota ja työtänne koskeviin valintoihin ja 
päätöksiin?  
 
Teema 3: Tukimekanismit 
Eekoon arvojen mukaisesti yritys haluaa uusiutua jatkuvasti, jotta se pystyisi tuot-
tamaan parhaan asiakaskokemuksen omistaja-jäsenilleen ja muille asiakkaille. 
Yritystä kehittävien ja uudistavien ajatusten ja ideoiden huomioiminen ja palkitse-
minen kannustaa ajattelemaan eri tavalla ja uudistamaan työtä ja yritystä. Miten 
työtänne ja Eekoota uudistavat ideat huomioidaan Eekoossa ja omassa toimipai-
kassanne? 
 
Teema 4: Innovaatioita rohkaiseva käyttäytyminen 
Uudistumista voi tapahtua erehdyksen kautta ja uudistumisessa piilee aina riski 
epäonnistua. Suurin osa Eekoon henkilökunnasta on omistaja-jäseniä ja osuus-
kauppoihin liitetään ”Meidän kauppa” –ajatus. ”Me”-henki työpaikalla luo turvallisen 
ilmapiirin ja virheiden sietokyky kasvaa. Kuvailkaa kokemuksianne ”Meidän kaup-
pa” -ja ”me” –hengestä kun ajatuksena on kehittää työtänne ja yritystä. 
 
Teema 5: Avoin viestintä 
Osuustoiminnallisten periaatteiden mukaan tiedon jakaminen ja henkilökunnan 
osaamisen ylläpitäminen varmistavat osuuskunnan (tässä tapauksessa Eekoon) 
menestymisen markkinoilla. Yrityksen ja toimipaikan avoimuus kannustaa uudis-
tamiseen, kun esimerkiksi virheitä ei tarvitse peitellä. Kuivailkaa kuinka avoimuus 
ja jopa erimielisyys kannustavat toimipaikallanne työnne uudistamista? 
 


