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 TIIVISTELMÄ 

 

Pro gradu tutkielman tavoitteena oli selvittää käyttäjälähtöisten innovaatioiden johtamista 

kuntaorganisaatiossa. Tutkimuksessa selvitettiin valittujen teemojen kautta käyttäjäläh-

töisten innovaatioiden johtamisen mahdollisuuksia ja esteitä, organisaation johtamisen 

näkökulmasta. Tutkimusongelma rajattiin koskemaan niitä keinoja ja käytäntöjä, joilla 

käyttäjälähtöisiä innovaatioita johdetaan kuntaorganisaatiossa sekä niiden johtamista 

haittaavia ja edesauttavia tekijöitä. Tutkimuksen näkökulma on johtamisen ja tietojohta-

misen näkökulma. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja aineisto kerättiin tut-

kimushaastatteluilla. Saadusta aineistosta poimittiin käsitteitä, jotka liitettiin tutkimuksen 

teoreettisen mallin teemoihin ja näistä saatiin teoreettinen malli käyttäjäinnovaatioiden 

johtamiseen tutkitussa organisaatiossa.   

Teoreettisessa mallissa kuvattiin saatu tutkimusaineiston käsitteinä, liitettynä teemoihin 

ja tutkimusongelmaa selitetiin vuorovaikutuksena teemojen välillä. Tutkimuksen tulok-

sissa havaittiin käyttäjälähtöisten innovaatioiden johtamista case organisaatiossa sekä 

voitiin kuvata organisaation johtamista ja tietojohtamista käyttäjälähtöisessä innovaatio-

toiminnassa. Case organisaatiossa käyttäjäinnovaatioiden johtamista ei johdettu omana 

johtamisen prosessina vaan osana muuta johtamisen toimintaa. Tuloksista voidaan 

päätellä käyttäjäinnovaatioiden vaikuttavuuden mittauksen olevan vaikeaa, niiden epä-

yhtenäisten arvostusten ja mittaristojen takia. Muita haasteita käyttäjäinnovaatiotoimin-

nan johtamiselle ovat resurssit, toimialojen eri luonne ja asenteet.   
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 Abstract 

 

The aim of the research is to find out about leadership on user-centric innovations wit-

hin municipal organization. The research´s methodology is qualitative and it is carried 

out on 8 interviews on a case organization. The scope of the research is limited to the 

means and practices that the organization´s and its leaders and managers  have in or-

der to lead the user-centric innovations succesfully, as well as factors that enable and 

disable its leadership. In the research methodology four themes were chosen to explain 

the collected research data. Descriptions and concepts related to reseach scope were 

picked up from the research material and were attached to theoretical themes in the 

model. As a result of the study case organization´s leadership process on user centric 

innovations was theoretically explained within the theoretical model. Results show that 

the user centric innovations are being led within the case organisazation but do not 

have individual lead process but are lead in connection with other leaderhip and know-

ledge management processes and practices. The main obstacles for the user-centric 

innovaation leadership are organizational attitudes and resources. 
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1. Johdanto  

 

Innovaatioiden käsitettä käytetään ja sovelletaan laajasti julkisessa ja tieteellisessä kes-

kustelussa. Yhteiskunnassamme innovaatiot ovat keskeinen talouskasvun ja hyvinvoin-

nin (Freeman & Louçã 2001; Perez 2002; Sanidas 2005). Erilaiset tuotteet ja palvelut 

arjessamme pitävät sisällään innovaation. Yleisessä keskustelussa usein eri yhteyk-

sissä innovaation käsite määrittyy kulloisenkin asiasisällön mukaan tilannekohtaisesti, 

ja siihen liitetään erilaisia merkityksiä usein henkilön subjektiivisen käsityksen mukai-

sesti. Innovaatiosta puhuva voi tarkoittaa ideaa tai tuotetta, joka on havaittu tai vaikka 

teknologia.  Usein kuulijalle voi jäädä epäselväksi sen konkreettinen muoto ja kuvailu 

siitä on abstraktia. Innovaatio on kuitenkin arkin ja jokapäiväinen sekä ihmisluonteelle 

välttämätöntä. Asioiden tekeminen paremmin ja toisella tavalla vie kehitystämme eteen-

päin.  Osittain aihe on lähtenyt tämän pro gradu työn tekijällä kypsymään aiheen käsit-

teen moniselitteisyyden vuoksi. Haluan itse selvittää mitä innovaatiot ovat ja miten niitä 

voidaan johtaa erilaisissa konteksteissa ja mitä itse asiassa johdetaan, kun puhutaan 

innovaatioiden johtamisesta. 

Pro Gradu työssäni tutkin käyttäjälähtöisten innovaatioiden johtamista kuntaorganisaa-

tiossa. Tutkimuksen tavoite on selvittää niiden johtamista kuntaorganisaatiossa. Johta-

misen mahdollisuuksia selvitetään tutkimalla olemassa olevia esteitä ja mahdollisuuksia 

johtaa niitä sekä niiden nykyistä johtamista. Yhtenä tutkimustavoitteena on pohtia ym-

päristön ja erilaisten yhteistyömallien osuutta käyttäjälähtöisten innovaatioiden johtami-

selle. Käyttäjälähtöisen innovoinnin ympäristöön liittyvät tekijöitä ovat mm. erilaiset yh-

teistoiminnan mallit.  Yhteistyötä ja sen malleja pyrin löytämään aineistosta ja kuvaa-

maan niitä teoreettisessa mallissa mahdollisuuksien mukaan.  

Pro gradu tutkimuksellani pyrin saamaan tuloksia kuntaorganisaation käyttäjälähtöisten 

innovaatioiden johtamisessa ja palveluiden innovoinnissa. Tutkimuksessa saatuja käsit-

teitä ja kuvauksia liitetään teoreettisen viitekehyksen teemoihin liittyvinä tekijöinä. Niillä 

pyritään yksilöimään vuorovaikutusta teemojen välillä ja käyttämään niitä selittämään 

tutkimusongelmaa. Tutkimuskysymyksiin vastataan tutkimustuloksissa ja pohdinta-

osiossa. Teoreettisen viitekehyksen teemoissa sovelletaan käyttäjäinnovaatioiden joh-

tamiseen soveltuvaa liiketalouden teorioita. Innovaatiolajeja on monia ja oma tutkimuk-
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sen kohdistuu käyttäjälähtöiseen ja avoimeen innovaatioon. Käyttäjälähtöisen innovaa-

tion määritelmänä lähestyn käyttäjälähtöistä innovaatiota toimija -ja tuotetason konsep-

tina (Lovio-Kivisaari,2008). Hennala (2011, 47) määrittelee käyttäjälähtöistä innovaa-

tiota käyttäjien tarpeista lähtevällä tuotteiden ja palvelujen kehittämisellä, käyttäjien ja 

käyttäjäyhteisöjen osallistamista kehittämistyöhön sekä käyttäjien omien innovaatioiden 

entistä tehokkaampaa hyödyntämistä (Hennala,2011).  

Tutkimukseni käsittää määritellyt tavoitteet sisällölle, rajaukset ja käsitteet. Käyttäjäin-

novaatiot ovat keskeinen tutkittava ilmiö ja sen johtaminen case organisaation konteks-

tissa. Tutkimusaineistosta nostan esiin käsitteitä ja kuvauksia, joita liitän valittuihin tee-

moihin. Pro Gradu tutkielmani tulokset esitän teoreettisessa mallissa ja kuvaan niiden 

johtamista eri teemojen kautta, jotka liittyvät käyttäjäinnovaatioiden johtamiseen.

 

 1.2 Tutkimusteemat ja kysymykset 

 

Pro gradu tutkimuksessa oletetaan että case organisaatiossa esiintyy erilaisia käytän-

töjä ja rakenteita jotka voivat olla esteenä innovaatioiden johtamiselle tai käytäntöjä, 

jotka luovat mahdollisuuksia niiden johtamiselle. Tällaiset asiat ovat johtamisen koh-

teena olevia resursseja, jotka ovat kehittyneet organisaatiossa ja joita organisaatiolla on 

käytössään. Yhtenä teemana ovat käyttäjäinnovaatiot jotka ovat johtamisen kohteena. 

Resursseja ovat tieto ja organisaation käytännöt sekä erilaiset osaamiset joita organi-

saatiolla on käytettävissään. Resurssien syntyyn ja kehittämiselle vaikuttaa aiemmat 

kokemukset käyttäjälähtöisistä innovaatioista ja niiden johtamisesta. Siinä sijaitsee 

myös tietämys ja osaaminen, jota tarvitaan innovaatiotoiminnassa. Tämä tutkimus-

teema vaikuttaa johtamisen keinoihin valintoihin. Johtamisen teemassa kuvaan niitä 

käytäntöjä ja malleja, miten johtaminen, sen järjestelmät ja johtajuus näkyvät käyttäjä-

lähtöisten innovaatioiden johtamisessa. Käyttäjälähtöisillä innovaatioilla pyritään saa-

maan parempia ja tehokkaampia palveluita niiden vaikuttavuuden kautta. Vaikuttavuu-

den teeman kautta tuon esiin esimerkkejä käyttäjäinnovaatiosta joiden on koettu tuovan 

lisäarvoa tuotteistuksessa ja palvelutuotannossa. Tutkimukseni tuloksissa pyrin teoreet-

tisessa mallissa kuvaamaan vuorovaikutusta teemojen välillä tutkimuksessa saatujen 

teemoihin liitettyjen käsitteiden kautta.  
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Yhtenä tutkimustavoitteena on pohtia ympäristön ja erilaisten yhteistyömallien osuutta 

käyttäjälähtöisten innovaatioiden johtamiselle. Käyttäjälähtöisen innovoinnin ympäris-

töön liittyvät tekijöitä ovat mm. erilaiset yhteistoiminnan mallit.  Yhteistyötä ja sen mal-

leja pyrin löytämään aineistosta ja kuvaamaan niitä teoreettisessa mallissa mahdolli-

suuksien mukaan. Pro gradu tutkielmani tulosten pohdinnassa osuudessa tarkastelen 

aineistosta saatuja havaintoja käyttäjäkehitystarpeista ja rajoitteista. Lisäksi aineistosta 

pohditaan erilaisten innovatiivisten ympäristöjen hyödyllisyyttä ja relevanssia kuntaor-

ganisaatiolle innovaatioiden johtamisessa ja niiden saamiseksi tuotantoon.  

 

2. Tutkimuksen teoreettinen tausta 

 

Pro gradu tutkimukseni tavoitteena on selvittämään johtamisen keinoja ja mahdollisuuk-

sia, joilla voidaan saavuttaa kuntaorganisaatiossa käyttäjälähtöisten innovaatioiden pa-

rempaa johtamista. Tutkimuksessani pyrin tunnistamaan eri tekijöitä ja käsitteitä, joita 

voidaan liittää käyttäjälähtöisten innovaatioiden johtamiseen tai jotka lisäävät mahdolli-

suuksia johtaa käyttäjälähtöisiä innovaatioita kuntaorganisaatiossa. Erilaisista tunniste-

tuista käsitteistä ja kuvauksista luodaan malli, jolla voidaan kuvata käyttäjälähtöisten in-

novaatioiden johtamista case organisaatiossa teoreettisessa viitekehyksessä. Asiantun-

tijuus ja tiedolla johtaminen tuovat arvoa organisaation johtamiseen. Tämän vuoksi 

case organisaatiossa tapahtuvaa resurssien johtamista käsitteellistetään ja selitetään 

johtamisen ja tietojohtamisen käsitteillä. Kuntaorganisaation perustehtävä eroaa perin-

teisen yrityksen tehtävästä. Kaikkea kaikelle -ajatus sekä tasapuolisuus että lainsää-

dännön mukaan toimiminen ovat tärkeitä sille eikä voiton tavoittele ohjaa toimintaa. Tä-

män vuoksi kuntajohtamisen erityisen kontekstin ymmärtämiselle ollaan valittu teoreet-

tista kuvausta kuntajohtamisen verkostojohtamisen malleista. Vaikka verkostojen johta-

minen ei ole määritelty Pro Gradu tutkielmani tutkimustavoitteeseen pyrin huomioimaan 

johtamiseen liittyvän verkostojen vaikutuksen käyttäjäinnovaatioiden johtamiseen. Mitkä 

tekijät vaikuttavat johtamisen malleihin verkottuneessa toimintaympäristössä? Millaisia 

johtamisen työkaluja voidaan käyttää ja mitä johdetaan, kun johdetaan käyttäjäinnovaa-

tioita kuntaorganisaatiossa.  Oma näkökulmani käyttäjälähtöisten innovaatioiden johta-

miseen ovat johtamisen teoriat ja tietojohtamisen teoriat. Case tutkimuksessani selvitän 
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tutkimuksen teemojen avulla organisaatioiden tarvitsemia tekijöitä ja mahdollistajia, pa-

remmalle käyttäjäinnovaatioiden johtamiselle. Saadun tutkimusaineiston pohjalta pyrin 

myös rajaamaan operatiivista ja strategisen käyttäjälähtöisten innovaatioiden johta-

mista, mahdollisuuksien mukaan. Case organisaatiossa tehtävät haastattelut eivät ole 

rajattu mihinkään tiettyyn toimialaan tai toiminnan tasoon. Lisäksi case tutkimus ei pal-

vele omana saarekkeenaan vaan pyrkii tuomaan oman kontribuutionsa käyttäjälähtöi-

sen innovaation johtamisen tutkimukselle. Toivon tulosteni hyödyttävän muutakin siihen 

liittyvää innovaatioiden johtamisen tutkimusta.  

 

2.1 Käyttäjälähtöisten innovaatioiden tutkimus  

 

Käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan käsitteen isänä pidetään professori Eric von Hip-

peliä, joka on kirjoittanut käyttäjien merkittävästä roolista yritysten innovaatiotoiminnan 

lähteenä jo 1970-luvulta lähtien (Hippel, 1976). Prahalad ja Ramaswamy (2000) määrit-

tävät tämän innovaatiotoiminnassa tapahtuneen muutoksen kuluttajan ja asiakkaan roo-

lin muutoksen passiivisesta palvelujen ostajasta, aktiiviseksi palvelujen käyttäjän rooliksi 

tapahtuneen 2000-luvun taitteessa. Heidän mukaansa asiakkaat (customers) olivat pas-

siivisia kuluttajia (consumers) ja tuotteiden ostajia (buyers) vielä 1990-luvulla. 2000-lu-

vulla asiakkaista tuli aktiivisia toimijoita ja osa yritysten laajentuneita verkostoja, samalla 

heistä tuli myös yritysten yhteiskehittäjiä(cocreators), yhteistuottajia (collaborators) ja 

jopa kilpailijoita (competitors) (Prahalad ja Ramaswamy (2000). Useat tutkijat painottavat 

innovaatiotoiminnan tärkeyttä tietoperusteisen talouden kilpailukyvyn ylläpitäjänä 

(Huang, 2010; Subramnaniam & Youndt, 2005). Innovaatio joka lisää yrityksen uusien 

tuotteiden kehitystä ja parantaa sen innovaatiokykyä voi tulla yrityksen ulkopuolelta 

(Frost & Zhou, 2005; Lai & Chang  2010; Paulin & Ferguson, 2010). Eräät tutkijat painot-

tavat vastavuoroisuuden tärkeyttä innovaatiotoiminnassa ulkoisten partnerien kanssa ja 

esittävätkin innovoinnin tuloksena syntyvän yhteistyön olevankin yhteisten organisaatioi-

den interaktioiden tulosta joka johtaa yhteistyöhön (Ballantyne & Varay, 2006). Vasta-

vuoroisuus myös keskeisenä ajurina innovaatiotoiminalle ja parantaa sitä (Chen, Tsou & 

Shing, 2011).  Pro gradu tutkimuksen tutkimusongelman kannalta johtopäätöksenä edel-

lisestä voidaan todeta organisaation osoittaman resurssin yhteistyölle olevan keskeistä. 
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Tunnustetaanko sen käyttäjäinnovaatiotoiminnan tärkeys ja hyöty organisaatiolle ja tuo-

daanko sen etuja ja hyötyjä riittävästi esiin? 

Suomessa tutkimusta käyttäjäinnovaatioista julkisella sektorilla ovat tehneet useat tahot 

Käyttäjäinnovaatioiden tutkimuksessa kohteena on usein ollut kuntien mahdollisuudet 

hyödyntää käyttäjälähtöisiä innovaatioita (Jäppilä 2012; Hennala 2011). Hennalan 

(2011) mukaan tutkimuksen kohteena on voinut olla myös maantieteellisen alueen 

muodostama innovaatio joka muodostaa innovaatiivisen miljöön (Camagni, 1991,3). 

Kunta ja miljöö ovat rinnakkaisia käsitteitä hahmotettaessa kuntaorganisaation käyttäjä-

lähtöistä toimintaympäristöä. Niiden yhteisenä nimittäjänä voi olla hallinto ja sen toteut-

taminen. Käyttäjälähtöisten innovaatioiden johtamista julkisella sektorilla kunnallistie-

teen näkökulmasta on tutkittu Suomessa (Jäppilä, 2012 ; Anttiroiko, 2009). Kuntaor-

ganisaatiolla on erityinen yhteiskunnallinen, lakiin perustuva asema. Niiden toimintaa 

säätelevät hallintolaki ja kuntalaki (434/ 2003 ja 365/1995;410/2015). Sillä on myös vel-

vollisuus tuottaa tiettyjä palveluita kaikille niitä tarvitseville erityislainsäädännön kautta. 

Hennala (2012) toteaa oman väitöstutkimuksensa tutkimustulosten viittaavan siihen, 

että julkinen taho pitää käyttäjänäkökulmaa hyvinvointipalvelujen uudistamisessa tär-

keänä, mutta niiden toteutuminen tai toteuttaminen konkreettisissa prosesseissa jää 

vaillinaiseksi, kun kriteerinä pidetään tässä tutkimuksessa käyttäjää osallistavan palve-

luinnovoinnin lähestymistavalle määriteltyjä piirteitä. Hän toteaa vielä ”Mielenkiintoisena 

tutkimustehtävänä olisi myös selvittää, mitkä julkisen sektorin, erityisesti kuntasektorin 

toiminta- ja johtamiskulttuurilliset tekijät asettavat hidasteita käyttäjälähtöiselle palvelu-

jen uudistamiselle” (Hennala,2012,124). Omalla tutkimuksellani luon käyttäjälähtöisten 

innovaatioiden johtamisen kautta näkökulmaa hänen toteamukselleen osallistamisesta 

ja sen johtamisesta.  

Perinteisesti innovaatiot on mielletty yrityksistä ja nykyisistä tuotteista lähtevänä inno-

vaationa. Kuten edellä jo todettiin markkinoilla ja kuluttajien käyttäytymisessä tapahtu-

nut muutos on aiheuttanut siirtymän käyttäjälähtöiseen ajatteluun. Muutospaine ja ajuri 

muutokselle on tullut ulkoapäin. Innovaation tuloksena syntyvässä tuotteessa ei ole 

eroa. Eri koulukuntien taloustieteilijät pitävät innovaatiota varallisuuden muodostuksen 

terminä yhtä lailla, kun markkinakokemuksena (mm. Schumpeter, 1975). Edellä todetun 

perusteella käyttäjäinnovaation voitaisiin olevan enemmän markkinakokemukseen pe-

rustuva, koska siinä oleva uuden palvelun ja sen kehittämisessä tai tuotteen tiedon 
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lähde sijaitsee ensisijaisesti käyttäjällä. Innovaatiotoimintaa ja käyttäjälähtöistä inno-

vointitoimintaa voidaan pitää liiketoiminta strategian osana tai investointipäätöksenä, 

jossa luodaan uutta kapasiteettia tuotekehittelyyn tai parannetaan tehokkuutta. Inno-

vaation tavoitteena voivat olla uudet tuotteet, palvelut, tavat toimia, tai prosessit.  

Kuviossa 1 nähdään käyttäjien tarpeiden muuttuminen ja siirtyminen markkinavetoiseen 

innovaatiotoimintaan. 

 

Kuvio 1. Innovaatio ja käyttäjälähtöinen innovaatio (lähde: Kuusisto,2009). 

 

2.2 Tutkimuksen teoreettiset teemat  

 

Saatu tutkimusaineisto esitetään teemojen ja käsitteiden kautta. Käyttämällä teemoja 

voidaan kuvata käyttäjälähtöisten innovaatioiden johtamista teemojen välillä, jolloin saa-

daan vuorovaikutteinen kuvaus organisaation toiminnasta käyttäjälähtöisten innovaatioi-

den johtamisessa. Mallissa voidaan myös kuvata erilaisia toimintoja yksilö -ja organi-

saation tasolla, jolloin vuorovaikutteisuuta voidaan kuvata yksilöidymmin mikäli se pal-

velee tutkimustavoitetta. Pro gradu tutkimukselle tavoite on selvittää käyttäjälähtöisten 

innovaatioiden johtamista case organisaatiossa ja sitä mahdollistavia sekä haittaavia 

tekijöitä. Tutkimuksen näkökulma on johtamisen ja tietojohtamisen näkökulma. Käyttä-

jälähtöisten innovaatioiden johtamisen tutkimuksessa sillä katsotaan olevan merkitystä 

sen suuntaamisessa ja tukemisessa erityisesti tuottavuuden lisäämisessä. Tämä vaatii 

useiden organisaatioiden sisäisten järjestelmien ja tahojen muutosta sekä johtamista, 
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jolla uusia innovaatioita saadaan tuotettua. Näin ollen johtamisen teema on valittu teo-

reettiseen malliin. Johtamisen teeman tutkimusaineiston käsitteitä selitetään transfor-

mationaalisen johtamisen ja tietojohtamisen KM käsitteillä.  

Käyttäjälähtöisen innovaatioiden tutkimus on liitetty kunnallisen palvelun tuotannon ke-

hittämiseen. Hennalan (2012) mukaan julkinen taho pitää käyttäjänäkökulmaa hyvin-

vointipalvelujen uudistamisessa tärkeänä, mutta niiden toteutuminen tai toteuttaminen 

konkreettisissa prosesseissa jää vaillinaiseksi, kun kriteerinä pidetään tässä tutkimuk-

sessa käyttäjää osallistavan palveluinnovoinnin lähestymistavalle määriteltyjä (Hennala, 

2012). Tällöin käyttäjälähtöisen innovaation tutkimus joka tapahtuu case kuntaorgani-

saatiossa tuo lisää tietoa mahdollisista haasteista joita organisaatiolla voi olla niiden to-

teuttamisessa sen eri vaiheissa. Käyttäjälähtöisen innovaation teemaa voidaan liittää 

esimerkkejä ja kehitysehdotuksia siitä, miten sitä pitäisi kehittää. Kehittämisen ajatus on 

tutkimusongelman taustalla.  

Vaikuttavuuden teemaan voidaan liittää tuloksia aineistosta jotka toimivat case esimerk-

keinä tutkimuksessa. Teema muodostaa viitekehyksen sille millaisia odotuksia tai tulok-

sia niillä on. Vaikuttavuuteen voidaan liittää kuvauksia eri käyttäjälähtöisten innovaatioi-

den lajeista, hyödyistä ja mittareista. Vaikuttavuuden käsitteeseen voidaan liittää myös 

kuvauksia siitä, miten sen hyödyt ovat jakautuneet eri innovaatiossa mukana olleiden 

osapuolten kesken. 

Resurssien teeman ja siinä sijaitsevan inhimillisen pääoman eri lajit ovat johtamisen 

kohteena. Asiantuntijaorganisaatio voi kehittää osaamistaan joko hankkimalla tai kehit-

tämällä sitä itse. Organisaation resurssiksi katsotaan varata, kyvykkyydet, organisaation 

prosessit, yrityksen piirteet ja ominaisuudet, tieto, tietämys joita yritys käyttää tehok-

kaan ja aikaansaavan strategian toteuttamiseksi (Daft ,1983). Resursseissa sijaitsee se 

kulloinkin tarvittava osaaminen, jota organisaatio tarvitsee käyttäjäinnovaatiot toimin-

nassa tarvittavassa tiedon. Tärkeänä inhimillisen pääoman lajina voidaan pitää organi-

saation sosiaalista pääomaa jossa ovat todelliset organisaation potentiaaliset resurssit 

sulautuneena, sen saatavilla ja johtuvat verkoston tai yksilön hallussa olevista yksilö- tai 

sosiaalisista yksiköistä (Ghoshaj & Nahapiet, 1988,243).  Kuviossa 2 esitetään teoreet-

tisten teemojen vuorovaikutus. Teemojen välistä vuorovaikutusta ja siinä tapahtuvaa 

käyttäjälähtöistä innovaatioiden johtamisesta case organisaatiossa selitetään aineis-

tosta saatavalla käsitteistöllä ja kuvauksilla.   
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Kuvio 2. Tutkimusmalli ja teoreettinen viitekehys. 

 

Kuvaukset ja käsitteet jotka tullaan liittämään teemoihin valikoituvat tutkimuksen toteu-

tuksena aikana. Tällaisia ovat usein toistuvat ilmaisut ja erityiset käsitteet jotka nousevat 

kysymysten yhteydessä esiin. Edellä mainittua kuvaamista voi olla esim. kuvaus ja il-

maisu ”mitata vaikuttavuutta”. Käsitteet jotka palvelevat tutkimustavoitetta ja siinä määri-

teltyä tutkimusongelmaa ja niitä voidaan pitää relevanttina tutkimustavoitteen kannalta, 

voidaan ottaa mukaan tutkimusaineistoon käsitteenä tai kuvauksena. 

 

2.3 Käyttäjälähtöisen innovaation paradigma 

 

Innovaatioiden luonteeseen kuuluu vuorovaikutus. Innovointi tapahtuu ihmisten välillä ja 

prosessin aikana se muuttuu ja kehittyy kohti lopullista muotoaan.  Näin ollen voidaan 

ajatella innovaatioiden ja käyttäjäinnovaatioiden johtamisen olevan tilannesidonnainen 

ja sosiaalisessa kontekstissa tapahtuva prosessi. Johtaminen on sosiaalisessa konteks-

tissa tapahtuvaa vuorovaikutuksellista toimintaa ja se tuo lisäarvoa sen kohteena ole-

vaan toimintaan. Käyttäjälähtöisessä innovaatiotoiminnassa se voi parantaa prosessin-

hallintaa tai se voi nopeuttaa innovaatioprosessia. Innovaatiot syntyvät yrityksissä, yh-

teenliittymissä ja vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja organisaatioiden välillä. Täl-

löin niiden johtamiskäytäntöjä arvioitaessa se voidaan nähdä innovaatioprosessina, 
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joka etenee lineaarisesti (kuvio 3.) Innovaatioiden johtamiseen liittyy usein samoja joh-

tamisen käytäntöjä, joilla voidaan johtaa projekteja, hankkeita tai muutosta, jopa strate-

gisen suunnittelun johtamisessa voidaan havaita innovaatioiden johtamista. Tällöin va-

littaessa johtamisen tapoja onkin havaita sen vuorovaikutteisuus. Kuitenkin käyttäjäläh-

töisen innovaatioiden johtamisessa voidaan nähdä perinteisen innovaation linjassa ta-

pahtuvan kehityksen prosessin mallin olevan vähintäänkin rajoittunut. Berkhout et. al 

(2010) kritisoivat lineaarista ajattelua joka hallitsee innovaatio keskustelua. Heidän mu-

kaansa avoimen innovaation malli esittää innovaation suppilona joka saa alkunsa tie-

teellisestä tutkimuksesta ja etenee lineaarisesti teknologisen ja tuotteen kehittämisen 

kautta markkinoille. Tämä yleisesti käytetty kausaalinen syy ketju pätee vain pieneen 

osaan innovaatioita. (Berkhout et. al 2010) mukaan innovaatiossa on monta palautesil-

mukkaa jotka esiintyvät sen eri vaiheissa ja jotka tulee ottaa huomioon. He jakavat sa-

man näkemyksen Chesbroughin (2003) kanssa siitä että monet että monet innovaatio-

prosessissa tarvittavat osaamiset sijaitsevat yrityksen ulkopuolella ja että innovaatio 

voidaan kuvata tiedon luomisen prosessina  joka saa alkunsa sosiaalisesta vuorovaiku-

tuksesta (Nonaka & Takeuchi, 1995). Kuviossa 3 kuvataan innovaatioita perinteisen 

ajattelun mukaisesti. Se etenee vaiheittain vesiputousmallin mukaisesti, tavoitteenaan 

valmis tuote. Vaiheisesti annetun mallin takia voidaan innovaation ajatella olevan pro-

jektin kaltainen, ja siinä eteneminen vaatii aina innovaatiolta osittaista valmiutta, ennen 

siirtymistä seuraavaan vaiheeseen.  
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Kuvio 3: Innovaatioprosessi, vertikaalisen innovaation mahdollisuudet (lähde: Majaro,1988). 

 

Rajoitteet jotka estävät innovaatioprosessin lineaarisuutta voivat johtua organisaatioi-

den toiminnan luonteesta. Organisaation toiminnan suunnitteluväli ja sen kehittämisen 

suunnan määrittely, yhdessä käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan avoimen innovaatio-

mallin kanssa, asettavat haasteen suoraan etenevälle prosessille. Avoin innovaatiomalli 

ja vuoropuhelu eri innovaatiossa mukana olevien toimijoiden kanssa vaatii erilaista joh-

tamista organisaatiossa.  Oikarisen (2010) mukaan mallia johtamiselle ei ole. Hän to-

teaa ”Tiedon tuottaminen jakaminen, selkiyttäminen ja uudelleen yhdistäminen kuten 

myös päätöksenteko liittyen resursseihin, aikatauluihin ja vastuunjako, arviointi, ovat jat-

kuvia prosesseja. Ei ole kattavaa järjestelmää johtamisen järjestelmää tai lähestymista-

paa jolla voitaisiin luoda malli niiden välille”. (Oikarinen et al., 2010). Oikarisen to-

teamuksen pohjalta voidaan havaita haaste käyttäjälähtöisten innovaatioiden johtami-

sessa olevan sen prosessin johtamisessa ja sen epälineaarisessa etenemisessä, joka 

vaikeuttaa sen johtamista. 
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Avoimessa innovaatiotoiminnassa organisaatiot ja yritykset tietoa haalivat hyödyllistä ja 

korkeatasoista tietoa laajalta alueelta, Chesbrough:n (2006) mukaan, Tiedon saata-

vuutta edistää avoimen innovaation paradigmaan ja innovaatiotutkimukseen keskeisesti 

diffuusion käsite. Diffuusio tapahtuu kun innovaation tieto on useiden saatavilla toisin 

sanoen kun innovaatio on riittävän laajalle levinnyt (Rogers, 1995). Tämä luo mahdolli-

suuksia organisaatioille tiedon saamisessa, mutta samaan aikaan myös tuo riskejä tie-

don kriittisen ja liiketoimintatiedon hallinnan suhteen. 

Vuonna 2005 julkaistussa teoksessaan “Democratizing Innovation” von Hippel kuvaa 

käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa sen demokratisoitumisen kautta. Innovaatiotoimin-

nan demokratisoitumisella hän tarkoittaa sitä, että palvelujen käyttäjät kehittävät nykyi-

sin yhä useammin itse uusia tuotteita yritysten perinteisen tiede- ja tuotekehityslähtöi-

sen innovaatiotoiminnan sijasta. (von Hippel 2005, 1–2.) 

 

2.4 Käyttäjäinnovaation johtamisen käytäntöjä 

 

Innovaatioiden katsotaan syntyvän eri osaamisalojen ja paradigmojen rajapinnoilla (Jo-

hansson 2004).  Edellä kuvatut käytännöt vaativat aktiivista vuorovaikutusta sekä tiedon 

hallintaa. Sen lisäksi että erilaiset ryhmät ja Communities of practice – ilmiö, havaitaan 

yrityksen sisällä, tulee huomioida organisaation ja sen eri ryhmien kyvykkyys vastaanot-

taa sekä jakaa tietoa innovaatioprosessien aikana. Tällöin niiden kyvykkyyttä johtaa in-

novaatiotoiminnan tietoa voidaan peilata ryhmän tai yksilön absorbtiokyvyllä (Wen-

pin,2001) ja tiedon tahmaisuudella (Von Hippel, 2001). Absortiokyky vaikuttaa eri ryh-

mien ja yksilöiden kykyyn omaksua uutta tietoa luoda sekä vaikuttaa sen jakamiseen. 

Tahmaisuudella voidaan kuvata tiedon kiinnittyneen yksilöön tai organisaatioon, josta 

se on irroitettavissa esimerkiksi innovaatioita varten. Tällaisia esteitä tietämystä ja jaka-

mista synnylle voidaan löytää. Tahmainen tieto on organisaation hiljaista tietoa, jota on 

vaikeata irrottaa ja se sijaitsee organisaation sisällä mm. tavat toimia ja organisaatiossa 

harjoitetut best practice käytännöt . (Von Hippel,1994). Se vaikuttaa keskeisesti organi-

saation sosiaalisissa järjestelmissä. Tiedon ollessa tahmaista ja sitä havaittaessa, voi-

daan ajatella yrityksellä olevan potentiaalia kyvykkyyteen, organisaation dynaamisen 

ympäristön rajoissa. 
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Käyttäjäinnovaatiossa voidaan osallistaa käyttäjiä ja asiakkaita jakamaan kokemuksia, 

yhdistämään ideoita, testaamaan tuotteita tai suunnittelemaan niitä (Gangi et. al. 2010: 

Prandelli et al. 2010). Tämä vaatii johtamisotetta, jossa tuetaan muutosta haluttuun 

suuntaan voimaannuttamalla käyttäjiä.  Voimaannutettaessa käyttäjiä työkaluin ja tek-

nologioilla voi merkittävästi tehostaa yrityksen kyvykkyyttä käyttäjien kanssa toimimi-

sessa ja heillä olevaan tietoon (Ogawa & Piller 2006; Prahalad & Ramaswamy 2004).  

Käyttäjälähtöisen innovoinnin ja innovaation uudempaa aaltoa edustaa esimerkiksi 

crowdsourcing eli innovaatiotalkoot (Howe, 2006). Tässä menetelmässä yritykset voivat 

hyödyntää tietotekniikkaa. Suomenkielinen vastine sanalle on joukkoistaminen, joka kir-

jaimellisesti kuvaa sitä.  Näitä tapoja voidaan hyödyntää kun halutaan saada laajan 

massan tietämystä hyödynnettyä innovaatioprosessissa. Tässä tavassa useita eri hen-

kilöitä ja tahoja kutsutaan mukaan innovoimaan usein verrattain väljällä tehtävänannolla 

parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Crowdsourcing on innovointitekniikka jota voidaan 

hyödyntää kaikessa avoimessa innovaatiotoiminnassa, joten sitä ei pidä yhdistää vain 

käyttäjälähtöisiin innovaatioihin. Metodeja edelläkävijä käyttäjien ja heidän kaupallisesti 

lupaavien tuotteidensa tunnistamista varten on kehitetty 1990-luvun puolivälistä lähtien 

(Lovio & Kivisaari, 2010).  Tällaisia metodeja ovat muun muassa ”Asiakkaan ääni” 

(voice of the customer) innovaatiokontekstissa asiakkaan tai käyttäjän ”ääni” näyttäytyy 

metodologisesti ja metodisesti moninaisena sisältäen myös keskenään ristiriitaisia nä-

kemyksiä ja käyttötapoja. Se on liitetty metodeihin, kuten asiakas- ja ryhmähaastattelui-

hin sekä kyselymenetelmiin, jotka paljastavat tyypillisesti asioita, jotka käyttäjät tiedos-

tavat ja pystyvät artikuloimaan selvästi. (Hennala 2012). Palveluiden kehittämisessä 

käyttäjälähtöisessä innovaatiotoiminnassa voidaan hyödyntää käyttäjän mieltä. ”Käyttä-

jän mieli” on menettely, jonka avulla voidaan saada tarkempi käsitys käyttäjien tarpeista 

ja tuotteen tai palvelun käyttötilanteesta. (Lovio & Kivisaari, 2010). 

Käyttäjälähtöisten innovaatioiden kohteena ovat usein jo käytössä oleva tuotteet ja pal-

velut. Usein tuotekohtaisessa käyttäjälähtöisessä innovaatiotoiminnassa tai kehittämi-

sessä, voi tuotteen valmistaja antaa kehittäjälle mahdollisuuden käyttää kehittäjän orga-

nisaation resursseja kehittämiseen. Tällainen voi olla tuotetiedon antamista tai vastaa-

mista aktiivisesti käyttäjän kysymyksiin tai erilaista resurssien antamista kehittämiseen, 

jotka liittyvät tuotteen toiminnallisuuteen. Käyttäjäinnovaatiot voivat tarjota yrityksille 

verrattain vähäriskisen mutta tehokkaan kanavan erilaisille innovatiivisille kokeiluille. 
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Kuitenkin niiden hallitsemisen kannalta ja strategisen kytköksen varmistamiksesi, toi-

minnan tulee olla ohjattua organisaation näkökulmasta. Käyttäjälähtöisessä innovoin-

nissa tunnetaan tapa jossa voidaan hyödyntää yksittäisiä käyttäjiä.  Erik von Hippel 

(1986; 2005) on nostanut esiin lähestymistavan, jonka keskiössä on ajatus edelläkävijä 

käyttäjästä (lead user). Lead user käsitteeseen liittyvä metodologia mahdollistaa tehok-

kaasti ja systemaattisesti tuottaa ideoita kaupallisesti kiinnostaville uusille tuotteille. 

(Herstatt ja von Hippel, 1992; Lilien et al., 2002; Olson and Bakke, 2001; Urban and von 

Hippel, 1988). Lead käyttäjien määrittely organisaatioiden toimesta edellyttää organi-

saation johtamisessa kykyä havaita, tunnistaa ja määritellä lead käyttäjän hyötyä orga-

nisaatiolle. Von Hippel käytti käsitettä johtava käyttäjä (lead user) ensimmäisen kerran 

vuonna 1986 ja kokosi näkemyksensä yritysten käyttäjälähtöisestä innovaatiotoimin-

nasta teokseensa “The Sources of Innovation” vuonna 1988. (von Hippel 1976; 1986; 

198.)  

 

2.5. Verkostojohtaminen kuntajohtamisen mallina 

 

Innovaatiokyvykkyyden lisääminen kuntaorganisaatioiden osaamisissa ja palvelutuotan-

nossa on tärkeää niukkenevien resurssien vallitessa sekä toimintaympäristön ennustet-

tavuuden vaikeutuessa. Uudet palvelutuotantomallit sekä miten niiden tuotanto järjeste-

tään asettavat kuntaorganisaatioille eri tason haasteita (Ryynänen,2001).  Haveri 

(2003) näkee kuntajohtamisen laajemmassa yhteisöllisessä ja alueellisessa konteks-

tissa, jossa johtamisen olennaisin tavoite on koko yhteisön elinvoiman aktivointi. (Haveri 

2003, 282–283.) Tuula Jäppinen (2012,130) toteaa verkostoituvan mallin olleen 1980- 

ja 1990-lukujen muutostrendi kuntajohtamisessa. Uusien palvelumallien toimivuus ja 

käyttöönotto, edellyttävät organisaatioilta uusia osaamisia ja aktiivista vuorovaikutusta 

eri toimijoiden kanssa verkostomaisesti toimimalla. Rhodes (2000, 60) kuvaa itse asi-

assa koko julkisen hallinnon itseorganisoituvien verkostojen kautta. Näitä verkostoja 

luonnehtii kolme erityispiirrettä. Ne ovat organisaatioista riippumattomia ja kykenevät 

ylittämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin rajat. Toiseksi niiden ylläpito vaatii 

jatkuvaa vuorovaikutusta. Kolmanneksi verkostojen välinen vuorovaikutus on kuin peliä, 



 

16 
 

joka vaatii luottamusta ja yhdessä neuvoteltuja sääntöjä. Lopuksi verkostot ovat itsenäi-

siä, eikä valtiolla tai kunnalla ole etuoikeutta johtaa niitä, vaikka ne voivatkin niihin epä-

suorasti vaikuttaa sen toimintaan. (Rhodes,2000).  

Vähenevien resurssien ja kilpailun takia johtamisen kohteena on aiempaa laajempi ym-

päristö kuin pelkät perinteiset hallintoalat. Kuntatalouteen vaikuttavat yksittäiset muu-

tosajurit ja ympäröivän maailman muutokset pakottavat kuntaorganisaatiot luomaan uu-

sia strategioita ja toteuttamaan niitä proaktiivisesti. Eräät tutkijat ovat nostaneet verkos-

toissa toimimisen johtamistyylin ja siinä tarvittavia ominaisuuksia. Ståhle kumppanei-

neen (2004, 1–5) tarkastelee verkostojen johtamisessa tarvittavaa jaettua johtajuutta 

erityisesti innovatiivisissa organisaatioissa. Tässä ympäristössä johtaja voi vaikuttaa or-

ganisaationsa kehittymiseen rakenteiden, tulkintojen, energisoinnin ja kompetenssien 

kehittämisen avulla. Tämä jatkuva uudistuminen on osa organisaation strategista kyvyk-

kyyttä. Perusedellytys kaikille johtajille onkin ymmärtää oman johtamistapansa vaikutuk-

set ja rajoitteet. Kun tietää, millaisiin tilanteisiin ja tavoitteisiin oma johtamisosaaminen 

parhaiten soveltuu, osaa hakeutua kumppanuuteen sekä itseä tukevien että täydentä-

vien osaajien kanssa. (Ståhle et. al.2004, 135–144.) 

 

2.5.1 Johtajuus verkostoissa 

 

Verkostoissa toimiminen on tunnustettu osa johtamista. Kuitenkin voidaan olettaa että 

innovaatiokumppanuuden tavoitteluun liittyy hyödyn ja vaikuttavuuden tavoittelu saavu-

tettavan resurssin hyötynä. Ståhle et al. (2004) toteaa ”Perusedellytys kaikille johtajille 

onkin ymmärtää oman johtamistapansa vaikutukset ja rajoitteet. Kun tietää, millaisiin ti-

lanteisiin ja tavoitteisiin oma johtamisosaaminen parhaiten soveltuu, osaa hakeutua 

kumppanuuteen sekä itseään tukevien että täydentävien osaajien kanssa”. (Ståhle et. 

al. 2004, 135–144). Edellä mainitussa todetaan myös johtajan persoonalla olevan mer-

kitystä sekä käytettävällä johtamistyylillä verkostojen valinnassa. Tämä tuo rajoituksia 

tai edistää verkostoissa toimimista, johtajatyylistä riippuen. Innovaatioiden johtamiseen 

liittyy jo kuntalain ja hallintolain osalta erilaisia rajoitteita mutta myös edistäviä tekijöitä. 

Kunnan perustehtävän toteuttamisessa sen tulee palvella tasapuolisesti kaikkia sen asi-

akkaita. Tällöin innovaatiotoiminnan strategian ja tavoitteiden tulee palvella isoa ryh-
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mää, eikä pieniä ryhmiä voida suosia muiden kustannuksella.  Käyttäjälähtöisessä inno-

vaatiossa asukkaalla on kuntalain perusteella mahdollisuus a innovatiivinen palveluiden 

kehittäjä. Kuntalaissa (365/1995) korostettu, että asukkaiden ja palvelujen käyttäjien 

suoraa vaikuttamista ja osallistumista tulee edistää käyttäjädemokratian kautta edustuk-

sellisen demokratian rinnalla. (Kuntalaki, 365/1995.) 

Kuntaorganisaatiossa niukkojen resurssien paineessa johtajan persoona ja ympäris-

töstä tulevaa painetta kuvaavat Ståhle et. al (2004).”Dynaamisen ympäristön johtajuus 

on jaettua ja kompleksista, se edellyttää johtajaltaan rohkeutta ja elämää epävarmuu-

dessa sekä tilanteiden jatkuvaa tulkintaa. Toiminnan tulokset tuotetaan yhdessä monien 

itsenäisten toimijoiden kanssa, usein laajapohjaisessa verkostossa, monien tahtotilojen 

ristipaineessa. Tässä ympäristössä johtajuus on vuorovaikutteinen prosessi, jota ku-

kaan ei voi yksin johtaa”. (Ståhle, Sotarauta & Pöyhönen 2004, 135).  Vuorovaikutus 

voidaan nähdä innovaatiotoiminnan keskeisenä ajurina ja tekijänä, joka liikuttaa sitä 

eteenpäin. Edellä kuvatussa tilanteessa tulee esiin käyttäjälähtöisen innovaation ja jae-

tun johtajuuden välinen vuorovaikutus. Tieto ja johtajuus voivat kulkea käsikkäin, kuiten-

kin tiedon tarve voi sanella johtajuutta enemmän kuin johtajuus tietoa avoimessa käyttä-

jälähtöisessä innovaatiossa.  Johtajalle ja hänen organisaatiolle tämä tuo haasteita 

mutta luo strategisia mahdollisuuksia vallitsevissa olosuhteissa luoda innovatiivisia rat-

kaisumalleja yhdessä palveluiden käyttäjien kanssa.  

 

2.5.2 Julkisen sektorin innovaatiotoiminnan tutkimus 

 

Ryynänen (2001) mukaan uudessa poliittisessa monitoimijaisessa kulttuurissa (Ryynä-

nen 2001, 23) joudutaankin keskittymään aiempaa enemmän prosesseihin ja aiempaa 

vähemmän yksittäisiin menettelytapoihin.  Julkisen sektorin innovaatiotoiminta ei ole 

myöskään suoraan verrattavissa yksityisen sektorin innovaatiotoimintaan. Siinä on 

useita erityispiirteitä kuten poliittiset päättäjät ja palvelujen käyttäjät innovaatioprosessin 

alkuun saattajina tai palvelutoiminnan ja hallinnon uudistaminen avoimessa ympäris-

tössä ja yhteistyö monitoimijaisen verkoston kanssa (Hartley & Benington, 2006, 12, 46; 

Hennala ym. 2008, 95). Moore ja Hartley (2008, 4–5) mainitsevat julkisen sektorin inno-

vaatioiden erityispiirteiksi edelleen, että ne syntyvät ja otetaan käyttöön yksittäisen or-

ganisaatiotason yläpuolella ja että, niiden toimeenpano vaatii verkostomaisen toiminnan 
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tai monimutkaisen sosiaalisen tuotantojärjestelmän.  Näistä ominaisuuksista, ja erityi-

sesti sitä kuinka tällaisten innovaatioiden toimeenpano vaatii monimutkaisen sosiaali-

sen järjestelmän johtamista ja sen päätöksentekoa, innovaatiotutkimusta ei ole juuri ol-

lenkaan. (Jäppinen,2011). Nelson (2008) toteaa sen lisäksi että, julkisen sektorin inno-

vaatiotutkimus on vähäistä, sen tavoitteena on vielä harvemmin olla uutta luovaa ja ko-

keilevaa, riskejä ottavaa, yrittäjämäistä tai perustua oppimiseen (Nelson, 2008). 

 

2.5.3 Osallistuminen verkostoissa 

 

Kuntaorganisaation sidosryhmät ovat osallisena innovaatioiden ilmeisin ja tärkein kun-

tien sidosryhmä ovat sen asiakkaat joille se palveluita tuottaa. Lisäksi sillä voidaan ha-

vaita olevan erilaisia suhteita yhteiskunnallisiin järjestöihin ja aatteellisiin yhdistyksiin, 

joita sen tarvitsee huomioida innovaatiotoiminnassa. Innovaatioiden johtamisen näkö-

kulmasta ja innovaatioprosessin eri vaiheissa tämä voi aiheuttaa jaetun johtajuuden kal-

taista johtajuutta mm. tiedon hallinnan ja asiantuntijuuden osalta. Tässä ympäristössä 

johtajuus on vuorovaikutteinen prosessi, jota kukaan ei voi yksin johtaa. (Ståhle, Sota-

rauta & Pöyhönen 2004, 135.)  Tänä päivänä modernin yhteiskunnan julkinen hallinto 

on monimutkaisten verkostojen hallintaa. Nämä hallinnan verkostot koostuvat monista 

erilaisista kansallisten, alueellisen ja paikallisen tason toimijoista, jotka voivat olla niin 

poliittisia tahoja kuin julkisia ja yksityisiä organisaatioitakin. Näillä toimijoilla on myös eri-

laisia, jopa vastakkaisia, tavoitteita ja intressejä. (Kickert, Klijn & Koppenjan 1997, 8–2, 

39.)  

Tutkimusta kunnan roolista verkostokoordinaattorina ovat tehneet eri tutkijat (Haveri, 

Laamanen, Majoinen 2003, 85; Oikarinen, Hennala & Linna 2008, 197–198). Millaisia 

verkostoja oikeastaan kuntaorganisaatiolla on ja millaista verkostotoiminta on? Oikari-

nen et. al (2008,199) tutkimus näkee kuntatahon resurssina, ja sen tuoman lisäarvon 

olevan nimenomaan strategisen verkosto-ohjauksen hallitsemisen (Oikarinen et. al., 

2008). Innovaatioiden johtamisen voidaankin todeta kuuluvan tähän samaiseen koko-

naisohjaukseen. Tärkeää olisi huomioida strategian tasolla lisäarvot ja määrittää niitä 

toimenpideohjelmissa.  
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Ryynäsen (2001) mukaan kuntien päätöksenteko ei enää tapahdu pelkästään poliittis-

ten instituutioiden keskittymiin. Talouselämä ja liikeyritykset, perinteiset ja uudentyyppi-

set viestimet, kansalaisyhteiskunta, globalisaatio sekä useat muut tekijät ovat vaikutta-

massa yhteiskuntakehityksen suuntaan. Keskustelu kunnan johtamisjärjestelmästä on 

siirtynyt hallinnon kehittämisestä kuntayhteisön kokonaisuuden kehittämiseen ja pää-

töksenteko on hajautunut useisiin vallan keskittymiin. (Ryynänen,2001,21-23). Haas-

teita ratkomassa ei ole yksin kuntaorganisaatio vaan kunnan eri sidosryhmät verkosto-

maisesti toisiinsa nivoutuneina. Tämä tarkoittaa että kunta vastaa edelleen palvelujen 

järjestämisestä, mutta yhä enemmän ne järjestetään erilaisten sopimus- ja yhteistyöjär-

jestelyjen kautta. Uusia ratkaisuja pitäisi yli rajojen hyödyntää enemmän. Tämä tarjoaisi 

myös mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja innovointiin enemmän. 

 

2.5.4 Organisatoriset innovaatiot 

 

Tämä puoltaa ajatusta ja mahdollisuutta kuntaorganisaatiossa tapahtuvasta organisato-

risesta innovaatiosta jossa, Organisatoriset innovaatiot liiketoiminnan harjoittamisessa 

sisältävät uusien tapojen käyttöönottoa työnteon rutiinien ja menettelytapojen organi-

sointiin. Näitä ovat esimerkiksi uusien oppimiskäytäntöjen ja tiedon jakamistapojen 

käyttöönotto yhtiön sisällä Innovaatiot työpaikan organisaatiossa käsittävät sellaisten 

uusien menetelmien käyttöönoton, joilla jaetaan työtehtäviä ja päätöksentekoa työnteki-

jöiden kesken yrityksen sisällä sekä yrityksen toimintojen välillä. Myös uudet konseptit 

toimintojen jäsentämisestä, kuten eri (liike)toimintojen integrointi kuuluvat tähän ryh-

mään.  Tämä tarkoittaa uusien johtamismenetelmien käyttöönottoa ja päätöksenteon 

siirtämistä sinne missä asiantuntijuus on”. (Mutanen &Parjanen, 2008). 

Organisatoriset innovaatiot (Damanpour,1991; Mutanen & Parjanen, 2008) pitävät siis 

sisällään uusia tapoja vallitsevien suhteiden toteuttamisesta muihin yrityksiin tai julkisiin 

organisaatioihin. Tämä voi tulla kyseeseen silloin kun uudet organisatoriset innovaatiot 

yhtiön ulkoisissa suhteissa sisältävät uusien tapojen toteuttamisen suhteiden järjestämi-

sessä muihin yrityksiin tai julkisiin laitoksiin, kuten uudenlaisten yhteistöiden vakiinnutta-

minen tutkimusorganisaatioiden tai asiakkaiden kanssa. Ulkoistaminen tai alihankinta 

ovat innovaatioita yhtiön ulkoisissa suhteissa, kun ne tehdään ensimmäistä kertaa liike-

toimissa tuotannon, hankinta-, jakelu-, rekrytointi ja oheispalveluissa.  
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Innovaatioiden voidaan todeta olevan keskeisesti tunnustettu kehitystä ohjaava asia 

kuntien palveluntuotannon muotoilussa ja parantamisessa (Damanpour and Schneider 

2009).  Kunnan asiakkaalla on rooli ja sananvalta siinä mitä ja millaisia palveluita hä-

nelle tuotetaan. Kuntien saama hyödyt innovaatioista välittyvät sen asukkaille. Kunnalli-

sessa johtamisessa voidaan todeta innovaatioiden olevan olennainen osa organisato-

rista olemassa olon tarkoitusta. Damanpour et al. jatkavat ”Kuntajohtamisessa innovatii-

visen toiminnan palkkio tai hyöty onkin organisaation oppimissuunnassa ja asiakkaan 

paremmassa ohjauksessa” (Damanpour et.al, 2006).  Asiakaskeskeinen organisaation 

malli tunnistetaan myös julkisella sektorilla (Deshpandé, Farley, and Webster,2000). 

Asiakkaan etu on tutkijoiden mukaan keskeinen tekijä joka ohjaa julkisorganisaation toi-

mintaa. Kuten monen yksityisen yrityksen johtamisessa, strategisessa suunnittelussa ja 

johtamisessa, julkisen kuntaorganisaation tulee innovaatiotoiminnassa huomioida ei 

vaan nykyiset asiakkaansa vaan myös ne jotka käyttävät sen palveluita tulevaisuu-

dessa. Eräät tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota myös tähän (Christensen-Bower, 

1996). Paras tapa varmistaa uudet sekä nykyiset asiakkaat on innovointi eri asiakasryh-

mille. Kuntaorganisaatiossa tämä voitaisiin varmistaa useilla eri innovaatiohankkeilla eri 

asiakasryhmille. (Bonner and Walker 2004). 

 

2.6 Transformationaalinen johtaminen 

 

Useat tutkijat ovat nostaneet tärkeäksi tekijäksi tranformationaalisen johtamisen kanssa 

ja organisaatiokulttuurin. Organisaatiokulttuurin parempi ymmärtäminen tarjoaa tien ym-

märtää työntekijöiden tulevaa käyttäytymistä ja normatiivisia käsityksiä organisaatiosta 

(Glisson & James, 2002, p. 771). Sarros & al. (2008) mukaan organisaatiokulttuuri toi-

mii välittäjänä transformationaalisen johtamisen organisaation innovaatioilmapiirin vä-

lillä.( Sarros & al., 2008). Heidän tutkimuskohteena oli organisatorinen innovaatio joka 

viittaa minkä tahansa uuden tuotteen, prosessin tai systeemin käyttöönottoon organi-

saatiossa (Suranyi & Unger, 1994.  Yhdessä transformationaalisen johtamisen kanssa 

kulttuuri vaikuttaa organisaation mahdollisuuksiin toimia innovatiivisesti. Tämä edellyt-

tää kuitenkin muutosta, jota voidaan myös tavoittaa transformatiivisella johtamisella. 
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Muutosjohtamisen tavoitteena johtajalla on nykyisen toimintakulttuurin muokkaaminen 

haluttuun suuntaan. Transformationaalisen johtamisen käsitteessä on jo itsessään aja-

tus muutoksesta mukana.  Se voidaan luokitella muutoksen johtamisena, mutta se kes-

kittyy painottamaan johdettavien asenteiden muuttumista eikä keskity muutosprosessin 

tai sen tehtävien johtamiseen. Transformationaalinen johtaminen muutoksen johtami-

sessa pyrkii muuttamaan vallitsevia käsityksiämme organisaation jäsenenä. Muutosjoh-

taminen vaatii onnistuakseen ajattelutapojen, asenteiden ja työskentelytapojen muu-

tosta syvällisesti organisaatiossa. Transformationaalisen johtajan ideaalikäyttäytyminen 

painottaa luottamusta, arvoja ja eettisyyttä (Guay, 2013).  

 

 

2.7 Käyttäjälähtöinen innovaatio ja johtamisen visiointi  

 

 

Transformationaalisen johtamisen osa-alueita ja tekijöitä ovat tulevaisuuden vision arti-

kulointi, roolimallin esittäminen, yrityksen tavoitteiden edistäminen ja hyväksynnän saa-

minen henkilöstön keskuudessa, korkeiden odotusten asettaminen, henkilökohtaisen 

tuen antaminen ja älyllinen stimulointi (Podsakoff, MacKenzie, Moorman & Fetter, 

1990). Heidän mukaansa kukin edellä mainittu tekijä voi olla oma itsenäinen tekijänsä 

pikemmin kuin yksi yhtenäinen rakenne. Avolion ja Bassin (2002) mukaan tietyt yksilölli-

set johtamistyylit kuten muiden inspirointi ja vision luominen sekä sen viestiminen, ko-

rostuvat enemmän kun johdetaan muutosta tai organisaation kulttuuria (Avolio & Bass, 

2002). 

Transformationaalinen johtaminen pitää sisällään ominaisuuksien siirtymistä johtajalta 

alaisille ja seuraajien inspiroitumista suorittamaan yli odotusten. Transformationaalinen 

johtaja asettaa oman etunsa palvelemaan organisaation etua (Avolio et al., 2009, s. 

423). Johtajuuden ominaisuuksia joita johtaja siirtää edelleen ovat luottamus, arvot, eet-

tinen toiminta ja motivaation lisääminen. Voidaan todeta että johtajan transformationaa-

lisen johtamisen ominaisuuksilla on vahva positiivinen suhde johtajan tehokkuuteen 

mutta myös seuraajien tyytyväisyyteen johtajaa kohtaan, työtyytyväisyyteen, sitotumi-

seen organisaatioon ja suoritukseen (DeGroot et al., 2000; Judge and Piccolo, 2004; 

Lowe et al., 1996). Transformationaalisella johtamisella viitataan myös johtajan käyttäy-

tymiseen jossa hän motivoi seuraajiaan suoritukseen ja samaistumaan organisaation 
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tavoitteiden mukaisesti ja hänellä on kykyä motivoida työntekijäitä suorittamaan yli halu-

tun tason. Tämän tuloksena työntekijät sitoutuvat työhönsä ja lisääntyvän työtyytyväi-

syyden kautta työn tulokset. (Bass & Avolio, 1994, 1997; Gardner & Avolio, 1998; Ho-

well & Avolio, 1993; Lowe, Kroeck, & Sivasubramaniam, 1996; Sosik, Kahai, & Avolio, 

1998.)   

Tranformationaalisella johtamisella on laajalti kysyntää erilaisissa organisaatiossa. 

Transformationaalinen johtaminen on käytössä erilaisissa ympäristöissä niin yrityksissä, 

koulutusorganisaatiossa ja yleishyödyllisissä organisaatioissa (Sosik and Jung, 2010) 

Kuitenkin johtamistyylin joka johtajalla on, tulee sopia organisaatioon. Innovatiivisiin or-

ganisaatioihin tutkijat ovat liittäneet ominaisuudet kuten joustavuus, sopeutuvuus, yritte-

liäisyys ja innovatiivisuus. (Orchard, 1998; Parker & Bradley, 2000; Valle, 1999). Omi-

naisuuksien listaa määrittää nopeasti muuttuva toimintaympäristö, joihin organisaatiot 

jatkuvasti sopeutuvat. Nykyaikana moniarvoiset työyhteisöt tarvitsevat yhteisen tarkoi-

tuksen voidakseen työskennellä erilaisten ihmisten kanssa ja jossa yhdistävänä tekijänä 

selkeän yhteisen normiston ja tavoitteet. Yhtenä keinona yhdistää ihmisiä on ja esiin 

tuodaan transformationaalisen johtamisen osa-alueeseen kuuluvan visioinnin. Moniar-

voiset työyhteisöt tarvitsevat tarkoituksen työskennellä erilaisten ihmisten kanssa ja 

jossa yhdistävänä tekijänä selkeän yhteisen normiston ja tavoitteet.  

Visiointi ja sen viestiminen voidaan nostaa tärkeäksi johtamisen osa-alueeksi matkalla 

innovatiivisemmaksi organisaatioksi. Kavanaghin ja Ashkenasyn (2006) mukaan muu-

tos saavutetaan johtajan ainutlaatuisella visiosta organisaatiosta (Kavanagh & Ash-

kanasy, 2006, 21). Ilman visiota ei voida muuttaa organisaation innovaatiokykyä. Johta-

jalla on keskeinen rooli siinä. Kulttuurin linssien (James & al., 2007) kautta tapahtuu 

johtajan vision julistus joka auttaa luomaan olosuhteita muutokselle (James & al, 2007). 

Organisaatiokulttuuri vaikuttaa julkisen organisaation kykyyn kääntää innovointi aktivi-

teetin näkyväksi suorituksen parantamiseksi (Damanpour et.al, 2006 ja  Han, Kim, and 

Srivastava 1998). 
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2.8 Tiedolla johtaminen 

 

Mutta organisaatioille ja yrityksille rajojen yli toimiminen on elinehto. Useat tutkijat pai-

nottavat innovaatiotoiminnan tärkeyttä tietoperusteisen talouden kilpailukyvyn ylläpitä-

jänä (Huang, 2010; Subramnaniam & Youndt, 2005). Käyttäjäinnovaatiossa tieto sijait-

see usein yrityksen rajojen ulkopuolella. Innovaatio joka lisää yrityksen uusien tuottei-

den kehitystä ja parantaa sen innovaatiokykyä voi tulla yrityksen ulkopuolelta (Frost & 

Zhou, 2005; Lai & Chang,2010; Paulin & Ferguson, 2010). 

Onko kuntaorganisaatiolla mahdollisuus mahdollisuuksia kehittää rakennettaan siten 

että se tukisi parempaa käyttäjäinnovaatiolähtöistä johtamista? Näin kysyvät Ling ja Na-

surdin (2010) ja samalla korostavat tiedolla johtamisen (KM) käytäntöjen tärkeyttä. Mil-

laisia muutosta aiheuttavia tekijäitä voidaan tunnistaa jotka pakottavat innovoimaan 

käyttäjälähtöisesti? Nopea teknologinen kehitys, tieto ja viestintäteknologioiden kehitty-

minen on pakottanut organisaatioita aktiivisesti etsimään uusia tapoja, ideoita, kokeiluja 

ja luovia ratkaisuja parantaakseen tuotteita, prosesseja ja hankkimaan erilaista teknolo-

giaa käyttöönsä. (Ling ja Nasurdin, 2010).  

Tietojohtamista (KM) on laajasti määritelty eri näk ökulmista. Wiig (1997) määritteli sen 

olevan joukko toimenpiteitä jotka johtavat organisaatiota tiedon hankkimisessa niin orga-

nisaation sisäpuolelta kun ulkopuolelta (Wiig,1997). Salisburyn (2003) mukaan se voi-

daan käsittää kattavana järjestelmänä joka tehostaa organisaation mahdollisuuksia or-

ganisaation tiedon kasvattamisessa (Salisbury,2003). Alavi ja Leidner (2001,115) eritte-

levät artikkelissaan tietojohtamisen neljä prosessia: tiedon jakamisen, varastoinnin, siir-

ron ja soveltamisen prosessit (Alavi et. al 2001). Erilaista tietoa ja sen tyypin mukaista 

jäsentelyä KM:n kuvaamisessa käyttää Smedlund (2008). Hän esittää organisaation KM 

järjestelmän olevan verkostoitunut ja se koostuu kolmesta komponentista. Siinä ekspli-

siittinen näkyvä tieto on keskitetty ja ylläpidetty selkeästi määritellyin ehdon, organisaa-

tion hierarkian mukaisesti. Hiljainen tieto on jakaantunut eri tahoille ja ylläpitäminen poh-

jautuu vastavuoroisuuteen, jatkuvaan oppimiseen ja asteittaiseen luottamukseen raken-

tuen. Tietojohtamisen kohteena voi olla organisaation tietämyspääoma joka voidaan ja-

kaa neljän tyyppiin: (1) kokemusperäinen pääoma, joka on hiljaista tietoa, (2) käsitteelli-

nen tietämyspääoma, joka koostuu koodatusta tiedosta jota voidaan havainnollistaa sym-

bolien ja kielen avulla, (3) systeeminen tietämyspääoma, joka koostuu  systemaattisesti 
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luodusta ja koodatusta tietämyksestä ja (4) rutiininomainen tietämyspääoma  joka koos-

tuu siitä hiljaisesta tietämyksestä, joka on muodostunut rutiiniksi  ja ilmenee jokapäiväi-

sinä toimintatapoina ja käyttäytymisenä organisaatiossa (Nonaka, Toyama & Nagata 

2000). Organisaation tulee käyttää erilaisia keinoja mahdollistaakseen erilaisten tiedon 

siirtyminen tyyppien välillä. Organisaation sosiaalinen rakenne potentiaaliselle muodos-

tuvalle tiedolle on hajautettu ja sitä ylläpidetään normivapaasti, innovatiivisin oletuksin ja 

mahdollisen luottamukseen rakentuen. (Smedlund, 2008). Koska organisaation tieto voi-

daan määritellä erilaisten tietotyyppinen järjestelmänä ja joukkona erilaisia johtamisen 

toimintoja, Sen johtamista voidaan tarkastella organisaation KM prosessina, jolloin siihen 

kohdistuu, samoin kuten innovaatioprosessin, johtamisen käytäntöjä. KM on myös oppi-

misprosessi. Sen kautta tapahtuva tiedon lisäys joka on organisaation saatavilla ulkoi-

sesti tai sisäisesti, vahvistaa organisaation aineetonta varallisuutta, kuten innovaatiopää-

omaa.  

 

2.9 Innovaatiopääoman ja inhimillisen pääoman johtaminen 

 

Osaamisten ja kompetenssien näkökulmasta voidaan tarkastelu kohdistaa koko yrityksen 

toimintaan, ei vaan tiedon tyyppiin tai yksilön/ryhmän osaamisena. Jos organisaatiolla on 

KM kompetensseja sen voidaan katsoa olevan KM suuntautunut. KM kompetensseja voi-

vat olla mm. hiljaisen tiedon tunnistaminen ja hyödyntäminen järjestelmällisesti yrityksen 

päätöksenteossa (Alavi et al. 2001). Aktiivisen KM käytäntöjen kautta voi yrityksessä ta-

pahtua tiedon lisäys, joka on organisaation saatavilla ulkoisesti tai sisäisesti, ja joka vah-

vistaa organisaation aineetonta varallisuutta, kuten innovaatiopääomaa. Lisääntyneen 

innovaatiopääoman hyöty näkyy niissä tulevissa kyvykkyyksissä joita yritys voi itselleen 

niistä rakentaa.  Tällainen etu on tyypillisesti lisääntynyt kilpailuetu. Lisääntynyt kilpailu-

kyky voi olla seurausta sosiaalisen pääoman kautta saavutetusta lisääntyneestä työnte-

kijöiden luottamuksesta yritykseen.  Käyttäjäinnovaatioiden johtamista voidaan mallintaa 

samoin kuin tietojohtamisen prosessia oppimisen, vuorovaikutuksen, kollaboraation ja 

luottamuksen ollessa kriteereinä.  

Sosiaalinen pääoma mahdollistaa innovaatiotoiminnassa tiedon käsittelyn organisaation 

sisäisesti ja ulkoisesti. Sosiaalisen pääoman yksi keskeinen osa on vuorovaikutus. So-

siaalisen pääoman rakenteellisessa osassa sijaitsee sen vuorovaikutuksellinen osa. 
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Suhteellinen osa sosiaalisesta pääomasta viittaa taas varoihin jotka pohjautuvat luotta-

mukseen, jonka ansioksi voidaan lukea luottamus ja jaetut arvot jotka käsittävät sosiaa-

lisen pääoman kognitiivisen ulottuvuuden. (Nahapiet and Ghoshal, 1998 & Tsai and 

Ghoshal, 1998).   Organisaation tieto voidaan kuvata inhimillisenä pääomana (Ghoshal 

& Gratton (2003) Se koostuu tietopääomasta, joka käsittää tiedon ja osaamisen, sosi-

aalisesta pääomasta, jossa sijaitsevat rakenne ja suhdeverkostot ja tunnepääoma, kä-

sittäen uskalluksen, rohkeuden ja sitkeyden.  Viimeksi mainittua tarvitaan jotta tietä-

mystä ja henkilösuhteet voidaan muuttaa tehokkaaksi toiminnaksi organisaation hy-

väksi. Sosiaalisen pääoman luonteeseen kuuluva luottamus on tärkeä kriteeri tietoa ja-

ettaessa organisaatioiden kesken. Samoin käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan edel-

lytyksenä voidaan pitää luottamusta. Jos käyttäjä ei tunne luottamusta palvelun tuotta-

jaa kohtaan niin yhteistä tiedon vaihtoa ja jakamista osapuolten kesken ei voi syntyä. 

Sosiaalinen vuorovaikutus mahdollistaa tiedon siirtymisen osapuolten välillä. siten luo-

den perustan (Jones, Hesterly, & Borgatti, 1997). Samoin Wagner ja Bukó (2005) esit-

tävät sosiaalisen vuorovaikutuksen olevan ratkaisevaa tasapuoliselle ja yhteistoiminnal-

liselle suhteelle tietoverkostossa (Wagner & Buko, 2005). Sosiaalinen vuorovaikutus voi 

lisätä yhdistyvyyttä, siten helpottaa resurssien vaihtoa ja sitoutumista yhteiseen ongel-

man (Hoegl, Parboteeah, & Munson, 2003).  

 
 

3. Tutkimusmetodologia 

 

Tutkimukseni tieteenfilosofiset perusteet nojaavat konstruktivismiin ja kriittiseen teori-

aan. Käsitän tutkimuskohteen omana sosiaalisena kontekstina, jossa ilmiö esiintyy.  En 

pyri tuomaan aiempia innovaatiotutkimuksissa tehtyjä löytyjä osaksi tutkimusasetelmaa 

vaan avaan Pro Gradu tutkimuksessani asian lukijalle oman empirian kautta. Ontologi-

sesti tutkimus kohteeni on asiantuntijoiden muodostama organisaatio, joka haluaa ke-

hittää toimintaansa. Näen oman tutkimukseni osana organisaation kehittämistä ja sen 

toiminnan mallinnusta. Pyrin avaamaan tutkimuksen tavoitteen rajauksessa avaamaan 

syy-seuraus suhteet näkyväksi. Käyttäjäinnovaatioiden johtamista kuvaan teoreetti-

sessa viitekehyksessä. Käsitykseni niistä luon haastatteluissa. Tässä tilanteessa saan 

aineistooni tarvittavat käsitteet ja ilmaisut, jotka voin liittää eri teemoihin, jotka ovat kes-

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.cc.lut.fi/science/article/pii/S0148296315002349#bb0200
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.cc.lut.fi/science/article/pii/S0148296315002349#bb0280
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.cc.lut.fi/science/article/pii/S0148296315002349#bb0280
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.cc.lut.fi/science/article/pii/S0148296315002349#bb0155
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.cc.lut.fi/science/article/pii/S0148296315002349#bb0300
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.cc.lut.fi/science/article/pii/S0148296315002349#bb0135
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keinen osa ilmiön teoreettista mallinnusta. Tuloksista tehtäviä johtopäätöksiä voin arvi-

oida kriittisesti tai konstruktiivisesti jolloin voin tehdä omia tulkintoja tutkimuskohteesta. 

Oman empirian olen muodostanut laadulliseksi, joka antaa laajan näkemyksen tehdä 

induktiivisella otteella tutkimusta. Tutkimuksen tulkinta muotoutuu siis oman ontologisen 

ja epistemologisen asemansa kautta.  

Pro gradu tutkimukseni on toteutettu aineistolähtöisesti. Tutkimusempirian kuvauksen 

jälkeen tutkimukseni etenee tutkimushaastattelujen ja aineiston keruun jälkeen, saadun 

aineiston analysointiin. Analysointivaiheen aikana täsmentyy myös tutkimuksen teoreet-

tinen viitekehys, jossa innovaatioiden johtamisen malli kuvataan. Tutkimukseni koh-

teena on kuntaorganisaatio. Tutkin sen käyttäjäinnovaatioiden johtamista. Tutkimus 

käynnistyy konstruktivistisesta näkökulmasta ja pyrkii hermeneuttisin menetelmin ym-

märtämään ja tulkitsemaan kohteenaan olevaa ilmiötä. Tieteellisen tiedon perustana on 

ilmiöiden historiallis-kulttuurinen ymmärtäminen. Tiedonmuodostus on empiiristä. (Hä-

mäläinen & Nivala 2008, 101.)  Oman empirian ajatuksena on hermeneuttisen para-

digma. Sen mukaan tutkimusta määrittää käytännöllinen orientaatio: tutkimuksen lähtö-

kohtana on joku käytäntö ja tutkimuksen tehtävänä on palvella tämän käytännön kehit-

tämistä tutkittavan toiminnan paremman ymmärryksen kautta. Tässä Pro Gradu työssä 

pyrin tutkijana luomaan tulkintaa käyttäjäinnovaatioiden johtamisesta ja sen todellisuu-

desta case organisaatiossa. Tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen ymmärrys ensisi-

jaisesti tutkijalle ja toiseksi lukijalle. Ymmärryksellä tarkoitetaan esimerkiksi kasvatustie-

teessä kasvatustoiminnan eri osapuolten todellisuuden ymmärtämistä, heidän toimin-

taansa liittyviä kulttuurisia merkityksiä ja toiminnan taustalla olevia aiemmin tiedosta-

mattomia vaikuttimia, sen yhteiskunnallisia ja tilannekohtaisia ehtoja ja edellytyksiä. 

Tämä kasvatustoiminnan parempi ymmärrys mahdollistaa kasvatuskäytäntöjen kehittä-

misen. (vrt. käyttäjälähtöisen innovaatioiden johtaminen ja organisaatiotoiminnan pa-

rempi ymmärtäminen ja mahdollistaminen kuntapalvelujen kehittämiskäytäntöjen uudis-

tamisen). (Hämäläinen & Nivala 2008, 105–106.) 

 

3.1 Tutkimusilmiön ymmärtäminen ja tulkinta 

 

Tutkimukseni pyrkimys on tutkivan ilmiön käytänteiden ymmärtäminen ja toimijoiden 

merkitysten tulkitseminen. Tämä tapahtuu dialogimaisessa haastattelutilanteessa 
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omassa tutkimuksessani. Hermeneuttiselle tutkimukselle ominaisia ovat erityisesti vuo-

rovaikutukseen pyrkivät kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, kuten haastattelumenetel-

mät. Hermeneuttinen tutkimus ei koskaan ala tyhjästä, vaan sitä määrittää aina tutkijalla 

asiasta oleva esiymmärrys. Esiymmärrys muodostuu sekä aiemman tutkimuksen, tie-

teellisen teoreettisen ymmärryksen että tutkijan oman arkitiedon ja kokemusten poh-

jalta. Tieteellisen tiedonmuodostuksen lähtökohtana on siis aina tietty historialliskulttuu-

risesti määrittynyt merkitysmaailma, jota tutkija pyrkii täydentämään, kehittämään ja sy-

ventämään. (Hämäläinen & Nivala 2008, 109.) Hermeneuttista menetelmää ja dialogia 

käyttäen pyrin ymmärtämään haastateltujen ihmisten toimintaa ja sen lähtökohtia, sekä 

löytämään vastauksia, jotka mahdollistavat tutkimukseni taustalla olevan esiymmärryk-

sen muuttumisen ja kehittymisen vastauskokonaisuuksiksi ja lopulliseksi tulkinnaksi.   

Tutkimusaineiston käsittelyssä pyrin erittelemään mahdollisesti case organisaation kult-

tuurilliset tekijät ja kulttuurin johtamisen tekijät omina tekijöinä tulosten käsittelyssä. Lu-

kan (1999) mukaan konstruktiivinen tutkimusote on innovatiivisia konstruktioita tuottava 

metodologia, jolla pyritään ratkaisemaan aitoja reaalimaailman ongelmia ja tätä kautta 

tuottamaan kontribuutioita sille tieteenalalle, jossa sitä sovelletaan (Lukka, 1999). Rela-

tivistisen näkökulman (Tynjälä et.  al. 2005, 27) mukaan totuus edustaa “totuutta” jokai-

sen haastatellun omasta näkökulmasta käsin. Tutkittavaan ilmiöön pyritään löytämään 

johtamisen näkökulma joka tuo käyttäjälähtöisten innovaatioiden johtamisesta tietoa ja 

joka mahdollistaa uutta tietoa tuottavan mallin kuvaamisen, jota case organisaatio voi 

hyödyntää omassa toiminnassaan. Tutkimukseni pyrkii palvelemaan case organisaa-

tiota sen johtamisen kehittämisessä ja niissä ratkaisussa, joilla se johtaa käyttäjälähtöi-

siä innovaatioita. Konstruktiivinen tutkimusote tutkimuksen tavoitteessa käyttäjäinno-

vaatioiden johtamisen case organisaatiossa tapahtuu tutkintaa, jota tutkin johtamisen 

näkökulmasta. Pyrin reflektoimaan tutkimuksen löydöksiä takaisin tutkimukseni teorioi-

hin ja selittämään valitulla teoreettisella viitekehyksellä. Tämä tarkoittaa aineistosta poi-

mittuja empiirisia tutkimuslöydöksiä joita tutkimustuloksista voidaan viedä teoreettiseen 

malliin. Teoreettisella mallilla luon rakenteen, jossa käyttäjälähtöisten innovaatioiden 

johtamista voidaan tutkia. Konstruktiivisella otteella pyrin keskittymään tosielämän on-

gelmiin, jotka koetaan tarpeelliseksi ratkaista (Lukka, 1999). Tiivis vuoropuhelu käytän-

nön ja teorian välillä sekä tutkijan suorittamien interventioiden käyttö tutkimusmetodina 

ovat konstruktiiviselle tutkimusotteelle luonteenomaisia piirteitä.  
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3.2 Case tutkimus tutkimusmallina 

 

Tutkimusmallini on Case organisaatiossa toteutettava pro gradu tutkimus. Tämän poh-

jalta tehtävä laadullinen tutkimus antaa tutkijalle mahdollisuuden tarkastella saatua ai-

neistoa tulkitsevammin sekä tuoda uusia näkökulmia tutkimusongelmaan. Tutkimukseni 

on selkeäsi rajattu koskemaan käyttäjäinnovaatioiden johtamista, mutta on mahdollista 

että haastattelutilanteessa saatava lisätieto voi mahdollisesti tuoda tutkimustavoitteen 

kannalta hyödyllistä lisätietoa. Tällöin voin laadullisen tutkijan oikeudella tuoda hyödylli-

sen uuden osan osaksi omaa tutkimusempiriaa. Case tutkimus malli tuo oman rajauk-

sensa tutkimustulosten soveltamisessa. Tutkimustulokset ovat valideja case organisaa-

tiota koskien. Tutkimustuloksia voidaan soveltaa rajatusti muihin, vastaaviin tutkimuk-

siin, vertailtaessa. tehdä koskien tutkimuksia aiheesta, kuitenkaan laajemmin tekemään 

päätelmiä niistä. Tästä syystä tulosten laadinnassa pyrin erottamaan myös yksilölliset 

organisaatiokohtaiset totuudet omina tutkimuspalasina mutta tulkitsemaan niitä rele-

vanttina tutkimusmateriaalina. Dialogimainen haastattelutilanne ja haastattelukysymys-

ten sovittaminen keskusteluun voivat tuoda erilaisia kysymysasetteluja haastattelujen 

välillä, mikä aiheuttaa mahdollisia erilaisia tulkintoja kysymyksen tarkoituksesta haasta-

teltavilla.  

 

3.3 Laadullinen tutkimusmenetelmä innovaatiotutkimuksena 

 

Tutkimukseni tieteenfilosofiset perusteet nojaavat konstruktivismiin ja kriittiseen teori-

aan. Käsitän tutkimuskohteen omana sosiaalisena kontekstina, jossa ilmiö esiintyy.  En 

pyri tuomaan aiempia innovaatiotutkimuksissa tehtyjä löytyjä osaksi tutkimusasetelmaa 

vaan avaan Pro Gradu tutkimuksessani asian lukijalle oman empirian kautta. Ontologi-

sesti tutkimus kohteeni on asiantuntijoiden muodostama organisaatio, joka haluaa ke-

hittää toimintaansa. Näen oman tutkimukseni osana organisaation kehittämistä ja sen 

toiminnan mallinnusta. Pyrin avaamaan tutkimuksen tavoitteen rajauksessa avaamaan 

syy-seuraus suhteet näkyväksi. Käyttäjälähtöisten innovaatioiden johtamista kuvaan 

teoreettisessa viitekehyksessä. Käsitykseni niistä luon haastatteluissa. Tässä tilan-

teessa saan aineistooni tarvittavat käsitteet ja ilmaisut, jotka voin liittää eri teemoihin, 
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jotka ovat keskeinen osa ilmiön teoreettista mallinnusta. Tuloksista tehtäviä johtopää-

töksiä voin arvioida kriittisesti tai konstruktiivisesti jolloin omia tulkintoja voin tehdä koh-

teesta. Oman empirian olen muodostanut laadulliseksi joka antaa laajan näkemyksen 

tehdä induktiivisella otteella tutkimusta. Tutkimuksen tulkinta muotoutuu siis oman onto-

logisen ja epistemologisen asemansa kautta. 

Tutkittavaan ilmiöön pyritään löytämään johtamisen näkökulma joka toisi käyttäjäläh-

töisten innovaatioiden johtamiselle lisäarvoa tuottavan mallin, jota case organisaatio voi 

hyödyntää omassa toiminnassaan. Konstruktivistinen tutkimusote palvelee tutkimuksen 

tavoitetta ja valittua johtamisen näkökulmaa. Tutkimukseni pyrkii palvelemaan case or-

ganisaatiota sen johtamisen kehittämisessä ja niissä ratkaisussa joilla käyttäjälähtöisiä 

innovaatioita johdetaan. Pyrin reflektoimaan tutkimuksen löydöksiä takaisin tutkimuk-

seni teorioihin ja selittämään valitulla teoreettisella viitekehyksellä. Tämä tarkoittaa em-

piirisiä tutkimuslöydöksiä joita kuvaan teoreettisessa mallissa ja johtopäätöksissä. Tutki-

muksessani tuotan uuden rakenteen, jossa käyttäjälähtöisten innovaatioiden johtamista 

voidaan tutkia keskittymällä tosielämän ongelmiin, jotka koetaan käytännössä tarpeelli-

siksi ratkaista. 

 

3.4 Tutkimushaastattelun toteutus 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastattelu on perustavaa laatua oleva tekniikka toisen 

kulttuurin ymmärtämisessä (Silverman 1993; Metsämuurosen 2006, 89 mukaan). Tässä 

tutkimuksessa haastattelut ovat tapa saada tietoa ilmiöstä. Haastattelu onkin lähes ai-

noa keino kerätä ihmisten asioille antamia merkityksiä ja tulkintoja, tässä tapauksessa 

tulkintoja kuntaorganisaatioiden innovaatiojohtamisen ilmenemisen muodoista. (Koski-

nen et. al. 2005, 106.) Kuten laadullisessa tutkimuksessa yleensä, haastatteluille on 

luonteenomaista että haastattelu on ennalta suunniteltu; haastattelija on ennalta tutus-

tunut tutkimuksen kohteeseen sekä käytännössä että teoriassa ja että haastattelu on 

haastattelijan alulle panema ja ohjaama. Samoin omat haastatteluni ovat selkeässä for-

maatissa tuotettuja tapahtumia (Hirsjärvi & Hurme 1982, 27). 
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3.5 Tutkimuskysymykset  

 

Tutkimuskysymykset on laadittu tutkimusteemoittain siten että niiden kautta voidaan ku-

vio 1. viitekehysmallin vuorovaikutussuhteita. Haastattelukysymykset ovat seuraavat: 

- Millaisissa käyttäjäinnovaatioita organisaatiossasi on luotu ja millaisissa käyttäjäin-

novaatioissa olet itse ollut mukana? 

- Millaisia käyttäjäinnovaatioita tarvittaisiin? 

- Millaiset tekijät ja asiat edistävät käyttäjäinnovaatioita? 

- Millaiset tekijät ja asiat haittaavat käyttäjäinnovaatioita? 

- Millaisissa ympäristöissä käyttäjäinnovaatioita on syntynyt? 

- Mitkä ja millaiset tekijät tuovat esteitä tai luovat mahdollisuuksia käyttäjäinnovaati-

oiden johtamiselle kuntaorganisaatiossasi/kunnassa? 

- Millaisia keinoja, käytäntöjä tai prosesseja organisaatioissasi on, joiden avulla voi-

daan johtaa käyttäjäinnovaatioita? 

- Millaista vaikuttavuutta käyttäjäinnovaatioilla on saatu aikaiseksi? 

 

Tutkimukseni haastatteluaineisto koostuu 8 kpl haastattelusta, jotka tehdään yksilö-

haastatteluina. Haastateltavina ovat kuntaorganisaation johtavat asiantuntijat ja johtavat 

päällikkötasoiset henkilöt. Haastattelutilanteessa hyödynnetään jatkokysymysasette-

lussa ja kysymysten selittämisessä. Tämä luo haastattelutilanteen jossa avoimen kes-

kustelun kautta saadaan tietoa ilmiöstä. (Metsämuuronen, 2006). Haastattelutilanteessa 

kysymykset ovat avoimia ja suljettuja kysymyksiä. Tutkimusongelmassa määritellyn ta-

voitteen mukaan eri osa-alueet, johtaminen, käyttäjälähtöiset innovaatiot, vaikuttavuus 

ja resurssit sekä tieto ovat yksi kokonaisuus haastattelun aikana. Saadut vastaukset 

nauhoitetaan ja litteroidaan.   

Haastattelutilanteen alussa haastateltaville kerrattiin haastattelun aihe ja tavoite. Haas-

tateltavien kanssa ennen haastattelun aloittamista selvennettiin käyttäjäinnovaation kä-

site. Tällä haluttiin varmistaa haastattelusta saatavan tiedon relevanttius ja laadullisuus 

tutkimusaineistoon. Osaltaan keskustelu käsitteestä auttoi haastattelijaa ja haastatelta-

vaa virittäytymään haastattelutilanteeseen. Ennen haastattelua haastateltaville lähetet-

tiin sähköpostitse tiedote, jossa valmisteltiin haastattelutilannetta otolliseksi. 
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” Teen Pro Gradu tutkimusta käyttäjälähtöisten innovaatioiden johtamisesta kuntaor-

ganisaatiossa.  Tutkimuksen tavoitteena pyritään löytämään eri tekijöitä jotka mahdollis-

tavat ja niiden johtamista sekä niitä rajoittavia tekijöitä”. 

Mikä on käyttäjäinnovaatio? 

Käyttäjäinnovaatio voi olla esimerkiksi kunnan asukkaan aloite tai idea uudesta palve-

lusta tai nykyisen palvelun kehittämisestä. Se voi olla kuntaorganisaation jäsenen liik-

keelle laittama tai kuntaorganisaation ulkopuolelta lähtöisin oleva innovaatio. Käyttäjäin-

novaattori voi saada innovaation kehittämiseen käyttöönsä esim. toimitiloja, raaka-ai-

neita tai asiantuntijaosaamista organisaatiolta”.  

Tutkimushaastattelut toteutettiin kesäkuun 2016 aikana case organisaation tiloissa. 

 

3.6 Tutkimusaineiston analyysi 

 

Aineiston analyysin ensimmäisessä vaiheessa haastattelut litteroidaan ja kirjoitetaan 

nauhoitusten pohjalta. Toisessa vaiheessa litteroidut aineistot käydään läpi ja pyritään 

löytämään sellaisia lauseita ja kommentteja, jotka ovat relevantteja tutkittavalle ilmiölle. 

Puhutaan siis havainnollistavista lainauksista (Illustrative quotes). Kun tehdään havain-

nollistavia lainauksia, analyysissä pitää olla erityisen tarkka, että lauseita ei muokata tai 

peilata teoriaa tai ennakko-oletuksia vasten. Analyysin kolmannessa vaiheessa aineis-

toa aletaan peilaamaan teoriaa ja ennakko-oletuksia vasten. Tällöin myös aineiston löy-

dökset tullaan jakamaan teoriapohjaisiin teemoihin. Tässä vaiheessa löydetyt teemat ja 

käsitteet alkavat jo muodostamaan alustavia hypoteeseja, joita peilataan tutkimuskysy-

mykseen ja tutkittavaan ilmiöön. Analyysin viimeisessä vaiheessa löydetyt teemat jae-

taan eri ilmiöiden sisään, jotka vastaavat tutkimuksen kysymyksiin. Taulukossa 1 on ku-

vattu se, miten tutkimuksessa tullaan käsittelemään ja analysoimaan aineistoa. (Gioia, 

Corley & Hamilton, 2012, 15–31).  
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Taulukko1. Tutkimusmalli ja teoreettinen viitekehys. 

Taulukossa 1 on kuvattu tutkimusongelman metodologian ja teoreettisen mallin teemat 

ja niihin liittyvät tutkimuskysymykset. Käsitteet ja kuvaukset saadaan tutkimusaineis-

tosta. 

4. Tutkimustulokset 

 

Haastattelutulosten käsittely aloitettiin kuuntelemalla haastatteluiden nauhoituksia ja lit-

teroimalla ne.  Haastattelunauhoitteista pyrittiin löytämään käsitteitä ja kuvauksia, joita 

haastateltavat liittävät käyttäjälähtöisiin innovaatioihin ja jotka voitaisiin yhdistää liittää 

teoreettisen mallin teemoihin. Saadut käsitteet on yhdistetty taulukossa 2. Haastattelu-

tulosten esittämisessä käytetään hyödyksi haastattelutilanteessa esitettyjä kysymyksiä, 

joilla tutkimusongelmaa ja sen alaongelmia tutkittiin. Haastattelutilanteessa saatiin yksit-

täiseen kysymykseen pääsääntöisesti vastaus, joka on kuultavissa nauhoitteista sekä 

Teoria Käsitteet ja 
kuvaukse 

Teemat Tutkimuskysymykset 

käyttäjälähtöinen inno-
vaatio,(von Hippel et.al) 
TEM (2010), Lovio & Kivi-
saari, 2010).   

** Käyttäjäinno-
vaatio 

- Millaisissa käyttäjäinnovaati-
oita organisaatiossasi on 
luotu ja millaisissa käyttäjäin-
novaatioissa olet itse ollut 
mukana 

 
verkostojohtaminen ja 
verkostot, tranforma-
tionaalinen johtaminen 
(Avolio et. al) 

 Johtaminen 
 

- Millaiset tekijät ja asiat edistä-
vät käyttäjäinnovaatioita 

- Millaiset tekijät ja asiat hait-
taavat käyttäjäinnovaatioita 

- Millaisissa ympäristöissä 
käyttäjäinnovaatioita on syn-
tynyt 

- Mitkä ja millaiset tekijät tuovat 
esteitä tai luovat mahdolli-
suuksia käyttäjäinnovaatioi-
den johtamiselle kuntaorgani-
saatiossasi/kunnassa 

 

tietojohtaminen KM  Resurssit ja 
tieto 

- Millaisia keinoja, käytäntöjä 
tai prosesseja organisaatiois-
sasi on, joiden avulla voidaan 
johtaa käyttäjäinnovaatioita? 

 

tranformationaalinen joh-
taminen (mm. Bass et. al) 

 Vaikuttavuus - Millaisia käyttäjäinnovaatioita 
tarvittaisiin 

- Millaista vaikuttavuutta käyt-
täjäinnovaatioilla on saatu ai-
kaiseksi 
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luettavissa litteroidusta aineistosta. Muuta käyttäjäinnovaatioiden johtamiseen käsitteitä 

ja asioita, joita voitiin hyödyntää tutkimuksen tavoitteen ja rajauksen puitteissa, ei mer-

kittävästi löydetty.  Käyttäjäinnovaation käsitettä käytiin haastateltavien kanssa ennen 

haastattelun aloittamista ja käsitettä selvennettiin haastateltaville haastattelun aikana-

kin. Kirjallisesta litteroidusta aineistosta poimittiin tutkimusongelman kannalta tärkeät 

käsitteet ja ilmaisut.  Seuraavassa esitetään tutkimuskysymykset ja niihin saadut tulok-

set kysymyskohtaisesti esitettynä. 

 

4.1 Millaisissa käyttäjäinnovaatioita organisaatiossasi on luotu ja millaisissa käyt-

täjäinnovaatioissa olet itse ollut mukana? 

 

Oma kokemuspohja, toimiala ja oma asema organisaatiossa vaikuttivat käyttäjäinno-

vaatioiden käsittämiseen. Useimmat haastateltavat olivat työskennelleet pitkään tutkitta-

vassa case organisaatiossa, joten käyttäjäinnovaatioiden käsittäminen ja niiden havain-

nointi omassa organisaatiossa oli verrattain helppoa ja siihen saatiin myös ajallinen nä-

kökulma. Useat haastateltavat osasivat mainita käyttäjäinnovaatioita. Haasteena saattoi 

olla esimerkkinä innovaation käyttäjälähtöisyyden määrittelystä ja soveltuvuudesta tutki-

mukseen. Tässä tilanteessa yleensä haastattelija auttoi haastateltavaa sen määritte-

lyssä. Kuntaorganisaation eri toimialat ja haastateltavat edustivatkin eri aloja kattavasti. 

Tämä vaikutti saatuihin kuvauksiin ja esimerkkeihin käyttäjäinnovaatioista. Haastatelta-

vien etäisyys asiakasrajapinnasta toi toisistaan poikkeavia näkemyksiä niiden luon-

teesta. Käyttäjälähtöisyys näkyi usein oman organisaation prosessi-innovaationa tai or-

ganisaatio innovaationa. Osissa saatuja vastauksia kyseessä oli ollut palvelun paranta-

miseen johtanut käyttäjäinnovaatio tai prosessi-innovaatio, joka oli tapahtunut organi-

saation sisällä. Koska kuntaorganisaation perusluonteeseen liittyy palveluiden tarjoami-

nen sen asukkaille ja niiden tuotanto, on luontevaa että käyttäjäinnovaatioissa tällöin 

pyritään parantamaan palveluita. Kuitenkin tämä aiheutti tutkijalle haasteen, sillä palve-

luinnovaatiot voidaan luokitella käyttäjäinnovaatioiksi vain silloin kun ne sisältävät käyt-

täjälähtöisyyden osan innovaatioprosessissa. Useimmat organisaation ulkopuolelta tu-

levat käyttäjälähtöiset innovaatiot tulivat verkostoista, kumppaniyhteistyön tuloksena tai 

vertaisorganisaatioista.  Haastateltavat mainitsivat käyttäjäinnovaatioiden lähteinä usein 
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olevan verkostokumppanit, joita ovat muun muassa yleishyödylliset järjestöt, valtion or-

ganisaatiot, yritysyhteistyökumppani ja kaupunkien väliset yhteistyöelimet. Osalla haas-

tatelluista toimii oma ammatillisen verkosto kanavana, jota voidaan hyödyntää innovaa-

tioissa tiedon lähteenä. 

   

4.1.1 Käyttäjäinnovaatioita case organisaatiossa  

 

Tutkimushaastatteluissa mainittuja käyttäjäinnovaatioita olivat muun muassa: 

SaaS -koulu. SaaS hankkeessa on kyse lakisääteisten koulupalvelujen toteuttamisesta 

uudella tavalla koulu palveluna -tyyppisesti, jossa ulkoiset eri toimijat ja case organisaa-

tio toimivat yhdessä. Käyttäjälähtöisyyden vaatimus toteutuu siinä, että hanke sai al-

kunsa tiedotustilaisuudessa, jossa haettiin väistötiloja ja kouluratkaisua käyttökelvotto-

man koulun tilalle nopeasti. Alkuperäinen idea tuli organisaation kumppaniverkostosta. 

Hankkeen toteutuksessa hyödynnetiin kumppanien tiloja ja opetuslaitteistoa. SaaS 

hankkeen hyödyt olivat nopeus ja ratkaisun toimivuus koulutilojen loppukäyttäjille. 

Lonkkaliukumäki. Lonkkaliukumäki käyttäjäinnovaatiossa kyse on uuden toimintamallin 

luomisesta sairaanhoidossa.  Siinä yhdistyvät prosessi -ja organisaatioinnovaatioiden. 

Sen kehittäminen on aloitettu vuonna 1995 ja se otettiin käyttöön 2011. Sillä on saavu-

tettu hoidon riittävä taso ja suoria kustannushyötyjä. Henkilöstöä on koulutettu, yhteis-

työtä ja johtamista on kehitetty ja resursseja on kohdistettu uudella tavalla. Henkilöstö 

on muutoksen jälkeen pystynyt paremmin keskittymään varsinaiseen työhön sekä työn 

kehittämiseen, ja työhyvinvointi on parantunut. Samalla on syntynyt merkittäviä kustan-

nussäästöjä. Hoitopäivien väheneminen vähentää kustannuksia laskennallisesti noin 

1,6 miljoonaa euroa vuodessa. (espoo.fi. Lonkkaliukumäki) 

Monikulttuurinen naapurinäiti. Joukko äitejä tukee maahanmuuttajaperheiden äitejä toi-

mimalla mentoreina maahanmuuttajaperheille. Toimintaidea käynnistyi yhdessä case 

organisaation järjestämillä resurssein innovaationa syksyllä 2015.  

Paja toiminta. Kirjastojen paja toiminnalla asiakkaat voivat itsenäisesti järjestää eri tyyp-

pisiä tapahtumia mm. näyttelyjä ja luentoja. Tässä käyttäjälähtöisessä innovaatiossa 

case organisaatio tarjoaa tiloja ja laitteistoja heidän käyttöön. 
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Organisatorisia ja prosessi-innovaatioita ovat organisaation julkisten hankintojen kritee-

reissä, soveltama pisteytys jossa voidaan antaa lisää pisteitä kilpailutuksessa yritykselle 

joka hankkeessa työllistää työttömän henkilön. Lisäksi käyttäjäinnovaatioina kuntaor-

ganisaatiossa on yhtenäistetty asiakirjojen hallintaa, jota hankintaprosesseissa tarvitaan 

ja haettu tehokkuutta tietotekniikan paremmalla hyödyntämisellä.  

Prosessi-innovaatioilla on saatu parempaa tehokkuutta asiakasrajapinnassa työskente-

levän henkilöstön työhön ja sillä on saatu enemmän varsinaista asiakastyöaikaa.  Esi-

merkkinä tarjota asiakkaille tehostetussa palveluasumisessa enemmän aikaa liikuntaan 

ja ulkoiluun, muuttamalla aikaisempia totuttuja työtapoja. He ovat voineet tarjota asiak-

kaille tehostetussa palveluasumisessa enemmän aikaa liikuntaan ja ulkoiluun, muutta-

malla aikaisempia totuttuja työtapoja.  Teknisistä prosessi-innovaatioita edustaa Face-

book:in käyttöönottaminen asiakaspalautteen käsittelyssä jolloin organisaatio voi vas-

tata aiempaan nopeammin ja täsmällisemmin sille annettuun palautteeseen. 

 

4.2 Millaisia käyttäjäinnovaatioita tarvittaisiin 

 

Käyttäjälähtöisyyttä pidettiin lähtökohtana uusien palveluiden kehittämiselle. Haastatte-

luissa vastaajat kertoivat haluavansa kehittää käyttäjäinnovaatioilla omaa työtä kette-

rämmäksi. Kysyttäessä millaisia käyttäjäinnovaatioiden pitäisi olla, saadut vastaukset 

voidaan jaotella kustannusta alentaviin ja lisäarvoa tuottaviin käyttäjälähtöisiin innovaa-

tioihin.  Käyttäjäinnovaatioihin liitettiin myös vaikuttavuus laatukäsite, jota voidaan pitää 

myös mittarina käyttäjäinnovaation hyödyllisyydestä. Vaikuttavuus -käsitteellä pyritään 

arvioimaan kunnallisessa palveluntuotannossa niiden hyötyjä. Saaduista tuloksista voi-

daan havaita erot toimialojen välillä kunnallisessa palveluntuotannossa. Tämä näkyy 

käsityksissä vaikuttavuudesta, joita käyttäjäinnovaatioihin liitetään, lisäksi ne vaihtelevat 

eri toimialoilla, jolloin sekä kustannustehokkuus ja vaikuttavuus eivät välttämättä kohtaa 

tietyllä tarkastelujaksossa tai lyhyellä aikavälillä. Tässä eräs haastateltava kuvasi yksi-

tyisen ja julkisen puolen rajalla tapahtuvaa tuotteistusta joka toisaalta, toisen haastatel-

tavan mukaan avaa myös liiketoimintamahdollisuuksia yksityiselle sektorille. Tämä voi 

tapahtua ns. avoimen datan avulla jota yksityinen sektori voisi hyödyntää tuotannonteki-
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jänä omassa liiketoiminnassaan ja tämä voisi siirtää nykyään julkisella puolella tuotetta-

vien palveluiden kysyntää enemmän yksityiselle puolelle, asiakkaan voidessa valitessa 

palveluntarjoaja. 

 

4.3 Millaiset tekijät ja asiat edistävät käyttäjälähtöisten innovaatioiden johta-

mista? 

 

Haastateltavat mainitsivat organisaatiossa vallitsevan kulttuurin, johtamisotteen tai joh-

tamistyylin tärkeiksi. Myös työyhteisön ja kollegoiden tukea innovoinnille pidettiin tär-

keänä. Haastateltavat pitivät johtajan ominaisuuksia tärkeänä. Johtajan omaa toiminta 

ja esimerkillä toimiminen pidettiin tärkeinä. Sillä koettiin olevan käyttäjäinnovaatioita 

edistävä ja positiivinen ja innostuneisuutta lisäävä vaikutus käyttäjäinnovaatiotoimin-

nassa. Hänen suhtautuminen uuteen ja kehittävällä otteella johtaminen, näkyi alaisten 

vastuuttamisena ja voimauttamisena organisaatiossa. Tähän vaikuttivat johtajan henki-

lökohtaiset ominaisuudet ja johtamistyyli.  Tässä tarvittavaa asennetta esimiehet ja or-

ganisaatio pyrkivät edesauttamaan innostavalla ja kokeilevalla kulttuurilla. Tämä tarkoit-

taa käytännössä yrityksen ja erehdyksen kautta oppimista ja sen hyväksymistä organi-

saatiossa. Johtamisen otetta kuvattiin sanoilla ”näyttää esimerkkiä”, ”lupa kokeilla” ja 

”innostava”. Tällaisia olivat innostuneisuus ja mahdollisuuksien luonti käyttäjäinnovaati-

oille. Sallimalla kokeilevan asenteen alaisille, annettiin samalla lupa innovaatiotoimin-

nalle. Johtajan toimintaa ja henkilökohtaisia ominaisuuksia kuvattiin visionäärisen johta-

misen kautta tapahtuvana tavoitteiden asettamista alaisille (”oma esimerkki”,”ymmärtää 

tavoitteet” ja ”mitä ollaan tekemässä”).  Kulttuuria pidettiin haastatteluissa usein tär-

keänä käyttäjälähtöisenä innovoinnin mahdollistajana johtajan toiminnalle ja hänen joh-

tamistyylilleen. Johtamistyyli, jossa välittyy mielenkiinto alaisten johtamiseen voimaan-

nuttamalla sekä motivoimalla heitä työn omaan kehittämiseen, tuli esiin haastatteluissa.  

Haastateltavat mainitsivat tärkeinä tekijöinä organisaation työntekijöiden halukkuuden 

oman työn kehittämiseen ja siihen liittyvän asenteen. Oman työn kehittämisessä eri toi-

mialojen välillä oli eroa, joiden syytä arveltiin johtuvan toimialojen välisistä eroista ja 

lainsäädännöstä.  Eroja arveltiin tuovan asiakaskohtaamisten erilaisuus ja niissä vaadit-

tavan ammatillisen osaamisen vaatimus. Lainsäädäntö toimii usein pakottavana, joka 
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vähentää alttiutta innovaatioille. Aineistosta voidaan päätellä organisaation jäsenillä ole-

van halua oman työn kehittämiseen. Käyttäjäinnovaatioiden johtamista edistävänä teki-

jänä pidettiin organisaation jäsenten vuorovaikutteista toimintaa verkostoissa. Verkostot 

joita haastateltavilla oli, olivat henkilökohtaisia ja ammatillisia tai erilaisten kehityshank-

keiden kautta toimivia verkostoja.  Verkostojohtaminen korostui muutamassa haastatte-

lussa jossa haastateltavalla ei ollut omia alaisia, joten vaikuttaminen verkostoissa toimii 

keinona edistää innovaatioita ja saada tietoa innovaatiotoimintaan. Yleisesti verkos-

toissa toimimista kuvattiin ideoiden ja tiedonvaihtamisen mahdollisuuksina. Tietojen 

vaihto muiden organisaatioiden kanssa saman toimialan sisällä koettiin hyväksi tavaksi 

saada tietoa, kopioida hyviä käytäntöjä ja yrittää soveltaa niitä omassa organisaatiossa. 

Käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa edistävinä asioina pidettiin innovaatioaihioita, jol-

laisiksi kutsutaan erilaisia valmiita runkoja tai alustaja jotka mahdollistavat myöhempää 

innovaatiotoimintaa. Innovatiivista kokeilua edistävät johtamistyyli, avoimet mielet, luot-

tamus ja sitä kautta tuleva autonomia alaisille. Tietojen vaihto verkostoissa ja kokemus-

ten jakaminen saman toimialan sisällä koettiin hyväksi tavaksi saada tietoa, kopioida 

hyviä käytäntöjä ja yrittää soveltaa niitä omassa organisaatiossa. 

 

4.4 Millaiset tekijät haittaavat käyttäjäinnovaatioiden syntyä 

 

Kaikki vastaajat tunnistivat yksittäisiä tekijöitä jotka haittaavat käyttäjäinnovaatioiden 

johtamista. Yhtenä asiana tuotiin esiin asenteisiin liittyvät tekijät organisaatiossa.  Se 

tunnistettiin tärkeäksi sekä yksilö -että organisaatiotasolla. Myös esimiehen ja alaisen 

välisessä yhteistyössä pidettiin tärkeänä lähiesimiehen myötävaikutusta asenteella in-

novaatiotoimintaan. Asenteella koettiin oleva lähes ratkaisevasti merkitystä siihen voiko 

innovaatiotoimintaa lainkaan olla.  Haastateltavilla oli näkemyksiä syistä jotka aiheutta-

vat negatiivista asennoitumista innovaatiotoimintaan. Tällaisena pidettiin muun muassa 

lainsäädäntöä ja sitä että innovaatiotoiminta ei ole kenenkään varsinainen työtehtävä. 

Innovaatiotoiminta tapahtui case organisaatiossa kaikilla haastatelluilla muun työn 

ohessa, joten innovointi ei ollut varsinainen työtehtävä eikä niitä voida erottaa omaksi 

työtehtäväksi.  Tällöin innovointia tapahtuu käytännön yhteyksissä erilaisissa vuorovai-

kutustilanteissa, ilman erityistä suunnittelua.  Yhtenä esteenä käyttäjäinnovaatioiden 

johtamiselle pidettiin myös suunnittelua ilman toteutusta.  Tämä välittyi muutamalta 
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haastateltavalta kuvauksena ns. Täydellisen Innovaation suunnitelmasta. Toisena vas-

taavanlaisena esteenä ilmiölle tunnistettiin halu tehdä isoja harppauksia innovaatioiden 

avulla eikä nähdä edistymistä pienissä askelissa. Mikäli isot innovaatiohankkeet epäon-

nistuvat niillä voi olla vaikutusta halukkuuteen innovoida jatkossa työn ohessa tai ole-

maan lainkaan innovaatiotoiminnassa mukana. Se että kuinka merkittävästi yksittäinen 

edellä mainittu asia estää innovaatioita, innovointia ja niiden johtamista ei tutkittu. Haas-

tatteluista voidaan nostaa esiin kuitenkin havainto henkilön ja organisaatiotoimialan 

asenteesta innovointiin. Halukkuutta innovointiin voisi olla enemmän jos tiedettäisiin voi-

daanko kehittää innovaatioita yhdessä asiakkaiden kanssa. Kuten edellä todettiin eri 

toimialoilla voi lainsäädännön tekijät vähentää innovaatiohalukkuutta. 

Myös kuntalaisilta saatavan ja hankittavan palautteen saamisessa nähtiin ongelmia. Jos 

kysyy millaisia käyttäjälähtöisiä innovaatioita halutaan voi vastausten kirjo olla liian la-

vea. Tämä voi aiheuttaa hämmennystä kysytyille, ja aiheuttaa pettymyksiä kun ei pääse 

vaikuttamaan. Pulmaa voisi kutsua osallistamisen haasteeksi. Voidaan saada ideoita 

laajalti käyttäjäinnovaatioiden kehittämiseen ilman että niihin organisaatio pystyy kun-

nolla vastaamaan. Eräs haastateltava kuvasi, että olisi suurin piirtein osattava enna-

koida vastaukset ennen kyselyä edellä kuvatun ongelman välttämiseksi.  

Innovaatiotoiminnan haasteena ja osittain sitä estää halua saada aikaan innovaatioilla 

”isoja harppauksia” eikä nähdä pieniä kehittämisiä, joita pienet käyttäjäinnovaatiot voi-

vat tuoda.  Isot innovaatiot näkyvät ja kuuluvat mutta pientä käyttäjäinnovaatioilla saa-

tua kehittämistä ei nähdä. Myös innovoinnin suunnittelun nähtiin haittaavan innovaatio-

toimintaa. Halutaan suunnitella asioita mutta niiden toteutus jää puuttumaan. Yhtenä 

näkökulmana tuotiin esiin innovaatiossa tarvittava omistajuus. Julkisella sektorilla ei pal-

kita innovoinnista toisin kuin yksityisellä sektorilla. Tämä voi myös estää innovaation 

omistajuutta. Omistajuuden puute nähtiin olevan myös seurausta resurssien niukkuu-

desta. Sen puute nähtiin olevan juuri siinä, että innovoinnin katsotaan tapahtuvan oman 

työn ohessa.  

 

4.5 Millaisissa ympäristöissä käyttäjäinnovaatioita on syntynyt 

 

Käyttäjälähtöistä innovointia oli tapahtunut sekä organisaation sisällä että rajojen ulko-

puolella. Organisaation sisällä kehittämistä tapahtui kollegoiden kanssa, jossa omia 
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työn prosesseja jotka saatettiin viedä innovaation asteelle. Yhdessä tekemisen ympäris-

töinä ja käyttäjälähtöisyyden lähteinä mainittiin yli organisaation tapahtuvana mm. jouk-

koistaminen, yhteistyömahdollisuudet kumppanien kanssa ja ammatilliset foorumit.   

 

4.6 Mitkä ja millaiset tekijät tuovat esteitä tai luovat mahdollisuuksia ja keinoja 

käyttäjäinnovaatioiden johtamiselle kuntaorganisaatiossasi 

               

Keinoina jotka lisäävät mahdollisuuksia käyttäjäinnovaatioiden johtamiselle nähtiin pal-

kitseminen, viestintä ja erilaiset tapahtumat.  Esteinä ja tekijöinä käyttäjäinnovaatioiden 

johtamiselle nähtiin lainsäädännön ja työtehtävän rajoitteet käyttäjälähtöiselle innovoin-

nille. Tärkeimpänä pidettiin henkilön ja organisaation asennetta innovointiin. Esteitä 

käyttäjäinnovaatioiden johtamiselle pidettiin lainsäädäntöä ja osittain organisaation pe-

rustehtävän nähtiin tuovan rajoituksia.  Haluttomuutta ja aloitteellisuuden puutetta inno-

voinnille pidettiin esteenä ja sen katsottiin voivan johtua osittain henkilöstä itsestään tai 

liittyä henkilön työn kuvaan. Henkilökohtaisten tekijöiden poistamisessa ja innovaatioky-

vyn mahdollistamisessa tulisi korostaa tiimien ja ryhmien palkitsemista ja esimerkin voi-

maa käyttäjälähtöisen innovoinnin edistämiseksi. Viestinnässä tulisi kertoa onnistumi-

sista ja edistyksistä innovaatioissa. Koko organisaation tasolla tuli esiin johtamistyyli 

joka mahdollistaa kokeilut innovaatiotoiminnassa. Tärkeänä tekijänä pidettiin myös 

oman esimiehen tukea innovaatiotoimintaan tai sen puuttumista. Se tuli esiin sekä mah-

dollisuuksia luovana että edistävänä tekijänä haastatteluissa. Haastateltavat kuvasivat 

omaa organisaatiotaan sallivaksi ja tai kokeilevaksi jossa kannustetaan olemaan inno-

vatiivinen. Haastateltavat olivat tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa tehdä ja olla mukana in-

novoimassa.  Innovaatioista ja samoin kun työn kehittämisestä yhdessä asiakkaiden 

kanssa voitaisiin palkita useammin, kuitenkin tiimejä ja ryhmiä.  Innovaatioista palkitse-

mista ei kuntaorganisaatiossa ole samoin kuin yksityisellä sektorilla. Edellä mainittu ko-

ettiin haasteelliseksi. Se että kuinka merkittävästi yksittäinen edellä mainittu asia estää 

innovaatioiden toteutumista julkisella sektorilla ei tutkittu. Tässä eräs haastateltava ku-

vasi yksityisen ja julkisen puolen rajalla tapahtuvaa tuotteistusta joka voisi edistää inno-

vointia. Toisaalta sama raja toisen haastateltavan mukaan avaa myös liiketoimintamah-
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dollisuuksia yksityiselle sektorille. Tämä voi tapahtua ns. avoimen datan avulla jota yksi-

tyinen sektori voisi hyödyntää tuotannontekijänä omassa liiketoiminnassaan ja tämä 

voisi vähentää puolestaan julkisen sektorin omaa palvelun tuotantoa.  

 

4.7 Millaisia keinoja, käytäntöjä tai prosesseja organisaatiolla on, joilla voidaan 

johtaa käyttäjäinnovaatioita? 

 

Case organisaatio toimii useissa eri hankkeissa rahoittajana tai kumppanina. Keinot, 

käytännöt ja prosessit voidaan jakaa eri tasoilla ja organisaation yli tapahtuvaan toimin-

taan organisaatiossa. Organisaatiossa työntekijöille on annettu käyttöön ja valmennettu 

käyttämään työkaluja (mm. Lean ja Pdsa) käyttäjälähtöisessä innovaatiotoiminnassa. 

Organisaation tasolla oli käynnissä eri hankkeita ulkopuolisten -ja muiden kuntaorgani-

saatioiden kanssa käyttäjälähtöisten innovaatioiden edistämiseksi. Tällaisia ovat muun 

muassa 6aika hanke (6aika.fi). 6aika hankkeessa mukana olevat kaupungit pyrkivät 

hankkeen osa-ohjelmin käynnistämään ja tukemaan käyttäjälähtöisiä innovaatioita ta-

voitteena avoimemmat ja älykkäämmät palvelut. Digiespoo hankkeessa case organi-

saatio pyytää yrityksiltä ehdotuksia ja toteuttaa niitä nopeina kokeiluina. Tavoitteena on 

teknologiaratkaisujen avulla muuttaa kaupungin toimintamalleja. Kokeilut toteutetaan 

rajatulla alueella ja rajatulla kestolla, lean startup-tyyppisesti (minumum viable product).  

Espoo innovation garden on hanke, jossa kaupunki pyrkii mahdollistamaan innovaatista 

toimintaa alueella. Sen tavoitteena yhdistää sen alueen yrityksiä toimimaan innovatiivi-

sesti ja luomaan yhteistyömalleja yritystoimijoiden kanssa.   

 

 

4.8 Millaista vaikuttavuutta käyttäjäinnovaatioilla on saatu aikaiseksi  

 

Käyttäjäinnovaatioilla on saatu vaikuttavuutta aikaan. Kuitenkin mittarit ja hyötyjen arvi-

ointi on tapauskohtaista. Vaikuttavuuden mittaus tarvitsee kuitenkinkin mittareita, joita ei 

ole saatavissa yhteisesti vaan jokainen toimiala kuntaorganisaatiossa määrittelee oman 

mittaristonsa. Sosiaali -ja terveydenhuollossa voidaan vaikuttavuutta tarkastella elinkaa-
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riajattelulla, jossa asiakkuuden vaatimia resursseja ja hyötyjä mitoitetaan koko elinkaa-

ren ajaksi. Käyttäjäinnovaatioiden mittaamiseen kokonaisuutena ole yhtenäistä mittaris-

toa. Lisäksi tavoitteet käyttäjälähtöisissä innovaatioissa voivat olla laadullisia jonka mit-

taaminen on vaikeata. Käytännön johtamisessa käytettäviä erilaisia mittareita käytettiin 

vaihtelevasti, johtuen eri toimialojen vaikuttavuuden määrittelystä ja tavoitteista. Mittarit 

joita käytetään ovat mm käyttäjämäärät, kävijämäärät ja toteutuneet asiakasmäärät.  

 

4.9 Tutkimusaineiston tulokset teemoittain 

 

Taulukkoon on koottu aineistosta poimittuja käsitteitä ja kuvauksia, joita case organi-

saatiossa käytetään käyttäjälähtöisistä innovaatioiden johtamisesta puhuttaessa. Käsit-

teet ja kuvaukset ovat voineet esiintyä eri kohdissa haastattelua. Tällöin tutkijan on täy-

tynyt päättää mihin teemaan se liitetään. Saadut käsitteet on liitetty osaksi teoreettista 

mallia teemojen kautta. Mallissa selitetään tutkimusilmiötä vuorovaikutteisesti teemojen 

välillä. 

Taulukossa 2 esitetään tutkimukselle keskeiset teemat. Näihin teema luokkiin on liitetty 

aineistosta poimitut käsitteet ja kuvaukset.  Ne on liitetty tutkimuksen teemoihin sekä 

vaaka - että pystyakselin mukaisesti, vaakarivin teemojen ollessa ensimmäisen tason 

konsepti. Toisen tason konseptissa ovat pystysuoran rivin teemat.  Kahdenkertainen liit-

täminen teemoihin, mahdollistaa niiden vuorovaikutussuhteen kuvaamisen (esim. Joh-

taminen  Resurssi; ”Priorisointi”), jossa johtamisen kohteena on resurssi. näin saa-

daan selitettyä tutkimustavoitteen kannalta siihen liittyviä oleellisia tekijöitä jotka antavat 

vastauksia tutkimusongelmaan. Nämä yhdistämällä on saatu yhteinen keräävä dimen-

sio (Gioia et. al,2012). Teoreettisessa mallissa kuvataan teemojen välillä tapahtuvaa 

vuorovaikutusta käyttäjälähtöisten innovaatioiden johtamisessa kahden tutkimusteeman 

välillä. Käsitteiden sijoittelu vaakasuoran ja pystysuoran teemoihin on tehty tutkimusky-

symysten mukaan niihin saatujen vastausten perusteella. 
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TEEMA/TEE
MA  

Käyttäjäinno-
vaatio 

Resurssit Johtaminen Vaikuttavuus 

Käyttäjäinno-
vaatio 

SaaS -koulut 
ja MaaS lii-
kenne. lonkka-
liukumäki, 
hankintakri-
teeri , moni-
kulttuurinen 
naapurinäiti, 
 
 

Lainsäädäntö, 
digitalisaa-
tio,ympäristön 
muutostekijät 

fasilitointi 
 

valtion ohjaus 
tutkimustulokset, 
siilo 

Resurssit verkostot, 
tieto, asiakas, 
kokeileva kult-
tuuri, avoin 
milei 

tieto, kokemus, 
halukkuus 
saada aikaan, 

priorisointi 
LEAN,pdsa, 
ketterä kehittä-
minen, autono-
mia 

kehityskeskuste-
lut, palaute 

Johtaminen omistajuus 
inkrementaa-
lius vs radi-
kaali 

budjetointi toi-
minnan ennus-
teet 

esimerkillä joh-
taminen, johta-
misote, kulttuu-
rin johtaminen 

visio   
strateginen ta-
voite 
ketteryys 

Vaikuttavuus siiloissa pa-
rantaminen, 
pirunnyrkki,  
osaoptimointi 

tieto pienet askeleet  
best practice 

kustannustehok-
kuus,mitattavuus 
elinkaari ajattelu, 
matala ruohon-
juuri taso 

 

Taulukko 2. Teemat ja käsitteet käyttäjäinnovaatioiden johtaminen 

 

5. Tulosten analysointi teoreettisessa viitekehyksessä 

 

Käyttäjäinnovaatioiden johtamista case organisaatiossa kuvataan syy-seuraus mallilla 

jossa ovat tutkimusongelman kannalta keskeiset teemat. Mallissa keskitytään avoimen 

käyttäjälähtöisten innovaatioiden käsitteiden sekä johtamisen teemojen kautta, kuvaa-

maan saatuja tuloksia käyttäjälähtöisten innovaatioiden johtamisesta kuntaorganisaa-

tiossa. Teoreettisessa viitekehyksessä kuvataan käyttäjälähtöisten innovaatioiden johta-

mista case organisaatiossa. Teoreettisen mallin teemoihin on liitetty eri käsitteitä, jotka 

on saatu tutkimusaineistosta. Käyttäjälähtöisten innovaatioiden johtaminen case organi-

saatiossa esitetään vuorovaikutussuhteiden kautta teemojen välillä. 
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Kuvio 4. Teoreettinen viitekehys ja teemat, käyttäjäinnovaatioiden johtaminen case organisaatiossa. 

 

Malli selittää vaikutusta teemojen välillä esim. johtaminen->resurssi. Mallissa resurssi 

muuttuu johtamisen seurauksena. Nuolen suunta osoittaa vuorovaikutustapahtuman.  

Malli ei pyri yksilöimään laadullisia tai määrällisiä tekijöitä vaan kuvaamaan niiden dy-

naamista vuorovaikutusta ja riippuvuutta. Vuorovaikutustekijät ovat yksittäisestä tee-

masta toiseen teemaan tapahtuvia siirtoja ja siirtymisiä, aineellisia ja aineettomia teki-

jöitä teemojen välillä.  Malli kuvaa niitä sekä yleisellä tasolla että yksilöidymmin, tutki-

musaineistosta saadun käsittein ja kuvauksin.  Saatuja tuloksia kuvataan siirtyvillä teki-

jöillä teemojen välillä suorien vaikutusten kautta. Välilliset vaikuttavat tekijät kuvataan 

niiden liittyessä käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan johtamiseen. Kaksisuuntainen 

nuoli kuvaa teemojen välillä tapahtuvaa kahdensuuntaista siirtymistä ja yksisuuntainen 

viiva yhteen suuntaan tapahtuvaa siirtymistä. Katkoviiva kuvaa välillisen siirtymisen. 

 

5.1 Käyttäjäinnovaatiot  

 

Käyttäjäinnovaatioiden teemaan voidaan liittää sekä organisaation jäsenien että sen 

asiakkaiden aikaansaamia käyttäjälähtöisiä innovaatioita.  Vuorovaikutussuhde resurs-

seihin (KR), sekä ulkoisiin että sisäisiin, mahdollistaa innovaatiopotentiaalin havainnoin-

nin ja innovaatioprosessin käynnistymisen.  Resursseja jota tarvitaan käyttäjälähtöi-

Käyttäjäinnovaatio 

Johtaminen 

Resurssi ja tieto 

Vaikuttavuus 
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sessä innovaatiotoiminnassa, ovat kyvykkyyksiä ja osaamisia jota organisaatiolla on so-

siaalisessa järjestelmässä sekä tietämystä. Tieto on yleistä ja toimialaan ja kontekstiin 

sidottua tietoa. Tieto jota organisaatio käyttää innovoidakseen yhdistyy organisaation 

resursseissa sijaitsevaan tietoon, muodostaen näin uutta innovaatiokyvykkyyttä.  Käyt-

täjäinnovaatioiden suhde johtamiseen (KJ) näkyy resurssien asettamisena innovaatio-

toiminnalle.  Erillisiä resursseja ei varsinaisesti ole erillisesti käyttäjäinnovaatiolle osoi-

tettu vaan innovaatiotoiminta tapahtuu oman työn ohessa. Tällöin työntekijät itse määrit-

televät oman kykynsä toimia käyttäjäinnovaatiossa. Johtamisella on voitu luoda kuiten-

kin otollisia olosuhteita organisaation jäsenille innovaatioissa toimimiseen. Organisaa-

tion tasolla käyttäjäinnovaatioiden johtamista tapahtuu erilaisissa hankkeissa ulkoisten 

kumppaneiden tasolla. Tällöin organisaatio saa käyttöönsä uutta tietämystä jota se voi 

hyödyntää innovaatiotoiminnassaan. Strategisella tasolla johto voi organisaatiossa ta-

pahtuvan käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan edistämistä tehdä viestimällä niiden 

vaikuttavuutta organisaation jäsenille ja sen sidosryhmille.  Käyttäjäinnovaatioiden ja 

vaikuttavuuden välillä ei tapahtuu suoraa vuorovaikutusta vaan ne liittyvät resurssin ja 

tiedon sekä johtamisen teeman kautta välillisesti (KV). 
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Kuvio 5. Käyttäjäinnovaatiot ja vuorovaikutus mallin eri teemojen kanssa. 
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5.2 Resurssit ja Tieto 

 

Organisaation resursseja ovat inhimillisen pääoman eri lajit sen sosiaaliset järjestelmät 

joita se voi hyödyntää innovaatiotoiminnassa. Resurssien johtamisella saadaan ai-

kaiseksi organisaation saatavilla olevaa tietoa, joka voi olla joko näkyvää tai hiljaista tie-

toa (RJ) Tiedon johtamisen kautta yritys voi kehittää osaamispääoman kautta kyvyk-

kyyttään käyttäjäinnovaatioiden johtamisessa (RK). Organisaation innovaatiokyvykkyy-

teen voidaan sisällyttää kaikki tuotokset, panokset ja ohjaavat tekijät jotka liittyvät inno-

vaatioissa tarvittavan uuden tietämyksen luomiseen. Teemana resurssi vaikuttaa mui-

hin teoreettisen mallin teemoihin tiedon muutoksen kautta ja tarjoaa rajapinnan organi-

saation rajoilla sen verkostoihin. Resurssien johtamiseen (RJ) voidaan antaa työkaluja, 

oman työn kehittämiseen (Lean,pdsa),  muun työstä annettavan palautteen lisäksi. 
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Kuvio 6. Resurssien ja tiedon vuorovaikutus mallin eri teemojen kanssa. 
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5.3 Johtaminen 

  

Johtamisen vuorovaikutus muiden tutkittavien teemojen kanssa on ilmeinen ja keskei-

nen.  Johtamisen käytäntöihin ja strategisiin tavoitteisiin voidaan saada tekijöitä suo-

raan vaikuttavuudesta sekä resursseista (JV)(JR). Vaikuttavuudesta saatavia tekijöitä 

ovat asiakaspalaute sekä palaute käyttäjäinnovaatioiden hyödyistä, niin taloudellisista 

kuin laadullisista hyödyistä. Tällaisia siirtyviä tekijöitä ovat erilaiset tutkimustulokset ja 

mittaristot, kokemukset käyttäjälähtöisistä innovaatioista sekä taloudelliset tulokset.  

Vaikuttavuuden johtamista voidaan tehdä case organisaation strategisessa työskente-

lyssä. Tutkimuksessa nousivat esiin viestintä ja visiointi tekijöinä, joilla vaikuttavuutta 

voidaan johtaa. Resursseissa tapahtuvat muutokset voivat aiheuttaa tarpeen käyttäjä-

lähtöiselle innovaatiotoiminnalle. Resursseihin johtamisesta siirtyviä tekijöitä ovat talou-

delliset resurssit, osaamisen johtaminen ja visio (JR). Taloudellisesti johto ohjaa resurs-

seja ja johto voi osoittaa näitä mahdollisuuksien mukaan organisaation tavoitteiden mu-

kaisesti. Resurssien kautta havaitun tarpeen voidaan havaita tarve johtaa käyttäjäläh-

töistä innovaatiotoimintaa. Resurssien johtamista ja resurssien hankkimista, voi tapah-

tua verkostoissa joka on tyypillistä julkisen sektorin organisaatiolle. Vaikuttaminen on 

usein epäsuoraa ja proaktiivista. Johtajan käyttämiä keinoja ja mahdollisuuksien hyö-

dyntäjän ja niiden luomisena voidaan selittää transformationaalisen johtamisen käytän-

nöillä (Podsakoff, MacKenzie, Moorman & Fetter, 1990).Teoreettisen mallin eri teemo-

jen johtamisessa suhdetta voidaan johtaa johtajan luomalla visiolla. Visio ja tietämysvi-

sio määrittävät myös sen arvojärjestelmän joka arvioi, oikeuttaa ja määrittelee verkos-

ton luoman tietämyksen laadun. (Nonaka, Toyama & Nagata 2000). Case organisaa-

tiossa tämä esiintyy vuorovaikutuksena käyttäjäinnovaatioiden kanssa(JK). Muodostu-

van arvojärjestelmän kautta organisaatio valitsee tietoisesti tai tiedostamattomasti 

kumppaneitaan verkostostaan sekä määrittelee sille soveltuvat keinot toteuttaa ja viedä 

käyttäjäinnovaatiota tuotantoon asti. Johtajuus on vuorovaikutteinen prosessi ja se on 

usein vaikuttamista, ei yksinjohtamista (Ståhle et. al. 2004). Tällaisen voidaan katsoa 

olevan tärkeää monitoimijaisessa verkostossa, jossa case organisaatio on läsnä. Johta-

minen on tietämyksen johtamista. Nonaka et. al kuvaavat tällaista tietämysvisioksi joka 
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antaa suuntaa prosessille (Nonaka et. al. 2000).  Tällöin tietämystä johdetaan organi-

saatiossa esittämällä peruskysymyksiä kuten Mitä me olemme? tai Mitä meidän pitäisi 

luoda? Valitsemalla lead käyttäjiä (vrt. lonkkaliukumäki) case organisaatio tekee vaikut-

tavuuden teemaan liittyvään valintaa resurssien johtamisen kautta.  Lonkkaliukumäen 

hyödyt voidaan arvioida innovaatioprosessin myöhemmässä vaiheessa, jossa tehdään 

valintoja hankkeelle osoitettavista resursseista.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Vaikuttavuus 

 

Vaikuttavuuden teemaan liittyvät käsitteet realisoituneista käyttäjäinnovaatioista ja nii-

den hyödyllisyydestä organisaatiolle. Selkeitä kriteereitä niiden vaikuttavuuden määrit-

telyyn ei ole case organisaatiossa käyttäjälähtöisille innovaatioille. Vaikuttavuutta voi-

daan arvioida joka kerta erikseen ainutkertaisilla mittauksilla. Täten vaikuttavuus saa-

daan kokemuksia hyödyntämällä ainukertaisesti jokaisen käyttäjälähtöisen innovaation 

kohdalla erikseen. Saaduista käyttäjäinnovaatioiden esimerkeistä voidaan kustannusten 

kautta suora ja epäsuora kustannus vaikutusta arvioida.  Kuitenkin eräillä case organi-

saation toimialalla ja strategian tasoilla puhutaan elinkaarista palveluiden vaikuttavuutta 

arvioitaessa, jolloin niiden mittaaminen on haastavaa. Tällöin vaikuttavuuden arviointi 
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Kuva 7. Johtaminen ja vuorovaikutus mallin eri teemojen kanssa. 
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on hankalaa. Elinkaari ajattelulla tarkoitetaan palvelun kustannusten tai tuottojen jaksot-

tamista koko elin -tai käytön ajalle. Käyttäjäinnovaatioilla voidaan luoda uusia tuotan-

nontekijöitä ja siirtää esimerkiksi prosessi-innovaatioiden kautta avoimen datan tuotan-

nontekijöitä muiden palvelujen tarjoajien käytettäväksi. Tällöin asiakkaan palvelun ky-

synnän siirtäminen yksityiselle sektorille voi vapauttaa resursseja case organisaatiossa. 

Käyttäjäinnovaatioiden vaikuttavuus määrittää niitä resursseja (VR) mitä organisaatio 

tulee tarvitsemaan eli millaisia resursseja se aikoo hankkia käyttöönsä. Tämä vaikutta-

vuus siirtyy siihen osaamispääomaan, joka case organisaatiolla on käytössään ja muo-

dostaa uutta tietämystä organisaatiossa.  Käyttäjäinnovaatioiden ja vaikuttavuuden vuo-

rovaikutusta voidaan kuvata käyttäjäinnovaation alku -ja loppupäänä (VK).  Käyttäjäläh-

töiset innovaatiot saavat muodon ja niitä innovoidaan näiden kahden teeman välillä. 

Vaikuttavuus teemasta siirtyy uutta tietämystä käyttäjäinnovaatio teemaan resurssien 

kautta (RK). Tällaista voivat olla uudet tavat toimia ulkoisten verkostojen kanssa sekä 

näkyvänä osaamisena tietämystä uusista mahdollisuuksista ja verrokkikäytännöistä 

(best practice), mitä käyttäjälähtöisellä innovaatiotoiminnalla voidaan saada aikaiseksi. 

Mittariston ja hyötyjen tunteminen on tärkeää, jotta tieto niiden hyödyistä voidaan ku-

vata tarkasti. Vuorovaikutuksessa yhdessä johtamisen ja resurssien teemojen kanssa 

tekijöitä siirtyy vaikuttavuudesta tekijöitä, jotka yhdistyvät aiempaan tietämykseen jota 

organisaatiolla on käyttäjälähtöisestä innovaatiotoiminnasta. Vaikuttavuuden ja resurs-

seissa sijaitsevan tiedon välillä siirtyy tekijöitä, muun muassa johtamisen uusia joilla an-

netaan työntekijöille käyttöön Lean työkaluja oman työn kehittämiseen, jotta he voivat 

kehittää omaa innovaatiokykyään asiakasrajapinnassa. Tällaista on esimerkiksi Lean 

tekniikka, joka on tunnistettu toimivaksi terveydenhuollossa (Mäkijärvi,2013,2). Strategi-

sella tasolla case organisaatio osallistuu erilaisiin yhteistyöelimiin, jossa pyritään luo-

maan innovaatioille mahdollisuuksia. Organisaation käyttäjälähtöiset innovaatioaihiot ja 

innovointi mahdollisuudet ovat organisaation resurssien käynnistämiä joko organisaa-

tion sisällä tai verkostoissa. Case organisaation verkostoissa kehittyneitä innovaatio-

aihioita tuottavia ohjelmia on esimerkiksi 6aika -hanke( 6aika.fi) jossa organisaatioiden 

välillä voidaan innovaatiotoimintaa edesauttaa ja mahdollistaa innovatiivisissa ohjel-

missa. Lisäksi case organisaatio on lähtenyt digiespoo -hankkeessa hakemaan lisää 

vaikuttavuutta palveluilleen. Se pyrkii tehostamaan niiden vaikuttavuutta kehittämällä 

verkkoviestintää sosiaalisessa mediassa. Tavoitteena on palvella asukkaita täsmälli-

semmin ja nopeammin. Vaikuttavuuden ja johtamisen välisen vuorovaikutussuhteessa 
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(VJ) välittyy käyttäjäinnovaatioista esimerkkejä johtamisen käytäntöihin, joihin organi-

saation tulee pyrkiä uudestaan ja näin luodaan johtamisen keinoin mahdollisuuksia hyö-

dyntää resurssien innovaatiopotentiaalia. Tämä lisää transformationaalisen johtajan 

mahdollisuuksia. Innovaatiopotentiaalin hyödyntämisessä käyttäjälähtöisestä innovaa-

tiotoiminnasta siirtyy näkyvää tietoa resursseihin ja teemoihin, joka muuttuu hiljaiseksi 

tiedossa organisaatiossa ja se muodostaa näin ollen uutta Innovaatiopotentiaalia (RK).   
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6. Tulosten yhteenveto  

 

 

kuvio 9. Tulosten yhteenveto. 

Kuviossa 9 on kuvattu käyttäjälähtöisen innovaatioiden johtamisen prosessin case or-

ganisaatiossa. Kuvassa on keskeisenä siirtyvänä tekijänä tutkimuksen keskeinen teema 

resurssien tieto sen eri muodoissa. Resurssien ja johtamisen välisessä jatkumossa joh-

tamisen käytännöillä voidaan luoda mahdollisuuksia organisaation jäsenille toimia ja 

osallistua käyttäjälähtöiseen innovaatiotoimintaan. Tämä tarkoittaa muutosten ja olo-

suhteiden muuttamista otollisemmaksi organisaatiossa johtamisen avulla ja sallimalla 

käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta. Aineistosta ja sen tuloksista on pääteltävissä orga-

nisaation resursseissa sijaitseva aineeton pääoma. Innovaatioissa tarvittavaa tietä-

mystä ja tietoa siirtyy mallissa eri teemojen välillä. aineeton pääoma muuttaa muotoaan 

siirtyessään teemasta toiseen.  Sitä voidaan jaotella seuraavasti käyttäjälähtöisessä in-

novaatiotoiminnassa (Nonaka, et. al. 1995): 

Kokemusperäinen pääomaan, jota mallissa vaihtuu johtamisen ja resurssien teemoissa 

ja niiden välisessä jatkumossa. Tieto on hiljaista tietoa ja se muuttuu näkyväksi kun tar-

vitaan tietoa käyttäjäinnovaatiossa. 
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Käsitteellinen tietämyspääoma, jota vaihtuu mallissa resurssien ja vaikuttavuuden vä-

lissä. Organisaatiolla on sitä sosiaalisessa järjestelmässään ja se koostuu koodatusta 

tiedosta, jota voidaan havainnollistaa symbolien ja kielen avulla. Tällaista näkyvää tie-

toa ovat organisaation prosessit ja käytännöt joita se käyttää päivittäin. Käsitteellinen 

tietämys voi tukea käyttäjäinnovaatioita ja siirtää vaikuttavuuteen josta voidaan saada 

lisää innovaatiopääomaa, tietämystä organisaation resursseihin.  

Systeeminen tietämyspääoma, joka koostuu systemaattisesti luodusta ja koodatusta 

tietämyksestä saadaan vaikuttavuuden ja käyttäjäinnovaatioiden tuloksena tietämys-

pääomaan. Tämä on tietoa käyttäjäinnovaatioiden vaikutuksista mitä saadaan esimer-

kiksi käyttäjiltä. 

Rutiininomainen tietämyspääoma joka koostuu siitä hiljaisesta tietämyksestä, joka on 

muodostunut rutiiniksi ja ilmenee jokapäiväisinä toimintatapoina ja käyttäytymisenä or-

ganisaatiossa. (Nonaka, Toyama & Nagata 2000). 

Johtamisen ja tietojohtamisen (KM) keinoin voidaan korostaa ja painottaa edellisiä tietä-

myksen lajeja, paremman käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan tulosten saavutta-

miseksi. Transformationaalinen johtaminen muutoksen johtamisessa pyrkii muuttamaan 

vallitsevia käsityksiämme organisaation jäsenenä. Muutosjohtaminen vaatii onnistuak-

seen ajattelutapojen, asenteiden ja työskentelytapojen muutosta. (Guay, 2013). Johta-

misen käytäntöjen tuloksena organisaation resursseilla on mahdollisuuksia toimia käyt-

täjälähtöisissä innovaatioissa sekä niiden johtamista voidaan kehittää organisaation eri 

tasoilla. Käyttäjäinnovaatioiden johtamisessa ja sen mahdollistamisessa eri tekijöiden 

avulla ja mahdollisuuksien paremman tuntemisessa voidaan tunnistaa organisaatiossa 

erilaisia tekijöitä ja aineettomia resursseja, joista voidaan muodostaa dynaamisia kyvyk-

kyyksiä (Eisenhardt et. al. 2000). Käytännössä tavoitteena voi olla, että case organisaa-

tiossa johto luo mahdollisuuksia käyttäjäinnovoinnille yhdistämällä ja hankkimalla osaa-

misia sekä johtamalla strategisesti vaikuttavuuden visiota. Oletettavaa on että halutaan 

hakea uusia ideoita, johtaa osaamista ja käytettäviä resursseja uudella tavalla, parem-

man vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Case organisaatio tarvitsee arvoa luovia tekijöitä 

ja resursseja innovaatioiden johtamiselle ja niiden onnistuneelle implementoinnille. Joh-

tamista koskevissa tutkimuksissa on todettu organisaatioilla olevan jatkuvia paineita 

muuttua joko uudistamalla strategioita, rakenteita tai prosesseja pysyäkseen tai tullak-
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seen tehokkaiksi ympäristössä, jolle ovat ominaisia teknologiset muutokset, globalisaa-

tio, markkinoiden vapautuminen ja resurssien niukkuus (Pettigrew ym. 1992, Pollit & 

Bouckaert 2000). Ulkoisten paineiden lisäksi voidaan kuvitella organisaation mahdolli-

suuksia saada osaavaa henkilöstöä olla vaikeaa ennakoida, mutta työnantajamaineen 

hallintaa tulee tehdä silti johtamisen toimenpiteillä jotka tähtäävät työtyytyväisyyden yl-

läpitoon (Spencer,1997,Virany ym.1992). 

Case organisaation keskeisiä keskeinen väline tällä hetkellä käyttäjäinnovaatioiden joh-

tamiselle on verkostoissa toiminta ja vaikuttaminen.  Tämä asettaa asiantuntijatehtä-

vissä toimivien organisaation jäsenten toiminnalle rajoitteita ja mahdollisuuksia. Oman 

työn suorittamisen lisäksi se voi hyödyntää osaamistaan organisaation jäsenevä ja ver-

kostossa, ja näin laajentaa oman työn näkökulmaa. Käyttäjäinnovaatioiden johtaminen 

case organisaatiossa tapahtuu muiden toimintojen ohessa. Niiden edistäminen ja pro-

sessin jääkin usein henkilöiden oman kiinnostuksen varaa. Niiden mahdollistaminen ja 

hyödyntäminen on tunnistettu kuntaorganisaatioissa jo pitkään, ja ne tarjoavat tavan uu-

distaa ja kehittää palveluita yhdessä sidosryhmien kanssa. 

Useimmat organisaation ulkopuolelta tulevat käyttäjälähtöiset innovaatiot tulivat verkos-

toista, kumppaniyhteistyön tai kollegoilta. Tutkimustulosten mukaan käyttäjäinnovaatioi-

den lähde sijaitsee verkostoissa ja näissä eri ryhmillä. Tämä antaa aihetta pohdintaa 

käyttäjäinnovaatioiden johtamiselle mallin suunnitteluun ja johtamiseen. Onko kuntaor-

ganisaation ylipäätään mahdollista toimia käyttäjäinnovaatioiden johtamisessa tehok-

kaasti ja miten yksittäisen kunnan asukkaan on mahdollista toimia käyttäjälähtöisenä 

innovoijana. Käyttäjäinnovaatiot ovat harvoin selkeästi kuntalaisilta tulevia innovaatioita 

joissa kuntalaisten suoraan usein käyttäjäinnovaatiot sosiaali- ja terveydenhuollossa 

jossa käyttäjäinnovaatioita hyödynnettiin runsaasti. Useissa käyttäjäinnovaatioissa hen-

kilöstö oli ollut aktiivisena niiden käynnistämisessä. Käyttäjälähtöisiä innovaatioita jotka 

olisivat lähteneet tai tulleet suoraan yksittäiseltä asukkaalta, ei mainittu. Haastateltavien 

joukossa ei ollut asiakasrajapinnassa asiakastyötä tekeviä organisaation jäseniä. Jatko-

tutkimuksen aiheena laajemmalla tutkimustavoitteella ja metodeilla, voisi hankkia ai-

neistoa voidakseen laajentaa aiheen tutkimusta. Toisaalta tämä antaa aihetta pohtia 

niitä mahdollisuuksia joita käyttäjän osallistamisessa on ja sen johtamiseen kuntaor-

ganisaatiossa. Miten voidaan ottaa huomioon kuntalaisen rooli ja mahdollisuus toimia 

käyttäjälähtöisissä innovaatioissa? 
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Haasteena kunnallisen johtamisen tutkimuksessa on kunnallisen palveluntuotannon toi-

minta eri aloilla, joissa asiakkaiden tarpeet vaihtelevat ja yhteisiä käyttäjäinnovaatioita 

yli toimialojen on vaikea löytää.  Kunnallisen toimiminen palveluntuotannossa jolloin kä-

sitykset vaikuttavuudesta lisäksi vaihtelevat eri toimialoilla, jolloin sekä kustannustehok-

kuus ja vaikuttavuus eivät välttämättä kohtaa tietyllä tarkastelujaksossa tai lyhyellä aika-

välillä joissa mittausta tehdään. Lisäksi osaoptimointi nähtiin usein ongelmallisena kun-

nan eri toimialoilla.  

 Käyttäjäinnovaatioiden hyödyntäminen on tunnistettu kuntaorganisaatioissa jo pitkään 

ja ne tarjoavat tavan uudistaa ja kehittää palveluita yhdessä sidosryhmien kanssa. 

Käyttäjäinnovaatioiden johtaminen case organisaatiossa tapahtuu muiden toimintojen 

ohessa. Niiden edistäminen ja prosessin jääkin usein organisaation jäsenen oman kiin-

nostuksen varaan. 

Nopeasti, yllättäen ja epälineaarisesti tapahtuvat muutokset yhteiskunnassa ja niukke-

nevat resurssit aiheuttavat tarpeen kunnallishallinnossa luo tarvetta kehittää uusia pal-

velumalleja joita voidaan saada käyttäjälähtöisistä innovaatioista. Oma Pro gradu tutki-

mukseni keskittyi tutkimaan käyttäjäinnovaatioiden johtamista organisaation näkökul-

masta johtamisen näkökulmasta. Tätä taustaa vasten niiden johtamista kannattaa tut-

kia. Innovaatioiden johtaminen voidaan liittää kuntaorganisaatiossa tapahtuviin osaami-

sen kehittämiseen, jota tarvitaan sen perustehtävän suorittamisessa ja palvelutuotan-

toon, jossa voidaan innovaatioita hyödyntämällä luoda uusia palvelumalleja ja vaikutta-

vaa palvelutuotantoa. Kunnallishallinnossa tapahtuvat muutokset tulevat olemaan mer-

kittäviä ja vaikuttavat palvelutuotannon uudistamisessa. Oletettavaa on että halutaan 

hakea uusia ideoita johtaa osaamista ja käytettäviä resursseja uudella tavalla, parem-

man vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Mitä arvoa luovia tekijöitä ja resursseja kuntaor-

ganisaatio tarvitsee innovaatioiden johtamiselle ja niiden onnistuneelle implementoin-

nille? Johtamista koskevissa tutkimuksissa on todettu organisaatioilla olevan jatkuvia 

paineita muuttua joko uudistamalla strategioita, rakenteita tai prosesseja pysyäkseen tai 

tullakseen tehokkaiksi ympäristössä, jolle ovat ominaisia teknologiset muutokset, globa-

lisaatio, markkinoiden vapautuminen ja resurssien niukkuus (Pettigrew ym. 1992, Pollit 

& Bouckaert 2000). Ulkoisten paineiden lisäksi organisaation mahdollisuuksia saada 

osaavaa henkilöstöä on vaikeaa ennakoida mutta työnantajamaineen hallintaa tulee 

tehdä silti johtamisen toimenpiteillä jotka tähtäävät työtyytyväisyyden ylläpitoon (Spen-

cer,1997) Virany ym.1992). 
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7. Johtopäätökset 

 

Käyttäjälähtöiseen innovaatioiden johtamisen tutkimusongelma Pro gradu tutkimuk-

sessa antoi selvyyttä ja kuvauksen siitä millaisia käyttäjälähtöiset innovaatiot ovat. Case 

organisaatio tutkimuskohteena antoi hyvän kuvan todellisuudesta johon käyttäjälähtöi-

sessä innovaatiotoiminnan johtamissa. Käyttäjäinnovaatiot kuten innovaatiot yleensä 

ovat arkipäiväistä toimintaa. Uutuus ja halu kehittää palvelua voidaan liittää käyttäjäläh-

töisyyden ajatukseen. Pro gradu tutkimuksessa saatujen käyttäjälähtöisten innovaatioi-

den esimerkeistä voidaan nähdä aiemman tarjotun palvelun kehittäminen, jossa palve-

luntuottaja itse toimii kehittäjänä tai organisaation ulkopuolelta tullut taho. Organisaation 

omat työntekijät toimivat usein prosessi -tai organisaatioinnovaation innovaattoreina, 

Myös yhteisön asukkaat esimerkiksi ryhmä äitejä tai vertaisorganisaatiosta saatu idea 

ja tuki innovointiin, toimi käyttäjälähtöisyyden lähteenä. Tutkimusongelman kannalta 

saatiin riittävästi tapausesimerkkejä käyttäjälähtöisistä innovaatioista. Käyttäjälähtöisyy-

den käsitteenä tutkimuksessa oli konsepti ja tuotetason määritelmä innovaatiosta. 

Käyttäjälähtöisen innovaatioiden johtamisessa aiemmassa on tutkittu vastavuoroisuutta, 

organisaatioiden välistä interaktiota innovaatiotoiminnassa (Ballantyne & Varay, 2006). 

Tämä vastaava havainto on nähtävissä Pro gradu tutkimuksessa verkostojen kautta ja 

niiden läpi tapahtuvana tietämyksen siirtona jossa saadaan vastavuoroisen toiminnan 

kautta uutta innovaatiopääomaa (esim.6aika.fi ).Pro gradu tutkimuksen tavoitetta palve-

lee osittain Hennalan (2012) väitöstutkimuksessa esiin nostamaa toteamusta jossa hän 

kiinnittää huomiota käyttäjänäkökulman toteutumisen olevan vaillinaista kun puhutaan 

palveluinnovoinnista (Hennala,2012,124). Osaltani Pro gradu tutkimuksen käyttäjäläh-

töisen innovaatioiden johtamisen näkökulman tutkimustulokset nostaa esiin johtamisot-

teen ja -tyylin olevan keskeisiä, jos halutaan parempaa osallistamista ja käyttäjäinno-

vaatioiden toteutusta. Resurssien ja tiedon johtamista voidaan pitää Pro gradu tutki-

mustulosten perusteella johtamisen mahdollisuuksia lisäävänä ja esteitä poistavana. 

Transformationaalisen johtamisen käytännöin voidaan voimaannuttaa ja luoda muutos-

alttiutta, paremmalle innovaatiotoiminnalle. Käytännössä organisaation innovaatiopää-

omaa voidaan lisätä kouluttamalla henkilöstöä esimerkiksi lean-metodin käyttöön ja an-

tamalla heille työkaluja innovoida asiakastyössä, kuten case organisaatiossa oli tehty. 
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Tällöin henkilöstön kehittämistyön kautta saadaan uutta kyvykkyyttä innovoida. Yhtenä 

tutkimustavoitteena oli pohtia innovatiivisten ympäristöjen ja erilaisten yhteistyömallien 

osuutta käyttäjälähtöisten innovaatioiden johtamiselle. Verkostot ja niiden kautta muo-

dostuva laajempi rajapinta uuteen tietoon luo innovaatioissa tarvittavaa uutta tietämystä 

organisaation käyttöön. Organisaation verkostot muodostavat lähteen ja rajapinnan 

jossa havaitaan ja syntyy sen kannalta oleellisia tarpeita käyttäjäinnovaatioille. Tutki-

musaineistosta voidaan todeta erilaisten ryhmien ja ryhmittymien olevan innovaatioiden 

lähteinä organisaation rajoilla ja verkostoissa. Verkostoissa toimiminen on myös innova-

tiivinen ympäristö organisaation jäsenille.  Organisaation rakenteen voitiin nähdä hait-

taavan käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa sen siilomaisen olemuksen vuoksi. Organi-

saation jäsenet kuvasivat toimialojen olevan kaukana toisistaan jolloin mahdolliset uu-

det hyvät käytännöt ja toimintatavat sekä tieto, eivät siirry esteittä niiden välillä. 

Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta ei ole erikseen määritetty organisaation jäsenille 

työtehtävänä vaan se välittyy viestinnän kautta sen jäsenille mahdollisuutena toimia in-

novoijana ja innovatiivisesti. Johtamisen järjestelmä ei ole hallinnollinen rakenne osana 

organisaatiota vaan ihmisten ja tietämyksen johtamista. Käyttäjäinnovaatioiden johtami-

sen keskiössä on inhimillinen pääoma ja sen eri lajit. 

Yksityisen ja julkisen sektorin innovaatioiden eroavuuksia on tunnistettu muun muassa 

yksilöiden ja organisaatioiden kannusteiden pohjalta (Halvorsen ym. 2005).  Hän on tut-

kinut innovaatiotoimintaa estäviä ja edistäviä tekijöitä julkisella sektorilla. Estävinä teki-

jöinä mainitaan muun muassa sellaisia tekijöitä kuin julkisen sektorin organisaatioiden 

suuri koko ja kompleksisuus, ammattikuntien vastustus, pyrkimys välttää riskejä, tarve 

neuvotella hyvin monien sidosryhmien kanssa sekä taloudellisten resurssien puute. Te-

kijöinä, jotka edistävät innovaatiotoimintaa julkisella sektorilla, mainitaan muun muassa 

henkilöstön tarve hakea ongelmiin ratkaisuja tai parantaa nykyistä tilannetta, poliittinen 

paine ja lisääntyneet arviointitoimenpiteet (Halvorsen et. al. 2005).  Suomessa on kehi-

tetty eri tasoilla alueellisia ja toimialojen välisiä malleja joissa kuntaorganisaatioiden yh-

teistyömalleja on luotu. Kuitenkin edellä Halvorsenin tulosten mukaan oppiminen yh-

dessä transformationaalisen johtamisen kanssa voisi tuoda ratkaisuja jotka, vähitellen 

implementoituina, voisivat vähentää haittaavia tekijöitä ja tuoda oppimisen ja siitä kehit-

tyvän innovatiivisen kulttuurin kautta, parempaa käyttäjäinnovaatiotoimintaa. Koch & 

Hauknes (2005) nostavat esiin tarpeen kehittää innovaatiotoiminnan indikaattoreita jul-
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kiselle sektorille (Koch & Hauknes 2005). Kuitenkin käyttäjälähtöisyyden asettamat eri-

tyisvaatimukset ja mahdolliset olosuhdetekijät voivat estää yhtenäisten käyttäjälähtöis-

ten mittareiden käytön. Pro gradu tutkimuksen mukaan case organisaatiossa nähtiin sa-

man tyyppisiä ongelmia käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnassa. Näitä olivat ihmisten 

asennoituminen ja organisaation kompleksisuus sekä resurssien puute.  

Kunnallishallinnossa tapahtuvat muutokset tulevat olemaan merkittäviä ja vaikuttavat 

palvelutuotannon uudistamisessa.  Erityisen suuren muutoksen aiheuttaa sosiaali –ja 

terveyspalveluiden siirrossa maakunnalliselle organisaatiolle. Siirto ei aiheuta muutok-

sia pelkästään vastuiden ja resurssien vähenemisen muodossa vaan tekee tilaa myös 

uudelle kuntaorganisoinnille jossa innovaatiot voivat olla uuden vaikuttavuuden läh-

teenä.  

Tutkimusaineiston perusteella case organisaation innovaatiotoiminnan voitaisiin olevan 

käyttäjäkokemukseen perustuvaa koska siinä oleva uuden palvelun ja sen kehittämisen 

tiedon lähde sijaitsee organisaation ulkopuolella, käyttäjällä tai organisaation verkos-

tossa. Tämä vaatisi johtamisen järjestelmässä käyttäjälle määritellyn roolin ja määritel-

lyn kanavan jossa tuleva palvelukokemus olisi saatavissa osaoptimoinnin välttämiseksi. 

Innovaatiotoiminta organisaation sisällä voidaan ajatella olevan osittain oman työn ke-

hittämistä, joka palvelee puolestaan asiakastyön kehittämistä ja siitä saatavaa palvelun 

hyödyn kokemista. Tämä taas luo käyttäjäinnovaatioille tarvittavaa vaikuttavuutta. 

Aineiston esittäminen teemojen ja niihin liittyvien käsitteiden voitiin kuvata valitun meto-

din kautta käyttäjälähtöisten innovaatioiden johtamista case organisaatiossa. Pro gradu 

tutkimukselle asetetun tavoitteen mukaan saatiin selville sitä mahdollistavia tekijöitä ja 

sitä haittaavia tekijöitä. Mahdollistavia tekijöitä tunnistettiin riittävästi olemassa tutkimus 

tavoitteen saavuttamiseksi ja niiden liittämiseksi teoreettisen mallin teemoihin. Määrälli-

sesti aineisto oli riittävä ja tarjosi tutkimustavoitteen vaatimaa aineistoa ja saatiin tietoa 

johtamisen käytännöistä ja järjestelmistä saatiin haastatteluista kuvauksia, joita pystyt-

tiin liittämään teoreettisen mallin teemoihin. Tutkimuksen laadullinen ja aineistopohjai-

nen lähestymistapa vaati aineiston jatkuvaa tulkintaa tutkimuksen aikana ja asetti rajoit-

teita tutkimuksen laajuudelle. Tutkimushaastattelutilanne vaati aktiivisen kuuntelun ja 

havainnoinnin lisäksi dialogia haastateltavan kanssa ja jatkokysymyksiä, jossa vaarana 

on haastattelijan oman näkemyksen ja tulkinnan liiallinen esiintuominen. Haastattelun 
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kysymysrunkoa toteutettiin haastatteluissa vapaasti. Haastatteluissa oli luontevaa haas-

tattelun aikana antaa haastateltavan kertoa aiheeseen laajemmin liittyviä asioita, joten 

tutkija pystyi helposti esittämään tutkimukseen liittyvän jatkokysymyksen haastattelu-

rungosta. Kaikissa haastatteluissa saatiin selville tutkimustavoitteen pääongelmaa ja 

alaongelmia koskevaa aineistoa. Jatkotutkimusta ajatellen käyttäjäinnovaatioissa tarvit-

tavan tietopääoman mallintaminen case organisaatiossa voisi olla käyttäjäinnovaatioi-

den johtamisen jatkotutkimuksen aiheena. Käyttäjäinnovaatioiden johtamisen tutkimuk-

sen kohteena kuitenkin tulisi olla useiden saman tyyppisten case organisaatioiden ko-

konaisuus. Näin saataisiin laajempi aineisto ja sovellettavampi tutkimustulos, joka pal-

velisi käytännön käyttäjäinnovaatioiden johtamisen tutkimusta organisaatioiden johtami-

sen näkökulmasta.  

Tutkimuksen laadullinen ja aineistolähtöinen tutkimusote asetti sen omaksi tutkimuksen 

kokonaisuudeksi, tutkimusmenetelmiensä osalta. Valittu laadullinen tutkimustapa sopi 

tutkimuksen tavoitteeseen ja ongelmien kuvaamiselle ja selittämiselle tutkimuksen 

omassa teoreettisessa viitekehyksessä. Kuitenkin tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

on ainutkertainen ja sen tarkoituksena on palvella annettua tutkimusongelmaa. Teoreet-

tisessa viitekehyksessä ilmiötä voitiin selittää annetussa teoriakirjallisuudessa. Tutki-

muksesta voidaan tehdä vertailua muihin laadullisisiin käyttäjälähtöisiin innovaatiotutki-

muksiin, jossa näkökulma aiheeseen on niiden johtaminen.  
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