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Tämän  tutkimuksen  tavoitteena  oli  tutkia  suomalaisten  pienten  ja  keskisuurien  yri-

tysten  innovaatiokyvyn  johtamista  sekä  selvittää,  millä  tavoin  ja  keinoin  pk-yritysten  

johto  pyrkii  edistämään  yrityksen  innovaatiokykyä.  Tutkimus  toteutettiin  laadullisena  

tutkimuksena  ja  aineistonkeruumenetelmäksi  valittiin  puolistruktuoitu  teemahaastat-

telu.  Tutkimuksessa  haastateltiin  kuutta  suomalaisen  pk-yrityksen  toimitusjohtajana  

tai  toimitusjohtajan  sijaisena  toimivaa  henkilöä  ja  haastatteluaineisto  analysoitiin  ai-

neistolähtöisesti.  Tutkimuksen  tulokset  osoittivat,  että  innovaatiokyvyn  edistäminen  

nähdään  suomalaisissa  pk-yrityksissä  tärkeänä  ja  jopa  välttämättömänä  kilpailussa  

pärjäämiselle   sekä   toimintaympäristön   kehityksessä  mukana  pysymiselle.  Sen   li-

säksi,  että   tulokset  osoittivat  pk-yrityksissä  vallitsevan  positiivinen  suhtautuminen  

innovaatiokyvyn  edistämistä  kohtaan,  osoittivat  tulokset  erityisiä  keinoja  ja  tapoja,  

joiden  kautta  johtajat  pyrkivät  edistämään  yrityksen  innovaatiokykyä.    Tulosten  mu-

kaan  suomalaisten  pk-yritysten   johto  pyrkii  edistämään  yrityksen   innovaatiokykyä  

muun  muassa  verkostoitumisen  ja  vuorovaikutuksen  lisäämisen;;  oikeanlaisen  kult-

tuurin  luomisen;;  yhteisen  vision  tai  päämäärän  luomisen;;  jatkuvan  strategian  tarkas-

telun;;   henkilöstön   osallistamisen;;   vastuun   ja   päätöksentekovallan   jakamisen;;   va-

pauden  antamisen;;  oma-aloitteisuuden   ja  vastuunkannon  korostamisen;;  sekä  ke-

hittämistyön   resursoimisen   kautta.   Lisäksi   tulokset   osoittivat   johdon  näkevän   tär-

keimmiksi  tehtävikseen  kokonaiskuvan  tarkastelun;;  ihmisten  rohkaisemisen  ja  tuke-

misen;;  osaamisen  ja  kyvykkyyksien  hyödyntämisen,  kehittämisen  ja  hankkimisen;;  

sekä  koko  toiminnan  mahdollistamisen.  
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The  goal  of  this  research  was  to  study  how  innovation  capability  is  managed  in  Finn-

ish  small  and  midsize  companies.  In  addition,  the  goal  was  to  find  out  in  what  ways  

the  leaders  of  these  companies  strive  to  promote  the  innovation  capability  in  their  

companies.  The  study  was  carried  through  as  a  qualitative  research  and  the  data  

was  collected  by  way  of  theme  interviews.  Six  interviews  were  carried  through  with  

six  different  companies  and  informants  who  all  were  the  chief  executive  officers  or  

their  substitutes  of  the  companies.  The  data  was  analysed  based  on  the  data  col-

lected.   The   findings   of   this   study   indicate   that   promoting   innovation   capability   is  

seemed  as  important  and  necessary  for  the  SME´s  to  manage  in  increasing  com-

petition  and  development  of  their  operational  environment.  In  addition,  the  findings  

indicate  ways  of   the  managers   to  promote   the   innovation  capability  of   their  com-

pany.  Per  the  findings  of  this  study  the  managers  of  Finnish  SME´s  strive  to  promote  

the  innovation  capability  by  increasing  networking  and  interaction;;  creating  appro-

priate  culture;;  creating  a  common  vision  or  goal;;  continuing  cross-check  of  the  strat-

egy;;  engaging  and  empowering  people;;  highlighting  spontaneity  and  responsibility;;  

and  resourcing  development.   In  addition,   the   findings   implicate   that   the  most   im-

portant  role  of  management  is  to  observe  the  overall  picture;;  encouraging  and  sup-

porting  people;;  utilizing,  developing  and  acquiring  talent  and  capabilities;;  and  ena-

bling  the  operation  of  the  whole  company.    

  

  



  

Alkusanat  
  
Siinä  se  nyt  on,  viimeistä  vilausta  vailla  valmis  maisteriopintojen  lopputyöni.  Tähän  

pisteeseen  johtanut  prosessi  on  ollut  kärsivällisyyttä  vaativa  ja  pitkä,  mutta  ennen  

kaikkea   inspiroiva   ja   mielenkiintoinen.   Aiheen   valinta   ja   rajaaminen   aiheuttivat  

alussa  päänvaivaa,  mutta  alun  haasteiden  jälkeen  valittu  aihe  vei  mukanaan  ja  tut-

kimuksen  rakenne  alkoi  muodostua  nopeasti.  Alusta  asti  kantanut  selkeä  näkemys  

tutkimuksen  toteutuksesta  sekä  tutkimukselle  asetetusta  aikataulusta  teki  proses-

sista  ajateltua  kivuttomamman   ja  yllätin   jopa   itseni  siitä,  miten  paljon  prosessista  

nautin  sekä  miten  paljon  työn  tekemisestä  sai  irti.  Prosessi  opetti  minulle  paljon  ja  

erityisen  tyytyväinen  olen  siihen,  miten  itsenäisesti  työn  tekeminen  onnistui  ja  että  

uskalsin   luottaa  omaan  näkemykseeni  alusta  loppuun.  Haluan  kiittää  graduohjaa-

jiani  professori  Aino  Kiantoa   ja   tutkijatohtori  Henri  Hussinkia  ohjauksesta  epävar-

muuden  hetkillä  sekä  arvokkaasta  rakentavasta  palautteesta  ja  herättävistä  kysy-

myksistä  prosessin  aikana.  Haluan  kiittää  myös  tutkimukseeni  osallistuneita  haas-

tateltavia   arvokkaasta   ajasta   sekä   inspiroivista   ja   avoimista   keskusteluhetkistä,  

jotka   onnistuttiin   järjestelmään   hektisenä   aikana   lomakuukausien   kynnyksellä.   Il-

man  niitä  tutkimusta  ei  yksinkertaisesti  olisi  onnistuttu  toteuttamaan.  

  

Erityiskiitos  tämän  työn  valmistumisesta  ja  koko  opintojeni  etenemisestä  kuuluu  iha-

nille  opiskelukavereilleni  Susannalle,  Johannalle,  Miialle  ja  Mikolle.  En  olisi  voinut  

kuvitella  parempaa  porukkaa  seurakseni   tälle  matkalle.  Kiitos  autokeskusteluista,  

ryhmätöistä,   tiimihengestä   ja   jatkuvasta   tuesta   ja   tsemppaamisesta,   teitte  opinto-

ajasta  nauruntäyteistä  ja  ikimuistoista.  Kiitos  myös  perheelleni  ja  puolisolleni  kan-

nustuksesta,  tuesta  ja  sparrauksesta  koko  opintojeni  ajalta.    

  
Helsingissä  15.8.2017  

Anni  Hyökyvaara  
     



Sisällysluettelo  

1	   JOHDANTO	   8	  

1.1	   Työn	  tausta	   12	  

1.2	   Työn	  tarkoitus,	  tavoite	  ja	  tutkimuskysymykset	   16	  

1.3	   Menetelmävalinnat	   17	  

1.4	   Tutkimuksen	  rakenne	   17	  

2	   INNOVATIIVISUUS	  JA	  INNOVAATIOKYKY	  KILPAILUKYVYN	  AVAINTEKIJÖINÄ	   19	  

2.1	   Kilpailuetu	   19	  

2.2	   Innovointi	  ja	  innovatiivisuus	   20	  

2.3	   Innovaatiokyky	   25	  

3	   INNOVAATIOKYKYYN	  VAIKUTTAVAT	  TEKIJÄT	   28	  

3.1	   Organisaatiokulttuuri	  ja	  -‐ilmapiiri	   31	  

3.2	   Johtajuus	   35	  

3.3	   Organisaatiorakenteet	   39	  

3.4	   Tietämyksen	  ja	  osaamisen	  kehittäminen	   43	  

3.5	   Ulospäinsuuntautuneisuus	   46	  

3.6	   Oppimis-‐	  ja	  uudistumiskyky	   48	  

3.7	   Yksilöiden	  luovuus	  ja	  aktiivisuus	   50	  

3.8	   Resurssit	   51	  

3.9	   Visio	  ja	  strategia	   54	  

3.10	   Yhteenveto	   57	  

4	   TUTKIMUSMENETELMÄ	   59	  

4.1	   Tutkimuksen	  kohde	   60	  

4.2	   Aineiston	  hankinta	   62	  

4.3	   Aineiston	  analyysi	   66	  

4.4	   Tutkimuksen	  luotettavuuden	  ja	  eettisyyden	  arviointi	   68	  

5	   INNOVAATIOKYVYN	  JOHTAMINEN	  SUOMALAISISSA	  PK-‐YRITYKSISSÄ	   72	  

5.1	   Muutosta	  ja	  uudistumistarvetta	  ei	  vain	  tiedosteta	  ja	  pidetä	  tärkeänä	  –	  innovaatiokyky	  

toimii	  toiminnan	  ajurina	   73	  

5.2	   Innovointi	  vaatii	  vuorovaikutusta,	  luottamusta,	  ärsykkeitä	  ulkomaailmasta	  ja	  aikaa	  olla	  

luova	   75	  



  

  

7  

5.3	   Päämäärän	  tulee	  olla	  kirkas	  -‐	  tavoitteiden	  ja	  strategian	  luominen	  on	  jatkuva	  prosessi	  

yhdessä	  henkilöstön	  kanssa	   76	  

5.4	   Toiminta	  organisoidaan	  kommunikoimalla	  selkeästi	  ja	  jatkuvasti	  yhteinen	  suunta	  sekä	  

yksilöiden	  roolit,	  valta	  ja	  vastuu	   79	  

5.5	   Ihmisille	  annetaan	  paljon	  vapautta	  –	  vastineeksi	  odotetaan	  oma-‐aloitteisuutta	  ja	  kykyä	  

kantaa	  vastuu	   80	  

5.6	   Johtajan	  tehtävä	  on	  tukea	  osaavia	  yksilöitä	  ja	  mahdollistaa	  näiden	  onnistuminen	   82	  

5.7	   Kulttuurin	  ja	  arvomaailman	  tulee	  olla	  jaettu	  –	  asenne	  ratkaisee	  rekrytoinnissa	   83	  

5.8	   Kulttuurissa	  painotetaan	  yhteishenkeä,	  avoimuutta,	  yhdessä	  tekemistä	  sekä	  tiedon	  ja	  

osaamisen	  jakamista	   85	  

5.9	   Muutos	  ja	  kasvu	  vaativat	  jatkuvaa	  kyvykkyyksien	  pohdintaa	  –	  tarvittavan	  osaamisen	  

hankinta	  johtajan	  tärkeimpiä	  tehtäviä	   87	  

5.10	   Yhteenveto	  tutkimuksen	  tuloksista	   89	  

6	   YHTEENVETO,	  POHDINTA	  JA	  JOHTOPÄÄTÖKSET	   93	  

6.1	   Tulosten	  vaikutus	  tutkimustietoon	   94	  

6.2	   Tulosten	  vaikutus	  tutkimuskenttään	   110	  

6.3	   Tulosten	  hyödyntäminen	  käytännössä	   113	  

6.4	   Työn	  rajoitteet	  ja	  jatkotutkimusehdotukset	   115	  

Lähdeluettelo	   118	  

Liitteet	   124	  

  

     



  

  

8  

1   JOHDANTO  
  

“If  stability  was  a  thing  of  the  past,  managing  change  in  times  of  uncer-

tainty  and  turbulence  became  the  received  wisdom.”  

(Grieves  2000,  355)  

  

Yrityksillä  on  tänä  päivänä  kasvava  haaste  pysyä  mukana  jatkuvasti  ja  kiristyvällä  

tahdilla  muuttuvassa  tasapainottomassa  ympäristössä.  Organisaatioiden  toimintaa  

haastavat  merkittävät  muutostrendit,  kuten  teknologian  kehittyminen,  digitalisaatio,  

alati  kasvava  tiedon  määrä,  markkinoiden  globalisoituminen  ja  sen  myötä  kiristyvä  

kilpailutilanne  sekä  yhteistyön   lisääntyminen.  Tällä   tietotalouden  aikakaudella   tie-

dosta  ja  osaamisesta  on  tullut  yritysten  tärkeimpiä  menestystekijöitä  ja  kestävän  kil-

pailukyvyn  luominen  vaatii  organisaatioiden  johtamiselta  uudenlaisia  menetelmiä  ja  

käytäntöjä.  

  

Tilanne  ei  ole  uusi,  sillä  liiketoiminta  on  aina  joutunut  selviytymään  monimutkaisissa  

ja  turbulenttisissa  ympäristöissä.  Se  alleviivaa  kuitenkin  syntynyttä  tarvetta  nopealle  

reagoinnille,   joka  pohjautuu  yritysten  kykyyn  mukautua,  muuttua,  keksiä  uusia  ta-

poja  vastata  haasteeseen  ja  mahdollisesti,  jopa  pelin  sääntöjen  uudelleenkirjoitta-

mista   (Bessant  ym.  2002,  485).  Teollisella  aikakaudella  vahvaan  asemaan  nous-

seet,  ja  erilaisten  organisaatioiden  keskuudessa  yleistyneet  byrokraattiset  rakenteet  

ovat  osoittautuneet   liian   jäykiksi   ja  monimutkaisiksi,  eivätkä  enää   tarjoa   tiedon   ja  

nopean  toiminnan  aikakaudella  yrityksille  riittävän  hyvää  mallia  muuttuneessa  toi-

mintaympäristössä  pärjäämiseen.  Sen  sijaan,  kilpailukyvyn  säilyttäminen  vaatii  or-

ganisaatioilta  uudenlaista  joustavuutta  ja  ketteriä  rakenteita,  joiden  avulla  yritys  ky-

kenee  mukauttamaan  toimintaansa  riittävän  nopeasti  ympäristön  muutoksiin  ja  säi-

lyttämään  näin  kilpailukykynsä  alati  muuttuvilla  markkinoilla.  Selviytyminen  vaatii  or-

ganisaatioilta  kykyä  sekä  jatkuvassa  asioiden  parantamisessa,  että  koko  pelin  sään-

töjen  muuttamisessa  (Bessant  ym.  2002,  485.)  
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Muuttuneen  toimintaympäristön  aiheuttamat  haasteet  organisaatioille  on  tunnistettu  

jo  vuosikymmeniä  sitten,  ja  keskustelua  käydään  kirjallisuudessa  aktiivisesti  ja  laa-

jasti  eri  tutkimuskentillä.  Keskustelua  tietotalouden  aikakauden  muutospaineista  ja  

niiden  aiheuttamista  vaatimuksista  organisaatioille   käydään  erityisesti   strategisen  

johtamisen,  organisaatio-  ja  innovaatiotutkimuksen,  johtamistieteen  sekä  tietojohta-

misen  saralla,   joista  viimeisimmän  tutkimuskentän  syntyyn   tietoon   ja  osaamiseen  

perustuva  uusi  talous  johti  90-luvun  alkupuolella.    

  

Organisaation  muutoksen  tutkimuksessa  on  tunnistettu  kaksi  eri   tapaa  tarkastella  

muutosta  ja  analyysien  mukaan  organisaation  muutos  voidaan  nähdä  joko  jaksoit-

taisena,   epäjatkuvana   ja   epäsäännöllisenä   tai   jatkuvana,   kehittyvänä   ja   vähittäi-

senä.  Jaksoittaisen  ja  jatkuvan  muutoksen  välinen  eroavaisuus  riippuu  tarkastelun  

näkökulmasta:  kaukaa  katsottuna  nähdään  toistuvaa  toimintaa,  rutiineja  ja  hitautta  

yhdessä  hajanaisten  satunnaisten  mullistavien  muutosjaksojen  kanssa,  mutta  kau-

kaa  katsottuna  nähdään   jatkuvaa  mukautumista   ja  sopeutumista  (Weick  &  Quinn  

1999,   362).   Jaksoittaisen  muutoksen   näkökulmasta  muutos   alkaa   epäonnistumi-

sesta  sopeutua.  Organisaatiot  nähdään  hitaina  ja  muutos  kertaluonteisena,  epäjat-

kuvana  ja  tavoitteellisena,  mikä  tarkoittaa  sitä,  että  tarvittava  muutos  luodaan  tar-

koituksella   ja   suunnitelmallisesti.   Jatkuvan  muutoksen   näkökulmasta   taas   ajatel-

laan,  että  muutos  ei  koskaan  ala,  koska  se  ei  koskaan  lopu.  Näin  ollen  muutos  näh-

dään  alati  kehittyvänä,  kumulatiivisena,  jo  tuloillaan  olevan  uudelleenohjauksena  ja  

pysyvänä  (Weick  &  Quinn  1999,  366).  Yhtenevää  näissä  muutoksen  eri  näkökul-

missa  on  se,  että  sekä  jaksoittaisen,  että  jatkuvan  organisaation  muutoksen  näkö-

kulmasta  ihanteellisena  organisaationa  pidetään  sellaista  organisaatiota,  joka  kyke-

nee  sopeutumaan  jatkuvasti  (Weick  &  Quinn  1999,  371).  Haasteena  tämän  kaltai-

selle  jatkuvalle  muutostarpeelle  nähdään  kuitenkin  olevan  hyväksynnän  saavutta-

minen  läpi  koko  organisaation,  sillä  ilman  yleistä  hyväksyntää  organisaation  sisällä  

olevaa  innovaatioiden  potentiaalia  ei  voida  hyödyntää  niin  laajasti  kuin  olisi  mahdol-

lista  (Weick  &  Quinn  1999,  381).  

  

Jatkuvan  organisaation  muutoksen  näkökulmaan  rinnastettavan  organisaation  ke-

hittämisen  tutkimuksessa  on  luotu  nousevan  muutoksen  malli,  joka  pohjautuu  ole-
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tukseen,  että  kaikki  organisaatiot  toimivat  turbulenttisessa,  dynaamisessa  ja  enna-

koimattomassa  ympäristössä.  Näin  ollen  organisaatioiden  tulisikin  nousevan  muu-

toksen  mallin  mukaan  tarkkailla  jatkuvasti  ympäristöään  kyetäkseen  mukautumaan  

ja  vastaamaan  muutoksiin.  Koska  tämä  nähdään  jatkuvana  ja  avoimena  prosessina,  

nähdään  kirjallisuudessa  ennalta  suunniteltu  muutoksen  malli  sopimattomana,  sillä  

epävarmassa  ympäristössä  toimimisen  onnistuminen  vaatii,  että  muutokset  nouse-

vat  organisaatioissa  esiin  paikallisesti   ja  vähittäin,   jotta  niihin  voidaan  reagoida  ja  

ympäristön  uhkista   ja  mahdollisuuksista  voidaan  hyötyä  (Grieves  2000,  405;;  Bur-

nes,  1996,  14),  mihin  taas  suunniteltu  muutoksen  malli  ei  sovellu.  Kirjallisuudessa  

on  olemassa  näkemyksiä,  siitä  miten  organisaatiot  voivat  omaksua  nousevan  muu-

toksen  mallin  omaan  toimintaansa,  mistä  esimerkkinä  Burnesin  (1996)  malli,  jossa  

ehdotetaan  nousevan  muutoksen  mallille  seuraavia  perusperiaatteita:  

•   Muutos  on  jatkuva  kokeilujen  ja  mukautumisen  prosessi,  jossa  organisaation  

kyvyt  pyritään  vastaamaan  epävarmaan  ympäristöön.  

•   Se  saavutetaan  parhaiten  ajan  myötä  ilmaantuvien  vähittäisten  muutosten  mo-

nimutkaisuuden  kautta,  jotka  itsessään  voivat  muodostaa  merkittävän  organi-

saation  uudelleenasettelun  ja  muutoksen.  

•   Johtajien  rooli  on  muutosaloitteiden  helpottaminen  -  ei  niiden  suunnittelu,  mikä  

tarkoittaa,  että  fokuksena  on  kokeiluihin  ja  riskinottoon  rohkaisevan  kulttuuri-

ilmaston  kehittäminen.  

•   Organisaation  avainaktiviteetit  ovat:   tiedon  kerääminen   (ulkoisesta  ympäris-

töstä  ja  sisäisistä  tavoitteista  ja  kyvykkyyksistä);;  kommunikointi  (tiedon  ja  op-

pimisen  välittäminen,  analysointi  ja  keskustelu);;  ja  kyky  kehittää  uusia  taitoja,  

tunnistaa   sopivia   reagointeja   ja   ammentaa   tietämystä   omista   sekä  muiden  

menneistä  sekä  nykyisistä   toimista.   (Grieves  2000,  405-406;;  Burnes,  1996,  

14).  

  

Innovaatiotoiminnan   näkökulmasta   yrityksen   kilpailukyvyn   suurin   uhka   nopeasti  

muuttuvassa  ympäristössä  on  kilpailukykyä  tuhoavan  muutoksen  vakaa  tahti,  joka  

ilmenee  yhdistettynä  johdon  kyvyttömyyteen  ennakoida  näitä  muutoksia.  Perintei-

nen,   tehokkaaseen   strategiseen   suunnitelmaan   keskittyvä   strategiasuunnittelu,  

jossa  vision,  mission  ja  strategian  toteutus  on  selkeästi  määritelty,  nähdään  toimi-
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mattomana  tämän  päivän  turbulenttisessa  ympäristössä,  sillä  se  vähentää  organi-

saation  herkkyyttä  ennakoimattomille  ympäristön  muutoksille  ja  heikentää  täten  or-

ganisaation  kyvykkyyttä  sopeutua  muuttuvaan  ympäristöön.  Joustavuus,  joko  stra-

tegisten  yllätysten  välttely  tai  yllättävien  mahdollisuuksien  hyödyntäminen,  nähdään  

innovaatiotutkimuksessa   nousevan   strategisen   suunnittelun   avainhaasteena   (Il-

mola  &  Kuusi  2006,  909).  

  

Organisaation  muutoksen  ja  kehittämisen  tutkimuksessa  on  samalla  tavalla  havaittu  

perinteisen,  suunnitelmallisuuteen  perustuvan  strategian  haasteet  tämän  päivän  no-

peasti  muuttuvassa  toimintaympäristössä.  Strateginen  suunnittelu  on  perintö  suh-

teellisen  tasapainoisesta  menneisyydestä,  jolloin  ympäristö  muuttui  melko  hitaasti  

ja   tehokas   yrityksen   reagointi   nousi   suunnitelmallisista   organisaation   rutiineista,  

joissa  esim.  suuria  datamääriä  kerättiin  yrityspyramidin  pohjalta  ja  kerätty  tieto  lä-

hetettiin   ylimmälle   johdolle   analysoitavaksi   (Grieves   2000,424;;   Boisot   1995,   33).  

Muutosnopeuden  kiihtyminen  on  kuitenkin  luonut  tilanteen,  jossa  tulevaisuuden  en-

nustaminen  on  yhä  vaikeampaa,  eivätkä  organisaatiot  näin  ollen  voi  enää  tukeutua  

analysoituun  tietoon  perustuvaan  strategiaan.  Organisaation  muutoksen  ja  kehittä-

misen  kirjallisuudessa  ollaankin  vahvasti  sitä  mieltä,  että  organisaatioiden  on   tar-

peen  siirtyä  pois  tarkastelemasta  muutosta  sarjana  strategisia  jaksoja  taistellessaan  

selviytymisestä  globaaleilla  markkinoilla  (Grieves  2000,  407).  

  

Perinteisen   strategiasuunnittelun   rinnalle   onkin  muutoksen   seurauksena   noussut  

nouseva  strategia,  joka  kuvaa  koko  organisaation  laajuista,  vähittäisen  mukautumi-

sen  sopeutumisprosessia  ympäristön  tilaan,  jota  ei  voida  havaita  tai  ennakoida  ana-

lysoimalla  dataa  (Grieves  2000,  424;;  Mitzberg  &  Waters,  1985).  Keskeistä  nouse-

vassa  strategiassa  on  ajatus  siitä,  että  organisaation  strateginen  taso  ei  voi  toimia  

kaiken  näkevänä  keskeisenä  suunnittelijana,  koska  uhkia  nousee  esiin  ja  ne  pitää  

käsitellä   vähitellen   tavoilla,   joita   ei   alun   perin   kyetty   ennakoimaan   strategiassa.  

Tämä   johtuu   siitä,   että   tarvittava   data   ei   välttämättä   sijaitse   strategisella   tasolla,  

mutta  saattaa  löytyä  mistä  tahansa  organisaation  sisältä.  Näin  ollen  tarvittava  rat-

kaisu  muutoksiin  voi  löytyä  mistä  tahansa  organisaatiosta  ad-hoc  tyyliin  ja  muu  or-

ganisaatio  mukautuu  paikalliseen  käyttäytymiseen  vain  myöhemmin  (Grieves  2000,  

424-425;;  Boisot  1995,  33).  



  

  

12  

Kaiken  tämän  muutoksen  seurauksena  edessä  on  tietämysvallankumous  ja  tietä-

myskeskeinen   tai   tietämysintensiivinen   organisaatio   on   tulevaisuuden   kehitysten  

johtoasemassa.  Byrokraattinen  tasapaino  on  menneisyyttä  ja  joustavista  organisaa-

tioista  on  tullut  tulevaisuuden  ajureita  turbulenttisessa  taloudellisessa  ympäristössä.  

Tulevaisuuden   muutosta   johtavat   todennäköisesti   1900-luvun   lopun   merkittävät  

trendit  oppiminen  ja  luotettavuus  (Grieves  2000,  429-430),  ja  globaalien  markkinoi-

den  voittajia  ovat  todennäköisesti  ne  yritykset,  jotka  voivat  uudistaa  itseään  luomalla  

jatkuvasti   tietämystä   ja  kyvykkyyksiä  oppimisen   ja   innovaation  kautta.  Näin  ollen,  

kyetäkseen  kehittämään  kaikkien  työntekijöiden  taitoja,  tietämystä  ja  luovuutta,  tu-

lee  työympäristön  edistää  innovointia  ja  oppimista  läpi  koko  organisaation  (Kianto  

2008,  82-83).  Jatkuvasta  innovoinnista  ja  uudistumisesta  on  tullut  yritysten  kilpailu-

kyvyn  perusehto  ja  paras  tapa  varustautua  tulevaisuuden  haasteisiin  on  tutkimus-

kirjallisuuden  mukaan  kehittää  organisaation  kykyä  uudistua  (Kianto  &  Mattila  2007,  

2-3).  

  

1.1   Työn  tausta    
  

Kirjallisuudessa  kuvattu  toimintaympäristön  muutos  on  luonut  tilanteen,  jossa  me-

nestyminen  ja  kestävän  kilpailuedun  luominen  vaativat  organisaatioilta  uudenlaista  

joustavuutta  ja  ketteriä  rakenteita,  jotka  edesauttavat  sen  kykyä  uudistua  jatkuvasti  

ja  mukautua  muuttuvaan   toimintaympäristöön.  Tämä  muutos  kohti  kasvavaa  pai-

netta  yritysten  jatkuvaan  uudistumiseen  ja  uuden  luomiseen  on  nostanut  organisaa-

tioiden  kestävän  kilpailukyvyn  teeman  tutkijoiden  kiinnostuksen  kohteeksi  laajalti  eri  

tutkimusalueilla   viime   vuosina.   Kasvaneen   kiinnostuksen   ansiosta   kirjallisuus   on  

täynnä  erilaisia  termejä,  käsitteitä  ja  konsepteja,  joiden  avulla  on  pyritty  määrittele-

mään,  mitä  jatkuvasti  ja  nopeasti  muuttuvan  sekä  kiristyvän  kilpailutilanteen  värittä-

mässä   turbulenttisessa   toimintaympäristössä  pärjääminen  vaatii  yrityksiltä.  Tässä  

tutkimuksessa  ilmiötä  lähestytään  organisaation  innovatiivisuuden  ja  innovaatioky-

vyn   käsitteitä   koskevan   tutkimuskentän   kautta   ja   tutkimuksessa   tarkastelun   koh-

teena  on  innovaatiokyvyn  johtaminen  suomalaisissa  pk-yrityksissä.    

  



  

  

13  

Innovaatiotutkimusten   mukaan   innovointi   on   määrittänyt   pelin   hengen   kilpailun  

osalta  yritysmaailmassa  2000-luvulla.  Näin  ollen  kysymys  siitä,  miten  organisaatiot  

voivat  edistää  omaa  innovatiivisuuttaan,  on   jo  pidemmän  aikaa  ollut   tutkijoiden  ja  

ammatinharjoittajien  mielenkiinnon  kohteena  (Keskin  2006,  396).  Yritysten  innova-

tiivisuutta  ja  innovaatiokykyä  koskeva  tutkimuskenttä  on  laaja  ja  aihetta  on  lähestytty  

aiemmassa  kirjallisuudessa  monesta  eri  näkökulmasta.  Erityistä  huomiota  tutkimuk-

sessa  on  viime  vuosina  kiinnitetty  yrityksen  innovaatiokykyyn  vaikuttavien  tekijöiden  

tutkimiseen   sekä   innovaatiokyvyn   ja   yrityksen   suorituskyvyn   välisten   vaikutusten  

mittaamiseen.  Tutkimusten  tulokset  ovat  todistaneet  yrityksen  innovatiivisuuden  vai-

kutuksen  yrityksen  suorituskykyyn  olevan  merkittävä  (Sulistyo  &  Siyamtinah  2016,  

196;;  Rahman  ym.  2015,  538;;  Keskin  2006,  397),  minkä  vuoksi  ilmiöön  kohdistuva  

mielenkiinto  niin  tutkijoiden,  kuin  myös  yritysjohdon  osalta  näyttäisi  olevan  perustel-

tua.   Tutkimustulosten   viitatessa   vahvasti   yrityksen   innovatiivisuuden   vaikuttavan  

suoraan  yrityksen  suorituskykyyn,  päätettiin  tämän  tutkiminen  rajata  tästä  tutkimuk-

sesta  pois  ja  näin  pohjata  tämä  tutkimus  oletukseen,  että  innovatiivisuuden  kehittä-

misen  tulisi  olla  jokaisen  yrityksen  mielenkiinnon  kohteena.    

  

Toinen  suurta  mielenkiintoa  tutkimuskentällä  herättänyt  aihe  on  yritysten  innovatii-

visuuteen   ja   innovaatiokyvykkyyteen  vaikuttavien   tekijöiden   tunnistaminen.  Aiem-

paa  tutkimustietoa  aiheesta  löytyy  paljon  ja   innovatiivisuuteen  vaikuttavia  tekijöitä  

on  niiden  ansiosta  tunnistettu  laajalti.  Toistaiseksi  tätä  ilmiötä  on  kuitenkin  tutkittu  

pitkälti  vain  suuryritysten  näkökulmasta  (Saunila  2016,  162;;  Forsman  2011;;  Keskin  

2006,  397)   ja   johtuen  aiemman  kirjallisuuden  painottumisesta  suuren  kokoluokan  

organisaatioihin,  on  olemassa  vain  vähän  empiiristä  tukea  innovaatiokykyyn  vaikut-

tavien  tekijöiden  merkityksestä  pk-yrityksille  (Rahman  ym.  2015,  553)  sekä  siitä,  mi-

ten  pk-yritykset  kehittävät  innovaatiokykyään  (Romjin  &  Albadejo  2002,  1053).  Näin  

ollen   tämän   tutkimuksen   kohdistaminen   pk-yrityksiin   täydentää   aiempaa   kirjalli-

suutta,  ainakin  neljästä  syystä:    

  

1)   Huolimatta  kattavasta  innovaatiotutkimuksesta,  on  suuri  osa  siitä  keskittynyt  

suuryrityksiin  ja  pk-yritysten  tutkimuksen  osalta  on  olemassa  merkittäviä  tutki-

musaukkoja  innovaatiokyvyn  osalta.  Olemassa  oleva  pk-yritysten  innovaatio-

tutkimus  on  monimuotoista   ja  sillä  on  useita  eri  huomion  kohteita,  mutta  on  
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kuitenkin  vielä  paljon,  mitä  ei  tiedetä  menestyvän  innovoinnin  aineksista  pk-

yrityksissä  (Laforet  2011,  381).  Nykyisessä  kirjallisuudessa  on  vain  vähän  esi-

merkkejä   viitekehyksistä   yritysten   innovaatiokyvylle,   erityisesti   pk-yrityksille,  

eivätkä  nykyiset  lähestymistavat  ja  viitekehykset  anna  käytännön  ohjeita  esi-

merkiksi   siitä,   miten   pk-yritykset   voivat   kehittää   omaa   innovaatiokykyään  

(Saunila  2016,  162-163).  

  

2)   Pk-yritysten   ominaispiirteet   erottavat   ne   suuremmista   organisaatioista   mo-

nella  tapaa,  joten  on  epäselvää,  voidaanko  suuria  yrityksiä  tutkimalla  kehitet-

tyjä   teorioita   suoraan   soveltaa   pk-yrityksiin   (Saunila   2016,   163;;   Hausman  

2005,  774).  Saunilan  (2016)  mukaan  pk-yritykset  eroavat  suuremmista  yrityk-

sistä  muun  muassa  henkilökohtaisella  johtamisella,  jossa  valta  on  vain  vähän  

hajautettu.  Pk-yrityksissä  on  tutkimusten  mukaan  lisäksi  resurssirajoitteita  joh-

tamisen,  työvoiman  ja  talouden  osalta  ja  ne  ovat  usein  riippuvaisia  pienestä  

määrästä  asiakkaita  ja  toimivat  rajoitetuilla  markkinoilla.  Toisaalta  taas  pk-yri-

tyksillä  saattaa   tutkimusten  mukaan  olla  myös   litteät   ja   joustavat   rakenteet,  

korkea   innovaatiopotentiaali,   reaktiivinen  mielenmalli   sekä   epäviralliset,   dy-

naamiset  strategiat  (Saunila  2016,  162;;  Hudson  ym.  2001),  mikä  erottaa  ne  

suuryrityksistä  positiivisesti.  Sulistyo  &  Siyamtinah  tiivistävät  tutkimuksessaan  

pienikokoisten  yritysten  kilpailukyvyn  muodostuvan  kevyemmistä  organisaa-

tiorakenteista,  läheisyydestä  asiakkaisiin  ja  toimittajiin,  nopeasta  päätöksen-

teosta,   yksinkertaisesta   hallintorakenteesta   sekä   toiminnan   joustavuudesta  

(Sulistyo  &  Siyamtinah  2016,  196).    

  

3)   Aiemmat  tutkimukset  pk-yritysten  innovatiivisuudesta  ovat  ristiriitaisia  ja  vaa-

tivat  lisää  empiiristä  tukea  taakseen.  Kirjallisuudessa  pk-yrityksiä  pidetään  in-

novatiivisempina,  niillä  nähdään  olevan  vahva  rooli  suomalaisessa  yhteiskun-

nassa   ja  ne  nähdään   tärkeinä   toimijoina  uusien   innovaatioiden   luomisessa.  

On   jopa   väitetty,   että   yli   60%  kaikista   innovaatioista   1900-luvulla   kehitettiin  

pienissä  yrityksissä  (Konsti-Laakso  ym.  2012,  93).  Tätä  aiemmissa  tutkimuk-

sissa  tehtyä  havaintoa  tukee  myös  Balwinin  (1995)  tutkimuksessa  tehty  johto-

päätös,  että  voimakkaammat  innovaatiotoiminnot  ilmenevät  pienissä  ja  keski-
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kokoisissa  yrityksissä  (Sulistyo  &  Siyamtinah  2016,  196).  Pk-yritysten  innova-

tiivisuutta   suhteessa   suuryrityksiin   voidaan   kuitenkin   myös   kyseenalaistaa  

sillä,  muun  muassa  Wan  ym.  (2005)  tutkimuksessa  havaittiin,  että  organisaa-

tion  koolla  tai  toimialalla  ei  näyttäisi  olevan  merkittävää  suhdetta  yrityksen  in-

novatiivisuuden  kanssa  (Wan  ym.  2005,  265).  Laforet  (2011)  tutkimuksen  mu-

kaan  taas  aiemmat  tutkimukset  todistavat  pienten  yritysten  olevan  tärkeä  ajuri  

uusille   innovaatioille   ja   viitataan   pienten   yritysten   olevan   yhtä   innovatiivisia  

kuin  suuret  yritykset  (Laforet  2011,  380).    

  

4)   Innovoinnin  eli  yrityksen  kyvyn  luoda  uutta  on  väitetty  olevan  myös  pk-yritys-

ten  tärkein  keino  pysyä  kilpailukykyisenä  ja  tämä  innovoinnin  keskeinen  rooli  

yrityksen  kestävän  kilpailukyvyn  ajurina  on  saanut  johtajat  sitoutumaan  vah-

vasti  innovaatiota  tukevien  aloitteiden  kehittämiseen  ja  toteuttamiseen  pk-yri-

tyksissä   (Madrid-Guijarro  2013,  578-579).  Cakar  &  Ertürk   (2010)  ovat   tutki-

muksessaan  samoilla  linjoilla  ja  esittävät  innovaatiokyvyn  olevan  yksi  tärkeim-

mistä  dynamiikoista,  joka  mahdollistaa  pk-yrityksille  korkean  tason  kilpailuky-

vyn  saavuttamisen  sekä  kansallisilla,  että  kansainvälisillä  markkinoilla.  Tästä  

johtuen   innovaatiokyvyn  edistämisen   ja  säilyttämisen   tulisi  olla   jokaisen  pk-

yrityksen  johtajan  avainfokusalueena  (Cakar  &  Ertürk  2010,  327).    

  

Vaikka  tutkimustulokset  korostavatkin  innovaatiokyvyn  keskeistä  roolia  pk-yritysten  

kestävän  kilpailukyvyn  ajurina,  nostavat  Rahman  ym.  (2015)  tutkimuksessaan  esiin,  

että  huolimatta  vahvasta  kirjallisuuden  tarjoamasta  todistusaineistosta   innovaatio-

kykyä  tukevien  tekijöiden  edistämisen  tärkeydestä  yrityksille,  on  olemassa  vain  vä-

hän  tutkimustietoa  näiden  kyvykkyyksien  merkityksestä  pk-sektorilla  (Rahman  ym.  

2015,  553).  Tämä  tutkimus  kohdistuu  erityisesti  siihen,  miten  innovaatiota  pyritään  

pk-yrityksissä   kehittämään,   sillä   aiemmassa   tutkimuksessa   havaittujen   aukkojen  

osalta  nähtiin  tärkeäksi  selvittää,  miten  merkittävänä  suomalaisissa  pk-yrityksissä  

nähdään  yrityksen  innovaatiokyvyn  kehittäminen  ja  miten  johto  pyrkii  varmistamaan,  

että  yritys  on  kykenevä  jatkuvaan  uudistumiseen  ja  uuden  luomiseen.  Tämän  myötä  

tutkimuksesta  rajattiin  pois  yritysten  innovaatiokyvyn  mittaaminen  ja  arviointi  sekä  

eritysesti   pk-yritysten   innovaatiokykyyn   vaikuttajien   tekijöiden   tunnistaminen,   sillä  
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ne  olisivat   vieneet   tutkimuksen   fokusta   toiseen   suuntaan.   Lisäksi   tästä   tutkimuk-

sesta  rajattiin  pois  johtamisen  ja  yrityksen  innovaatiokyvykkyyden  välisen  suhteen  

arvioiminen,  sillä  se  nähtiin  enemmänkin  potentiaalisena  jatkotutkimuksen  aiheena.    

  

1.2   Työn  tarkoitus,  tavoite  ja  tutkimuskysymykset  
  

Tämän  tutkimuksen  tavoitteena  on  tutkia  suomalaisten  pk-yritysten  innovaatiokyvyn  

johtamista   ja   selvittää  millä   tavoin   yritysten   innovaatiokykyä  pyritään  edistämään  

yhtiöiden   johtajien   toimesta.  Tutkimus   jakautuu  kolmeen  osaan,   joista  ensimmäi-

sessä  muodostetaan  tutkimuksen  teoreettinen  viitekehys,  toisessa  toteutetaan  em-

piirinen  tutkimus  ja  kolmannessa  arvioidaan  tutkimuksen  tuloksia  sekä  niiden  vaiku-

tuksia   tutkimuskenttään.   Tutkimuksen   teoreettisessa   viitekehyksessä   hyödynne-

tään  aiempaa  tutkimustietoa  yritysten  innovaatiokykyyn  vaikuttavista  tekijöistä  tar-

kastellen  sekä  suuryrityksiä,  että  pk-yrityksiä  tutkimalla  kerättyä  aiempaa  tutkimus-

tietoa.  Teoreettisen  viitekehyksen  tarkoituksena  on  muodostaa  käsitys  tekijöistä,  joi-

den   on   aiemmissa   tutkimuksissa   todettu   vaikuttavan   yrityksen   innovaatiokykyyn.  

Tätä  viitekehystä  hyödynnetään   tutkimuksen  empiirisessä  osuudessa,   jossa  pyri-

tään  selvittämään,  millä   tavoin  pk-yritysten   johtajat  pyrkivät  edistämään  yrityksen  

innovaatiokykyä.  Lopuksi,  eli  työn  kolmannessa  osiossa  käydään  läpi  empiirisen  tut-

kimuksen  tulokset  innovaatiokyvyn  edistämisen  keinoista  ja  tavoista,  minkä  jälkeen  

saatuja   tuloksia   peilataan   aiemmissa   tutkimuksissa   löydettyihin   innovaatiokykyyn  

vaikuttaviin  tekijöihin.  

  

Tutkimukselle   on   määritelty   yksi   päätutkimuskysymys   ja   neljä   alatutkimuskysy-

mystä,  joiden  avulla  päätutkimuskysymykseen  pyritään  hakemaan  vastausta.  Ala-

tutkimuskysymyksistä  kaksi  ensimmäistä  ohjaavat  tutkimuksen  teoreettisen  viiteke-

hyksen  muodostamista  ja  kaksi  jälkimmäistä  ohjaavat  empiiristä  tutkimusta.  Tutki-

muskysymykset  on  esitetty  kokonaisuudessaan  alla.  

  
Päätutkimuskysymys:    
-   Miten  suomalaisten  pk-yritysten  innovaatiokykyä  johdetaan?  
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Alatutkimuskysymykset:  
-   Mitä  yrityksen  innovatiivisuudella  ja  innovaatiokyvyllä  tarkoitetaan?  (teoria)  

-   Mitkä  sisäiset  tekijät  vaikuttavat  yrityksen  innovaatiokykyyn?  (teoria)  

-   Miten   innovaatiokykyyn  suhtaudutaan  pk-yrityksissä   ja  miten   tärkeänä  sen  

edistäminen  nähdään?  (empiria)  

-   Millä  tavoin  innovaatiokykyä  pyritään  edistämään  pk-yrityksissä?  (empiria)  

  

1.3   Menetelmävalinnat  
  

Tutkimuksen  empiirinen  osuus  toteutettiin  laadullisena  tutkimuksena.  Tutkimuksen  

kohteena   olivat   suomalaiset   pk-yritykset,   joista   tiedonantajiksi   valikoitiin   yritysten  

toimitusjohtajat   tai   toimitusjohtajan  sijainen.  Tutkimuksen  aineisto  kerättiin  yksilö-

haastatteluina   ja  aineistonkeruumenetelmäksi  valittiin  puolistruktuoitu   teemahaas-

tattelu,  jonka  teemat  johdettiin  tutkimuksen  teoreettisesta  viitekehyksestä.    Aineisto  

kerättiin  kokonaisuudessaan  kuudesta,  eri   toimialalla  toimivasta,  kasvuhakuisesta  

suomalaisesta  pk-yrityksestä,  joiden  henkilöstön  koko  vaihteli  7-47  työntekijän  vä-

lillä.  Kerätty  aineisto  analysoitiin  aineistolähtöistä  sisällönanalyysimenetelmää  hyö-

dyntäen.    

  

1.4   Tutkimuksen  rakenne  
  

Tämän  tutkimuksen  rakenne  muodostuu  seuraavasti.  Seuraavassa  luvussa  määri-

tellään   tutkimuksen   keskeiset   käsitteet   hyödyntämällä   aiempaa   kirjallisuutta   ai-

heista.  Nämä  tutkimukselle  keskeiset  käsitteet  ovat  kilpailuetu,  innovointi  ja  innova-

tiivisuus,  sekä  innovaatiokyky.  Kolmannessa  luvussa  käydään  läpi  aiempaa  kirjalli-

suutta  yritysten  innovaatiokykyyn  vaikuttavista  tekijöistä  ja  pyritään  luomaan  näke-

mys   siitä,  mitkä   tekijät   vaikuttavat   pk-yritysten   innovaatiokykyyn.  Neljännessä   lu-

vussa  käydään   läpi   tutkimuksen  empiirinen  osio,  menetelmävalinnat,  sekä  arvioi-

daan  tutkimuksen  luotettavuutta  ja  eettisyyttä.  Viidennessä  luvussa  esitellään  em-

piirisen  tutkimuksen  tulokset  keinoista  ja  tavoista,  joilla  pk-yritysten  johto  pyrkii  edis-
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tämään  yritysten  innovaatiokykyä.  Kuudennessa  luvussa  analysoidaan  saatuja  tu-

loksia  ja  peilataan  niitä  aiempaan  tutkimuskirjallisuuteen  ja  kappaleen  lopuksi  esi-

tellään  tutkimuksen  johtopäätökset,  tulosten  vaikutukset  käytäntöön  sekä  ehdotuk-

set  jatkotutkimusten  aiheiksi.  
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2   INNOVATIIVISUUS   JA   INNOVAATIOKYKY   KILPAILUKYVYN  

AVAINTEKIJÖINÄ  
  

Tässä  kappaleessa  käydään  läpi  työn  keskeiset  käsitteet,  eli  määritellään  mitä  tut-

kimuksessa  tarkoitetaan  kilpailuedulla,  innovoinnilla  ja  innovatiivisuudella,  sekä  yri-

tyksen   innovaatiokyvyllä.   Käsitteet   määritellään   hyödyntämällä   aiempaa   kirjalli-

suutta  aiheesta  ja  pyrkimyksenä  on  nostaa  esiin  pk-yritysten  erityispiirteitä  keskei-

siin  käsitteisiin  liittyen.    

  

2.1   Kilpailuetu    
  

Tässä  tutkimuksessa  pyritään  edistämään  pk-yritysten  kilpailukykyä  eli  kykyä  pär-

jätä  tämän  päivän  nopean  muutoksen  ja  kiristyvän  kilpailutilanteen  toimintaympäris-

tössä.  Tästä  johtuen  on  tärkeää  käydä  läpi,  mitä  kirjallisuudessa  tarkoitetaan  kilpai-

lukyvyllä  ja  mistä  yrityksen  kilpailuetu  muodostuu.  Bessantin  mukaan  (2002)  yrityk-

sen  kilpailuetu  piilee  sen  sisäisissä  kyvyissä,  jotka  mahdollistavat  tilanteiden  vaati-

mien  ratkaisujen  löytämisen.  Strateginen  kilpailuetu  tulee  ei  ainoastaan  reagoimalla  

nopeasti   ja   sopivasti   ympäristöstä   tulevaan   kysyntään,   vaan  myös  proaktiivisella  

käyttäytymisellä,  jolla  pyritään  muuttamaan  pelin  sääntöjä  (Bessant  ym.  2002,  495).  

Barneyn  (1991)  tutkimuksen  mukaan  organisaation  kilpailukyky  vaatii  innovaatiota  

tai  erottumista  kilpailijoista  sekä  korkeamman  arvon  tuottamista  asiakkaille,  jota  kil-

pailijoiden  tuotteet  tai  palvelut  eivät  tarjoa  (Sulistyo  &  Siyamtinah  2016,  198).  

  

Edellä   mainitut   näkemykset   ovat   linjassa   resurssiperusteisen   yritysnäkemyksen  

kanssa,   jossa  organisaation  sisäiset  kyvykkyydet  nähdään  kilpailuedun   lähteenä.  

Ulrich  ja  Brockbank  (2005)  määrittelivät  tutkimuksessaan  nämä  kyvykkyydet  aineet-

tomiksi  ja  ne  kuvaavat  jotain,  jonka  organisaatio  tekee  paremmin  kuin  kilpailijansa.  

Hamelin  ja  Prahaladin  (1996)  mukaan  näillä  kyvykkyyksillä  tarkoitetaan  joukkoa  tai-

toja   ja   tekniikoita,   jotka   mahdollistavat   erityisen   arvon   tuottamisen   asiakkaille.  

Vaikka  kilpailuetua  voidaan  rakentaa  aineellisilla  ja  aineettomilla  voimavaroilla,  ai-

noastaan  arvokkaat,  harvinaiset,  kalliisti  kopioitavat  ja  korvaamattomat  resurssit  voi-

daan   nähdä   kestävän   kilpailuedun   lähteenä.   Aragon-Sanchez   ja   Sanchez-Marin  
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(2005)  tutkimuksessaan  huomauttavat  vielä,  että  huolimatta  kirjallisuuden  esimerk-

kien  painottumisesta  suuryrityksiin,  on  tärkeää  huomioida,  ettei  sisäisten  kyvykkyyk-

sien  huomioiminen  ole  pelkästään  suuryritysten  vastuulla,  sillä  tutkimukset  osoitta-

vat  aineettomien  tekijöiden,  kuten  organisaation  muutoksen,  innovoinnin  ja  henki-

löstöresurssien  johtamisen  vaikuttavan  myös  pk-yritysten  kilpailukykyyn  (Truss  ym.  

2012,  50-52.)  

  

Bessant  ym.  (2002)  nostavat  tutkimuksessaan  esiin  pk-yritysten  vahvuuksia  tulevai-

suuden   pelikentällä,   jolla   ketteryys   toimintaympäristön  muutokseen   reagoinnissa  

nähdään   tärkeänä   kilpailuetuna.   Bessantin   ja   kumppaneiden  mukaan   resurssien  

omaaminen  tulee  tulevaisuudessa  merkitsemään  paljon  vähemmän  strategisen  kil-

pailuedun  määrittämiselle,  kuin  kyky  yhdistää  ja  uudelleen  liittää  resursseja  nope-

asti.  Organisaatioiden   liikkuessa   kohti   verkostopohjaisia,   yhteistyöhön  perustuvia  

malleja,   tulee  resurssien  omistamisesta  vähemmän  tärkeää,  kuin  siitä,  että   tiede-

tään  mihin  resursseja  tarvitaan  ja  miten  verkoston  suhteita  johdetaan.  Yritysten  ket-

teryys  riippuu  siis  tulevaisuudessa  vähemmän  koosta  tai  resursseista,  kuin  kyvystä  

liikkua  ja  muuttua  nopeasti  ja  jatkuvasti.  Tässä  maailmassa,  jossa  verkostoituminen  

mahdollistaa  pääsyn  tietämykseen  ja  resursseihin,  on  ketterien  pienempien  yritys-

ten  potentiaali  merkittävä  (Bessant  ym.  2002,  495-496).  Näin  ollen,  kun  isot  resurssit  

on  aiemmin  nähty  suurten  yritysten  merkittäväksi  kilpailueduksi,  voidaankin  tämän  

päivän  kilpailukyvyn  vaatimusten  osalta,  nähdä  pienemmät  yritykset  paljon  tehok-

kaampina  ja  ketterämpinä  organisaatioina,  sillä  ne  kykenevät  vastaamaan  toimin-

taympäristön  muutoksiin  paljon  suuria  yrityksiä   joustavammin   ja  nopeammin.  Re-

surssien  ei  enää  tarvitse  löytyä  yksittäisen  yrityksen  sisältä,  vaan  kilpailussa  pärjää-

misen  ratkaiseekin  se,  kuka  onnistuu  luomaan  parhaat  resurssit  yhteen  tuovan  ver-

koston  ja  hyödyntämään  verkostosta  löytyviä  resursseja  tehokkaasti.    

  

2.2   Innovointi  ja  innovatiivisuus  
  

Olemassa  oleva  innovaatiokirjallisuus  on  tuotettu  pitkälti  englannin  kielellä,  mikä  ai-

heuttaa  suomen  kielen  käännösvaiheessa  omanlaisensa  haasteen  tutkimuksessa  

useimmiten   käytettävän   englanninkielisen   sanan   innovation   –tulkinnassa.   Sana  
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kääntyy  suomenkielessä  niin   innovoinniksi  eli  uuden   luomiseksi,  kuin  myös   inno-

vaatioksi   eli   uudistukseksi   ja  molemmilla   sanoilla   on   kielessämme  oma  erilainen  

merkityksensä.   Tästä   syystä,   käsittelemme   tässä   kappaleessa   aiempaa   kirjalli-

suutta   molempien   näiden   termien   kautta,   pyrkimyksenä   kuvata,   mitä   kirjallisuu-

dessa  tarkoitetaan  innovaatio  ja  innovointi  –käsitteillä  sekä  yritysten  innovatiivisuu-

della.  

  

Innovaatio  ja  innovointi  ovat  sanoina  tai  merkityksellisyytensä  osalta  kokeneet  tänä  

päivänä  jo  ehkä  jonkin  asteisen  inflaation,  sillä  trendisanoina  ne  ovat  vilisseet  mu-

kana  yritysten  strategioissa  ja  poliitikkojen  puheissa  viime  vuosina  tiheästi.  Yleisellä  

tasolla  onkin  näin  ollen  tiedostettu  jo  pidemmän  aikaa,  että  yritysten  ja  jopa  koko-

naisen  yhteiskunnan  pärjääminen  globaalissa  maailmassa  vaatii   innovatiivisuutta,  

mutta  se,  mitä  innovatiivisuudella  oikein  tarkoitetaankaan,  voidaan  ymmärtää  mo-

nella  eri   tapaa.   Innovatiivisuus  on  myös  kirjallisuuden  puolella  moniulottuvuudelli-

nen  käsite  ja  innovointi  aiheesta  on  olemassa  lukemattomia  tutkimuksia.    

  

Laajasta  tutkimuspohjasta  huolimatta,  kirjallisuudesta  uupuu  yhä  edelleen  yhteinen  

näkemys  yksittäisestä  innovaation  -määritelmästä.  Yksittäisen  määritelmän  puuttu-

misesta  johtuen,  yritysten  innovatiivisuuden  mittaaminen  ja  arviointi  on  myös  ollut  

haastavaa,  eikä  yksittäistä  menetelmää  arviointiin  ole  olemassa   (Wan  ym.  2005,  

262).   Ahmedin   (1998)  mukaan   innovaatio   on  muutoksen  moottori,   organisaation  

muutoskyvyn  avainajuri  ja  sitä  on  parhaiten  kuvattu  läpitunkevana  asenteena,  joka  

mahdollistaa  liiketoiminnalle  kyvyn  nähdä  yli  nykyhetken  ja  luoda  tulevaisuutta.  Se  

on  luonteeltaan  holistinen  eli  kokonaisvaltainen  ja  se  pitää  sisällään  kaikki  ne  akti-

viteetit,  joita  vaaditaan  arvon  tuottamiseksi  niin  asiakkaalle,  kuin  myös  riittävän  lisä-

arvon  tuottamiseksi   liiketoiminnalle.  Hän  lainaa  tutkimuksessaan  Bucklerin  (1997)  

määritelmää  innovaatiosta,  jonka  mukaan  innovaation  voidaan  käsittää  olevan  ym-

päristö,  kulttuuri   -   lähes  hengellinen  voima,   joka  on  olemassa  yrityksen  sisällä   ja  

ajaa  arvon  luontia  (Ahmed  1998,  30-31.)  

  

Innovaatio  sekoitetaan  usein  keksintöön,  mutta  näiden  kahden  merkittävä  ero  on  

se,  että  keksintö  on  usein  vasta  idea-asteella,  kun  taas  innovaatio  pitää  sisällään  

näiden  uusien  ideoiden  kaupallisen  hyödyntämisen  (Neely  ym.  2001,  114).  Kiannon  
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ja  Mattilan  (2007)  mukaan  innovointi  on  idean  tai  keksinnön  hyödyntämistä  tavalla,  

joka  tuottaa  lisäarvoa  ja  innovatiivisuus  voidaan  nähdä  sekä  pieninä  parannuksina  

nykyisessä  toiminnassa,  että  myös  radikaaleina,  täysin  uusina  ratkaisuina  -  uudis-

tumiskykyinen  yritys  hyödyntää  näitä  molempia  innovatiivisuuden  ääripäitä  (Kianto  

&  Mattila  2007,  4).  Ahmed  jakaa  innovaation  kolmeen  toisistaan  erotettavaan  vai-

heeseen,  jotka  nähdään  usein  peräkkäisinä,  vaikka  todellisuudessa  ovat  toistuvia  ja  

vaikuttavat   usein   yhtä  aikaa.  Ensimmäinen   vaihe  on   idean   luomisvaihe  eli   idean  

syntyminen.  Toinen  vaihe  on  ohjattu  menetelmävaihe,  jossa  testataan  idean  toteut-

tamiskelpoisuus  ja  yhteensopivuus  yrityksen  tavoitteiden  kanssa.  Kolmas  ja  viimei-

nen  innovaation  vaihe  on  kaupallistaminen,  jossa  idea  toteutetaan  esim.  tuottamalla  

mahdollinen  uusi  tuote,  jotta  arvo  voidaan  erottaa  kaikesta,  jota  on  luotu  aiemmissa  

vaiheissa  (Ahmed  1998,  30-31).  

  

Wan  ym.  (2005)  mukaan  innovaatiotutkimusta  hankaloittaa  yhä  enemmän  se,  että  

tutkimuksissa  innovaatio  on  jaettu  eri   tyyppeihin  tai  kategorioihin  (Wan  ym.  2005,  

262).  Neely  ym.  (2001)  mukaan  innovaatio  voidaan  määritellä  kolmen  eri  tyypin  mu-

kaan:   tuoteinnovaatioksi,   prosessi-innovaatioksi,   sekä   johtamisjärjestelmä-   ja   or-

ganisatorisiin  innovaatioihin  (Neely  ym.  2001,  118).  Laforet  (2011)  on  tutkimukses-

saan  samoilla  linjoilla  kategorisoinnin  kanssa  ja  tämän  luoman  mallin  mukaan  orga-

nisaation   innovatiivisuus  koostuu  uusien  tuotteiden  kehittämisestä,  prosessien   in-

novaatioista,  uusien   työskentelytapojen   löytämisestä  sekä   lisäksi  näiden  kaikkien  

positiivisista  ja  negatiivisista  tuloksista  tai  seurauksista  (Laforet  2011,  403).    

  

Wan  ym.  (2005)  kokosi  omassa  tutkimuksessaan  aiemman  kirjallisuuden  innovaa-

tioiden  tyypit  ja  jaotteli  ne  kolmeen  eri  luokkaan:  tekniseen  ja  hallinnolliseen  inno-

vaatioon;;  tuote  ja  prosessi-innovaatioon;;  sekä  radikaaliin  ja  vähittäiseen  innovaati-

oon.  Teknisestä  näkökulmasta  innovaatiolla  viitataan  tuotteisiin,  palveluihin  ja  tuo-

tantoprosesseihin,   jotka   ovat   organisaation   teknisen   kyvykkyyden   ytimessä,   kun  

taas  hallinnollisella  innovaatiolla  viitataan  innovaatioihin,  jotka  on  luotu  johtamalla  ja  

muuttamalla  organisaation  rakenteellisia  ja  hallinnollisia  käytäntöjä.  Tuoteinnovaa-

tio  liittyy  uusiin  tuotteisiin  ja  palveluihin,  jotka  joko  luovat  uusia  tai  tyydyttävät  nykyi-

siä  markkinoita  tai  asiakaskuntia  paremmin  ja  samalla  tavalla  prosessi-innovaatiolla  
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viitataan  tuotteiden  ja  palveluiden,  joko  olemassa  olevien  tuotantoprosessien  paran-

nuksiin,  tai  kokonaan  uusien  tuotantoprosessien  esittelyyn.  Radikaalilla   innovaati-

olla   tarkoitetaan   ei-rutiininomaista   vaan   selkeää   muutosta   siihen   todelliseen   yti-

meen,  miten  koko  organisaatio   toimii   ja  vähittäinen   innovaatio   taas  on  usein  osa  

pieniä  rutiinimuutoksia,  jotka  eivät  suuresti  poikkea  nykyisistä  organisaation  aktivi-

teeteistä  (Wan  ym.  2005,  262.)  

  

Tällä   jaottelulla   organisatorisen   innovaation   tai   innovatiivisuuden   voidaan   nähdä  

olevan  hyvin  lähellä  myös  muutoksen  ja  oppivan  organisaation  käsitteitä  ja  organi-

saation  kehittämisen  kirjallisuudessa  oppivaa  organisaatiota  pidetäänkin  joustavana  

ratkaisuna   ja  mallina  kilpailukykyiselle  yritysrakenteelle   (Grieves  2000,  426).  Kun  

innovaatiokirjallisuudessa   innovaatio   kategorisoidaan   tuote-,   palvelu-,   prosessi-,  

johtamis-   tai  organisatoriseksi   innovaatioksi,  niin  oppivan  organisaation   ja  organi-

saation  kehittämisen  kirjallisuudessa  organisaation  nähdään  toimivan  kolmen  tyyp-

pisen  oppimisen  kanssa.  Shrivastavan  mukaan  (1983)  organisaatio   tarvitsee:  so-

peutuvaa  oppimista,  joka  tuo  uutta  tietoa  ympäristöstä;;  organisaation  käytäntöihin  

vaikuttavaa  oppimista;;  sekä  laajempaa  osaamispohjaa  kehittävää  oppimista  (Grie-

ves  2000,  426-427).  Organisaation  muutoksen   tutkimuksessa   taas  on   tunnistettu  

kaksi  eri  tapaa  tarkastella  muutosta  ja  analyysien  mukaan  muutos  voidaan  nähdä  

joko  jaksoittaisena  tai  jatkuvana.  Jaksoittaisen  ja  jatkuvan  muutoksen  välinen  eroa-

vaisuus  riippuu  tarkastelun  näkökulmasta:  kaukaa  katsottuna  nähdään  toistuvaa  toi-

mintaa  rutiineja  ja  hitautta  yhdessä  hajanaisten  satunnaisten  mullistavien  muutos-

jaksojen  kanssa,  mutta  kaukaa  katsottuna  nähdään  jatkuvaa  mukautumista  ja  so-

peutumista   (Weick  &  Quinn  1999,  362).  Tarkasteltaessa   innovaatio   -käsitettä  yh-

dessä   oppivan   organisaation   ja   organisaation   muutoksen   kontekstissa,   voidaan  

huomata  konseptien  laajuus  sekä  niitä  yhdistävä  ihanteellinen  näkemys  organisaa-

tiosta,  joka  kykenee  jatkuvasti  kehittämään  niin  tarjoamaansa,  sisäisiä  prosesseja  

ja  käytäntöjä,  kuin  myös  henkilöstöään  ja  sen  osaamista.  Näin  ollen  innovatiivisuus  

voidaan  nähdä  organisaation  muuttamisena  jatkuvan  oppimisen  avulla  ja  tämä  ke-

hitystyö  voi  tapahtua,  joko  pikkuhiljaa  pienillä  korjauksilla,  tai  vaihtoehtoisesti  radi-

kaalisti  yhdellä  kertaa.  
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Laforetin   (2011)   tutkimuksen  mukaan  pk-yritysten   innovatiivisuutta   ajavat  motiivit  

ovat  voittomarginaali,   tuotteen  elinkaari,   liiketoimintamalli,   lyhyen  aikavälin  hyöty,  

laatu,  rahoitus,  pätevä  työvoima  ja  ulkoiset  lähteet,  kuin  myös  halu  menestyä  ja  ke-

hittää  työolosuhteita  (Laforet  2011,  402).  Vaikka   innovatiivisuutta  pidetään  kirjalli-

suudessa  pitkälti  yrityksille   tavoitteellisena,  hyödyllisenä   ja   tärkeänä  asiana,  nosti  

Laforet   pk-yritysten   innovatiivisuuden   tutkimuksessaan   esiin,   että   innovatiivisuu-

della  voi  olla  sekä  positiivisia,  että  negatiivisia  vaikutuksia  yrityksen  toimintaan.  In-

novatiivisuuden  positiiviset  tulokset   liittyvät  Laforetin  mukaan  toiminnalliseen  erin-

omaisuuteen,  markkinaetuun,  yrityskuvaan  ja  maineeseen,  työntekijöiden  tyytyväi-

syyteen,  parantuneeseen  taloudelliseen  suorituskykyyn,  taitavan  työvoimaan  han-

kintaan,  talon  sisäiseen  osaamiseen,  teknisiin  kyvykkyyksiin  sekä  jatkuvaan  inno-

vatiivisuuteen  ja  verkostoitumiseen  (Laforet  2011,  398).  Neely  ym.  (2001)  tutkimuk-

sessa  positiiviset   tulokset  nähdään  kapeammin   ja   sen  mukaan   innovatiivisuuden  

positiivisia  tuloksia  voi  olla  neljän  tyyppisiä:  matalammat  kustannukset,  parannuksia  

nykyisissä  tuotteissa,  tuotevalikoiman  laajentuminen  sekä  parempi  asiakaspalvelu  

(Neely  ym.  2001,  118).  

  

Innovatiivisuuden  negatiiviset  tulokset  taas  liittyvät  kirjallisuuden  mukaan  epäonnis-

tumisen   riskiin,   yrityksen   imagoon   ja  maineeseen,   työntekijöiden   tyytymättömyy-

teen,  henkilöstön  vaihtuvuuteen,  tuottamattomuuteen  ja  virheisiin.  Laforetin  (2011)  

pk-yrityksiin  keskittyneen  tutkimuksen  mukaan  innovatiivisuus  voi  aiheuttaa  kontrol-

loimatonta  pk-yrityksen  kasvua  ja  on  mahdollisesti  riskaabelimpi  toistuessaan  (La-

foret  2011,  399).  Kun  otetaan  huomioon  Baldwinin  (1995)  tutkimuksessa  tehty  joh-

topäätös,  että  voimakkaammat  innovaatiotoiminnot   ilmenevät  pienissä  ja  keskiko-

koisissa  yrityksissä  (Sulistyo  &  Siyamtinah  2016,  196),  on  pk-yrityksissä  erityisen  

tärkeä  ymmärtää  innovatiivisuuden  riskit  ja  hyödyt  sekä  ymmärtää  ja  päästä  yli  in-

novatiivisuuden  tarkoituksettomista  tuloksista.  Tämä  johtuu  siitä,  että  innovatiivisuu-

den  kulut  ovat  pk-yrityksille  paljon  korkeammat,  kuin  suurille  yrityksille,  johtuen  pk-

yritysten  rahoituksen  puutteesta  (Laforet  2011,  403).  Huomionarvoista  on,  että  näillä  

edellä   kuvatuilla   innovatiivisuuden  negatiivisilla   seurauksilla,   voi  olla  myös  vaiku-

tusta   pk-yritysten   innovaatio-orientoituneisuuteen   ja   pelko   virheistä   sekä   suurista  

kuluista  voi  heikentää  pienen  yrityksen  halukkuutta  uusiin  innovaatioihin,  vaikka  sa-

malla  tiedostettaisiinkin  innovatiivisuuden  tärkeys  kasvulle  ja  kilpailulle.  
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Tämän  päivän  kilpailuetua  kuvaa  innovatiivisuus,  joka  voi  auttaa  yrityksiä  näyttele-

mään   johtavaa   roolia   oman   toimialansa   tulevaisuuden  muovaamisessa.  Korkean  

innovatiivisuuden  omaavat  innovatiiviset  yritykset  ovat  kyvykkäitä  ylläpitämään  laa-

dun,  tehokkuuden,  nopeuden  ja  joustavuuden  kyvykkyyksien  jättiläismäistä  tasapai-

nottelua  ja  jatkuvasti  tuomaan  uusia  korkealaatuisia  tuotteita  markkinoille  nopeam-

min,   jatkuvammin   ja   halvemmalla   kuin   kilpailijat   (Lawson  &  Samson  2001,   381).  

Tässä  tutkimuksessa  käytetään  innovatiivisuuden  laajaa,  kokonaisvaltaista,  kilpai-

luetua  tuovaa  näkökulmaa  ja  innovatiivisuus  käsitellään  yhdessä  organisatorisena  

muutoksena,  prosessina  ja  oppimisena.  Se  pitää  sisällään  niin  vähittäisten  ja  radi-

kaalien,  uusien  ideoiden,  tuotteiden  tai  palveluiden,  kuin  myös  organisatoristen  käy-

täntöjen  ja  rakenteiden  luomisen  organisaation  sisällä.  

  

2.3   Innovaatiokyky    
  

Organisaation   innovatiivisuudesta   puhuttaessa   nostetaan   kirjallisuudessa   usein  

esille  innovaatiokyvyn  käsite,  jolla  viitataan  organisaation  kykyyn  tuottaa  innovaati-

oita   ja  olla   innovatiivinen.   Innovaatiokyky  on  yrityksen   tärkeä  ydinkyvykkyys,  sillä  

organisaation  kykyä  innovoida  pidetään  innovaation  johtamisen  avainajurina  (Sau-

nila  2016,  163;;  Neely  ym.  2001).  Saunilan   (2016)   tutkimuksen  mukaan  yrityksen  

innovaatiokyky  riippuu  kahdesta  asiasta:  tietämyksestä,  jota  yritys  omaa;;  sekä  yri-

tyksen  kyvykkyydestä  hyödyntää  tätä  tietoa  (Saunila  2016,  162;;  Delgado-Verde  ym.  

2011).  Kun  yritysten  toimintaympäristöä  kuvaavat  tänä  päivänä  kiristyvä  kilpailu  ja  

nopea  muutos,  on  innovaatiokyky  mitä  todennäköisemmin  yrityksille  erityisen  tärkeä  

oppimisen   lopputulos,   sillä   sen   nähdään   olevan   avain   dynaamisen   kilpailukyvyn  

saavuttamiseen  (Romjin  &  Albadejo  2002,  1054).    

  

Innovaatiojohtamisen  kirjallisuudessa  on  useita   viitekehyksiä   innovaatiokyvykkyy-

den  eri  ulottuvuuksien  tarkasteluun,  mutta  nämä  viitekehykset  ovat  ensinnäkin  hyvin  

yleisellä   tasolla   ja   suuri   osa   tutkimuksista   on   keskittynyt   innovaatioon   suuryrityk-

sissä  (Saunila  2016,  162;;  Forsman  2011).  Innovaatiokyky  on  tosiasiallisesti  yksi  tär-

keimmistä  dynamiikoista,  joka  mahdollistaa  pk-yrityksille  korkean  tason  kilpailuky-
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vyn,  niin  kansallisilla,  kuin  myös  kansainvälisillä  markkinoilla,  joten  parannetun  in-

novaatiokyvyn  edistämisen  ja  säilyttämisen  tulisi  olla  pk-yritysten  johdon  huomion  

keskipisteenä  (Saunila  2016,  163;;  Cakar  &  Ertürk  2010).  

  

Innovaatiokyvyn  analysoimiseen  ja  tutkimiseen  ei  ole  olemassa  yleistä  tapaa,  joh-

tuen  innovaatioiden  johtamisen  monimuotoisista  näkökulmista  (Saunila  2016,  163;;  

Perdomo-Ortiz  ym.  2006).  Organisaation  kykyä  innovoida  on  kuvailtu  monin  eri  ter-

mein  ja  käsittein  ja  innovaatiokyky  on  määritelty  aiemmissa  tutkimuksissa  monella  

eri  tavalla.  Yksi  esimerkki  on  jaottelu  tekniseen  ja  johdolliseen  innovaatiokyvyn  nä-

kökulmaan.  Teknologisen   innovoinnin  osalta   tarkoitetaan  organisaation  kykyä  ke-

hittää  uutta  teknologiaa,  tuotteita  tai  prosesseja,  kun  taas  johdolliset  näkökulmat  in-

novointiin  voivat  liittyä  esim.  johtamiseen,  markkinoihin  ja  markkinointi  näkökulmiin.  

Näin  ollen  tarkastelemalla  innovaatiokyvyn  käsitettä  laajemmin,  voidaan  sillä  viitata  

uusiin   tuotteisiin,   prosesseihin,   palveluihin,   johtamiseen,   markkinointiin   tai   työor-

ganisaation  järjestelmiin  (Saunila  2016,  164).  

  

Saunila   (2016)   tarkasteli   tutkimuksessaan   eri   tutkimuksissa   käytettyjä   termejä   ja  

määritelmiä,  joilla  viitataan  organisaation  innovaatiokykyyn:  Neely  ym.  (2001)  tutki-

muksessa  puhutaan  yrityksen  kyvykkyydestä  innovoida  ja  sillä  tarkoitetaan  potenti-

aalia  luoda  innovatiivisia  tuloksia;;  Lawson  &  Samson  (2001)  puhuvat  tutkimukses-

saan  innovaatiokyvystä  ja  sillä  tarkoitetaan  kykyä  muuttaa  tietämys  ja  ideat  jatku-

vasti  uusiksi  tuotteiksi,  prosesseiksi  ja  järjestelmiksi  yrityksen  ja  sen  sidosryhmien  

hyödyksi;;  Ngo  ja  O’Cass  (2009)  taas  puhuvat  innovaatiopohjaisesta  kyvykkyydestä,  

jolla  tarkoitetaan  yrityksen  yhteisten  tietämyksien,  taitojen  ja  resurssien  soveltami-

sen   integroivaa  prosessia   innovaatiotoimintojen  suorittamiseksi;;   ja  Laforet   (2011)  

puhuu  innovaatiokyvystä,  jolla  viitataan  resurssien,  yhteistyötä  tukevien  rakenteiden  

ja  prosessien  saatavuuteen  ongelmien  ratkaisemiseksi  (Saunila  2016,  164).  Sau-

nilan   (2016)   aiempaan   kirjallisuuteen   pohjautuvan   tutkimuksen  mukaan   innovaa-

tiokyvyllä  löytyi  olevan  ainakin  seuraavia  piirteitä:  sillä  viitataan  organisaation  poten-

tiaaliin  tai  kykyyn  tuottaa  innovaatioita;;  se  on  organisaation  sisäinen  kyvykkyys;;  se  

vaatii  jatkuvaa  kehittämistä;;  sekä  pyrkii  lisäämään  arvoa.  Tässä  tutkimuksessa  hyö-

dynnetään  Saunilan  määritelmää  innovaatiokyvystä  yrityksen  sisäisenä  kyvykkyy-
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tenä,  jonka  tavoitteena  on  kuvata  ratkaisevia  tekijöitä,  jotka  vaikuttavat  organisaa-

tion  kyvykkyyteen  saavuttaa  innovaatioita  jatkuvasti   ja  lisätä  arvoa  organisaatiolle  

sekä  sen  sidosryhmille  (Saunila  2016,  164).    

  

Innovaatiokyvyn  käsitteeseen  liittyy  myös  vahvasti  innovaatio-  ja  johtamiskirjallisuu-

dessa  esitelty  uudistumiskyvyn  käsite,  joka  viittaa  yrityksen  kykyyn  tuottaa  oppimis-  

ja  innovaatiotuloksia.    Nämä  tulokset  voivat  olla  esimerkiksi  uusia  tuotteita,  proses-

seja  ja  näkemyksiä,  joiden  avulla  yritys  kykenee  sopeutumaan  niin  ulkoiseen  muu-

tokseen,  kuin  luomaan  muutosta  organisaation  sisällä  (Kianto  2008,  70;;  Pöyhönen  

2005).  Uudistumiskyvyn  näkökulmasta  organisaation  uudistuminen  nähdään  jatku-

vana  prosessina,  joka  tapahtuu  organisaation  jäsenten  päivittäisissä  toiminnoissa,  

kun  nämä  vuorovaikuttavat  saavuttaakseen  jaettuja  tavoitteita  (Kianto  2008,  70;;  Or-

likowski  1996,  2002).  Jatkuvasti  uudistuvat  organisaatiot  kykenevät  oppimaan  ja  in-

novoimaan   läpi   koko   organisaation   ja   vipuamaan   työntekijöidensä   taitoja   ja   luo-

vuutta  (Kianto  2008,  70).  Lisäksi  uudistumiskykyinen  yritys  sekä  kehittää  ja  vahvis-

taa   olemassa   olevaa   tietoaan   ja   osaamistaan,   että   luo   uutta   tietoa   ja   osaamista  

(Kianto  &  Mattila  2007,  5).  Koska  uudistumiskyky  ja  innovaatiokyky  nähdään  toisi-

aan  tukevina  ja  jossain  määrin  päällekkäisinä  käsitteinä,  hyödynnetään  tässä  tutki-

muksessa  niitä  molempia.  Näin  ollen  teoreettiseen  viitekehykseen  kerätään  aiem-

masta  kirjallisuudesta  sekä  yrityksen  innovaatio-,  että  uudistumiskykyyn  vaikuttavia  

tekijöitä.  
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3   INNOVAATIOKYKYYN  VAIKUTTAVAT  TEKIJÄT    
  

Kyky  innovoida  on  avain  ajuri  uuden  luomisen  eli   innovoinnin  johtamiseen  (Neely  

ym.  2001,  118)  ja  90-luvun  loppupuolelta  tähän  päivään  on  luotu  suuri  määrä  kirjal-

lisuutta  tunnistamaan  tekijöitä,  jotka  vaikuttavat  organisaation  kykyyn  edistää  inno-

vointia.  Kiannon  (2008)  mukaan  aiemman  kirjallisuuden  pohjalta  on   ilmeistä,  että  

tietyillä  organisaation  ominaisuuksilla  ja  käytännöillä  voidaan  helpottaa  oppimista  ja  

innovaatiota   organisaation   uudistumiskyvyn   kasvattamiseksi   samalla,   kun   toisilla  

ominaisuuksilla  ja  käytännöillä  voidaan  hidastaa  kehitystä.  Innovaatiota  ja  oppimista  

ei  voida  johtaa  pakottamalla  ulkoapäin  vaan  edistäminen  tapahtuu  luomalla  mah-

dollistavat  olosuhteet,  jakavat  organisoitumisperiaatteet  tai  tilat  ohjatulle  kuvittelulle  

(Kianto  2008,  72).  Näin  ollen  kirjallisuuden  mukaan  innovaatiota  ja  oppimista  voi-

daan  parhaiten  edistää  luomalla  mahdollistavia  olosuhteita  ja  jakamalla  organisoin-

tiperiaatteita,  jotka  ohjaavat  organisaation  käyttäytymistä  (Kianto  2008,  70;;  Kogut  &  

Zander  1995;;  Leonard-Barton  1995;;  Dougherty  1992).  Tämä  viittaa  organisaation  

innovaatiokykyyn   vaikuttavan   enemmänkin   organisaation   sisäiset   toimenpiteet   ja  

vaikka   joissain   tutkimuksissa   organisaation   innovaatiokykyyn   nähdään   sisäisten  

ominaisuuksien,  piirteiden  ja  toimenpiteiden  lisäksi  vaikuttavan  myös  ulkoiset  teki-

jät,  kuten  politiikka  tai  teknologian  kehitys  (esim.  Neely  ym.  2001,  118,  Tang  1998,  

301),  on  tämän  tutkimuksen  tavoitteen  mukaista  rajata  innovatiivisuuteen  vaikutta-

vat  tekijät  sisäisiin,  joihin  organisaatio  voi  itse  vaikuttaa  johtamisen  ja  organisaatio-

suunnittelun  kautta.  

  

Aiemman  kirjallisuuden  pohjalta  on  jo  olemassa  valmiita  näkemyksiä  ja  malleja  siitä,  

mistä  tekijöistä  organisaation  innovaatiokyky  kaiken  kaikkiaan  muodostuu.  Innovaa-

tiokyky  ei  kuitenkaan  välttämättä  aina  ole  yhtenäinen  joukko  ominaisuuksia,  eivätkä  

ominaisuudet  toimi  itsenäisesti  vaan  ovat  keskinäisessä  suhteessa  toisiinsa  (Fran-

cis  &  Bessant  2005;;  Smith  ym.  2008;;  Kallio  ym.  2012).  Erilainen  innovointi  saattaa  

vaatia  erilaisia  lähestymistapoja  (Francis  &  Bessant,  2005),  ja  erilaiset  organisaatiot  

saattavat  hyödyntää  erilaisia  tekijöitä  kehittäessään  innovaatiokykyään  (Saunila  &  

Ukko,  2014).  Näin  ollen,  innovaatiokyky  ja  siihen  vaikuttavat  tekijät  vaihtelevat  yri-

tysten  välillä  (Silva  ym.  2012).  Innovaatiokyky  itsessään  ei  ole  erikseen  tunnistettava  

rakenne,  vaan  kyky  muodostuu  vahvistavista  käytännöistä  ja  prosesseista  yrityksen  
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sisällä.  Nämä  prosessit  ovat  avain  mekanismi   innovoinnin  herättämiseksi,  mittaa-

miseksi  ja  vahvistamiseksi  (Lawson  &  Samson,  2001).  (Saunila  2016,  166.)  

  

Tämän   tutkimuksen   teoreettinen  viitekehys  pk-yritysten   innovaatiokyvyn  määrittä-

vistä  tekijöistä  on  luotu  aiemman  kirjallisuuden  arvioinnin  pohjalta.  Aiempaa  kirjalli-

suutta   käytiin   läpi   niin   suuryrityksiin   kuin  myös  pk-yrityksiin  pohjautuneiden   tutki-

musten   kautta.   Huomioitavaa   aiemmassa   kirjallisuudessa   eri   kokoisiin   yrityksiin  

kohdistuneiden   tutkimusten  välillä  oli   se,   että   suuryritysten  osalta   löytyi   useitakin  

erilaisia  ja  kattavia  malleja  sekä  konsepteja  organisaation  innovaatiokyvyn  määrit-

tävistä  tekijöistä.  Näitä  malleja  ei  kuitenkaan  ole  riittävästi  testattu  pk-kontekstissa,  

joten  niiden  toimivuutta  pk-yritysten  osalta  ei  vielä  osata  arvioida.  Pk-yritysten  osalta  

taas  löytyi  paljon  empiirisiä  tutkimuksia  siitä,  miten  erilaiset  yksittäiset  tekijät  vaikut-

tavat  yrityksen  innovaatiokykyyn  tai  kykyyn  tuottaa  uusia  innovaatioita,  mutta  vain  

vähän  kokonaisvaltaisia  ja  kaiken  kattavia  malleja  tai  konsepteja  on  testattu  pk-yri-

tysten  innovaatiokyvyn  muodostavista  tekijöistä.  Näin  ollen  ottaen  huomioon  tämän  

tutkimuksen  tavoitteen  selvittää,  miten  pk-yritysten  innovaatiokykyä  johdetaan,  hyö-

dynnämme  teoreettisen  viitekehyksen  pohjalla  suuryrityksiä  tutkimalla  luotuja  mal-

leja  innovaatiokyvyn  muodostavista  tekijöistä,  ottaen  kuitenkin  huomioon  pk-yrityk-

siin  kohdistuneissa   tutkimuksissa  esiin  nostetut  pk-yritysten  erityispiirteet   ja  mah-

dolliset  rajoitteet  innovaatiokyvyn  edistämisessä.  

  

Aiemman  kirjallisuuden  arvioinnin  pohjalta,  innovaatiokyvyn  on  määritelty  muodos-

tuvan  tekijöistä,  jotka  vaikuttavat  organisaation  kykyyn  johtaa  innovointia.  Tässä  tut-

kimuksessa  hyödynnettävät  innovaatiokykyyn  ratkaisevasti  vaikuttavat  avaintekijät  

pohjautuvat  Saunilan  (2016)  tutkimuksessa  esiteltyyn,  pk-yritysten  innovaatiokyvyn  

kehittämistä  varten  luotuun  malliin,  jonka  pohjana  hyödynnettiin  useita  suuryrityksiä  

tutkimalla  luotuja  innovaatiokyvyn  malleja.  Vaikka  malli  on  luotu  pk-yrityksen  inno-

vaatiokyvyn   kehittämiseen   yrityksen   suorituskyvyn   mittaamisen   kautta,   nähdään  

sen  toimivan  hyvin  tämän  tutkimuksen  teoreettisen  viitekehyksen  pohjana,  sillä  se  

vaikuttaisi  olevan  yksi  harvoista  olemassa  olevista  malleista  nimenomaan  pk-yritys-

ten   innovaatiokyvyn  muodostavien   tekijöiden  arviointiin.  Saunilan   (2016)  mallissa  

innovaatiokyky  on  jaettu  seitsemään  ratkaisevaan  tekijään  ja  kahteen  mahdollista-
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vaan  tekijään.  Nämä  seitsemän  ratkaisevaa  tekijää  ovat  johtajuuskulttuuri;;  työilma-

piiri  ja  hyvinvointi;;  kuvittelu-  ja  organisoitumisrakenteet;;  tietämyksen  kehittäminen;;  

ulkoisen  tietämyksen  hyödyntäminen;;  uudistumiskyky;;  sekä  yksilöiden  aktiivisuus.  

Näiden   lisäksi   mallissa   olevat   mahdollistavat   tekijät   ovat   organisaation   resurssit  

sekä  visio  ja  strategia  (Saunila  2016,  167-168).    

  

Saunilan  (2016)  mallia  pohjana  hyödyntäen  luotiin  tätä  tutkimusta  varten  kevyesti  

muunneltu  ja  yksinkertaistava  malli  pk-yritysten  innovaatiokykyyn  vaikuttavista  teki-

jöistä.  Saunilan  alkuperäisessä  mallissa  innovaatiokyvyn  tekijät  on  jaettu  ratkaise-

viin  ja  mahdollistaviin  tekijöihin,  mutta  tämä  kategorisointi  päätettiin  jättää  uudesta  

mallista  pois  yksinkertaistamisen  vuoksi  ja  näin  ollen  puhumme  yleisesti  vain  inno-

vaatiokykyyn   vaikuttavista   tekijöistä.  Saunilan   kategorisoinnin   poistamisen   lisäksi  

muutettiin   uudessa   mallissa   innovaatiokykyyn   vaikuttavien   tekijöiden   otsikoinnin  

muotoa  kuvailemaan  paremmin  innovaatiokyvyn  tekijöitä  sekä  näiden  sisältöä.  Al-

kuperäistä  mallia  mukaillen  uudessa  mallissa  esitellään  yhteensä  yhdeksän  yrityk-

sen  innovaatiokykyyn  vaikuttavaa  tekijää.  Nämä  tekijät  ovat  organisaatiokulttuuri  ja  

-ilmapiiri;;  johtajuus;;  organisaatiorakenteet;;  tietämyksen  ja  osaamisen  kehittäminen;;  

ulospäinsuuntautuneisuus;;  oppimis-  ja  uudistumiskyky;;  yksilöiden  luovuus  ja  aktiivi-

suus;;  resurssit;;  sekä  visio  ja  strategia.  Saunilan  alkuperäinen  malli,  sekä  tässä  tut-

kimuksessa  käytettävä  uusi  malli  innovaatiokykyyn  vaikuttavista  tekijöistä  esitellään  

taulukossa  1.  Seuraavaksi  käymme  kutakin  tässä  tutkimuksessa  käytettävän  uuden  

mallin  tekijää  yksityiskohtaisemmin  läpi  hyödyntäen  aiempaa  tutkimuskirjallisuutta  

aiheista.  
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3.1   Organisaatiokulttuuri  ja  -ilmapiiri    
  

Jos  aiemmasta  innovaatiokirjallisuudesta  pitäisi  nostaa  esille  yksi  yrityksen  innovaa-

tiokykyyn  ratkaisevasti  vaikuttava  tekijä,  josta  jos  eivät  kaikki,  niin  ainakin  suuri  osa  

kirjailijoista  olisi  yhtä  mieltä,  olisi  tuo  tekijä  organisaatiokulttuuri  ja  –ilmapiiri.  Tämän  

toteaminen  on  helppoa,  sillä  lähes  jokainen  yrityksen  innovaatiokyky  -keskusteluun  

liittyvä  tutkimus  korostaa  tarvetta  luoda  yritykselle  oikeanlainen  innovointia  tukeva  

organisaatiokulttuuri  ja  –ilmasto  (esim.  Tang  1998  ja  1999,  Ahmed  1998,  Smith  ym.  

2008,  Lawson  &  Samson  2001,  Kianto  &  Mattila  2007).  Tämän  lisäksi  löytyy  myös  

aiempia  tutkimuksia,  joiden  tulokset  viittaavat  yrityksen  kulttuurin  olevan,  ei  vain  tar-

peellinen,  vaan  se  kaikista  olennaisin  ja  ratkaisevin  tekijä,  jonka  edistämiseen  inno-

vointiin   panostavien   yritysten   tulisi   ensisijaisesti   panostaa   (esim.  Martensen   ym.  

2007).  Organisaation  kulttuuri  onkin  yksi  yleisimmin  keskusteltu  tekijä,  joka  vaikut-

taa  organisaation  kykyyn  johtaa  innovointia  ja  sitä  on  jopa  nimitetty  innovoinnin  en-

sisijaiseksi  tekijäksi  (Smith  ym.  2008,  663).    

  

Smith  ym.  (2008)  tutkimuksen  mukaan  organisaation  kulttuuri  on  innovaation  johta-

misen  avaintekijä,   sillä   sen   rooli  muiden   innovaatiokykyyn   vaikuttavien   tekijöiden  

Saunilan'(2016)'malli'innovaatiokyvyn'
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keskinäisessä  vuorovaikutuksessa  on  merkittävä  ja  sen  nähdään  vaikuttavan  kaik-

kiin  muihin  yrityksen  innovatiivisuuteen  vaikuttaviin  tekijöihin  ja  muutokset  muissa  

tekijöissä  heijastavat  näin  ollen  myös  takaisin  organisaation  kulttuuriin  (Smith  ym.  

2008,  669).  Ahmed  (1998)  toteaakin  oman  organisaatiokulttuuriin  ja  -ilmastoon  kes-

kittyneen  tutkimuksensa  lopuksi,  ettei  ole  epäilystäkään,  etteivät  kaikista  innovatii-

visimpia  yrityksiä  ole  tulevaisuudessa  ne,  jotka  eivät  kohdista  energiaa  ainoastaan  

tuote-  tai  teknologiainnovaatioihin  vaan  ne,  jotka  onnistuvat  rakentamaan  kestäviä  

ihmisyhteisöjen  ympäristöjä,  jotka  ponnistelevat  kohti  innovaatiota  sopivien  kulttuu-

rien   ja   ilmastojen   luomisen  kautta  (Ahmed  1998,  43).  Näin  ollen  aiemman  kirjalli-

suuden  painottaessa  organisaatiokulttuurin  ja  –ilmaston  vaikutusta  yrityksen  inno-

vaatiokyvylle,  kiinnitetään  tähän  ominaisuuteen  tässä  tutkimuksessa  erityistä  huo-

miota  käsittelemällä  sitä  ensimmäisenä  ja  astetta  kattavammin.    

  

Organisaation  kulttuurista  on  olemassa  lukuisia  eri  määritelmiä,  ja  suuri  osa  niistä  

viittaa  kulttuurin  olevan  asetelmien  kaava  tai  ryhmän  omaksuma  yleinen  käyttäyty-

mismalli,   jota  pidetään  hyväksyttävänä  ongelmien  ratkaisussa.  Näin  nähtynä  kult-

tuuri  pitää  sisällään  kaikki  vakiintuneet  tavat  ja  käyttäytymistä  ohjaavat  uskot,  normit  

ja  edellytykset  (Ahmed  1998,  32).  Smith  ym.  (2008)  tutkimuksessa  kulttuurilla  viita-

taan  organisaation  arvoihin  ja  uskoihin  sekä  siihen,  miten  nämä  vaikuttavat  organi-

saation  kykyyn  johtaa  innovointia  (Smith  ym.  2008,  661).  Smithin  ja  kumppaneiden  

sekä  Ahmedin  määritelmiä  mukaillen  viitataankin   tässä   tutkimuksessa  organisaa-

tion  kulttuurilla  yleisesti  kaikkeen  käyttäytymiseen,  tapoihin,  arvoihin,  uskoihin,  nor-

meihin  ja  oletuksiin,  jotka  ohjaavat  ihmisten  käyttäytymistä  organisaation  sisällä  ja  

vaikuttavat  näin  ollen  yhdessä  voimakkaasti  organisaation  kykyyn  johtaa  innovaa-

tiota.  Organisaation  kulttuurin  yhteydessä  puhutaan  usein  myös  kulttuuriin  vahvasti  

sidonnaisesta  organisaation  ilmastosta  tai  organisaatiolle  ominaisesta  ilmapiiristä,  

joka  heijastuu  organisaation  kulttuurista.  Tang  (1998)  kuvaa  organisaation  kulttuurin  

ja  ilmaston  välistä  eroa  seuraavasti:  organisaation  ilmasto  määrittää  sekä  mitä  ta-

pahtuu,  että  miten  asiat  tapahtuvat  organisaatiossa  ja  kulttuuri  selittää  miksi  asiat  

tapahtuvat  niin  kuin  ne  tapahtuvat  (Tang  1998,  301).  Organisaation  ilmasto  ja  kult-

tuuri  eli  yleiset  organisaation  sisällä  vallalla  olevat  asenteet,  käytännöt  ja  tuki  vai-

kuttavat  siis  toinen  toisiinsa  ja  ratkaisevat  lopulta  sen,  saadaanko  yksilöt  uskomaan  

ja  luottamaan  siihen,  että  ylin  johto  arvostaa  innovaatiota  (Ahmed  1998,  32).    



  

  

33  

Johdon   tuen  merkitystä   työntekijöiden   innovaatioinnokkuuteen  ei  pidä  aliarvioida,  

sillä   työntekijöiden  vakuuttaminen   johdon   tuesta   innovoinnille  nähdään  kirjallisuu-

dessa  erityisen  tärkeänä.  Jotta  työntekijät  motivoituvat  innovoimaan,  tulee  tutkimus-

ten  mukaan  yrityksessä  olla  kulttuuri,  joka  sekä  tukee,  että  palkitsee  innovoinnista.  

Työntekijöiden  tulee  uskoa  siihen,  että  innovointia  arvostetaan  ja  innovointitoimin-

toja  tulee  tukea  sopivilla  ryhmänormeilla  ja  organisatorisilla  ideologioilla.  Russellin  

(1986)  pk-yritysten  tutkimuksessa  tunnistettiin  seitsemän  innovointiin  liitettävää  nor-

mia,  joilla  nähtiin  merkittävä  yhteys  organisaatiossa  toteutettujen  onnistuneiden  in-

novaatioiden   todelliseen   määrään,   sekä   innovoinnin   yleisyyteen   ja   tärkeyteen  

osana  organisaation  strategiaa.  Yksi  tärkeä  tutkimuksessa  tunnistettu  tekijä  oli  työn-

tekijöiden  sitoutuminen  uusien  ideoiden  kehittämiseen,  jota  pyrittiin  edistämään  tar-

joamalla   tukea  sekä  henkisesti,  että  myös  resurssien  muodossa  (Wan  ym.  2005,  

263.)    

  

Innovaatiotuloksiin   vaikuttavaa   yrityksen   kulttuuria   kuvataan   kirjallisuudessa  mm.  

innovatiiviseksi  ja  luovaksi  ja  sen  kuvaillaan  keskittyvän  kysymyksiin,  kuten  oppimi-

seen  ja  tietämykseen  (Martensen  ym.  2007;;  57).  Ahmedin  (1998)  mukaan  vahvan  

kulttuurin  olemassaolo  vaatii  sekä  voimakkuuden,  että  yhteisymmärryksen  olemas-

saoloa,  ja  organisaatio,  joka  kykenee  luomaan  vahvan  kulttuurin  omaa  työntekijöitä,  

jotka  uskovat  sen  tuotteisiin,  asiakkaisiin  sekä  prosesseihin  (Ahmed  1998,  33).  Ah-

med  (1998)  jatkaa  toteamalla  kulttuurilla  olevan  useita  elementtejä,  jotka  voivat  sekä  

edistää  taipumusta  innovointiin,  että  myös  estää  sitä  (Ahmed  1998,  31).  Kulttuurin  

tehokas   hyödyntäminen  pitkällä   tähtäimellä   vaatii  muun  muassa,   että   organisaa-

tiossa  on  arvoja  ja  oletuksia  muutoksen  hyväksymisestä,  joiden  ajurina  toimii  orga-

nisaatiota  ohjaava  strateginen  suunta.  Ilman  näitä  arvoja  vahva  kulttuuri  voi  olla  este  

muutostarpeen   tunnistamiselle   ja   kyvylle   uudelleen   muokata   itseään,   jopa   tilan-

teessa,  jossa  itse  tarve  tunnistettaisiinkin  organisaation  sisällä.  Jos  taas  oikeanlai-

set  normit  omataan  ja  jaetaan  laajasti,  kulttuuri  voi  aktivoida  luovuutta  (Ahmed  1998,  

33).   Ahmedin   (1998)   tutkimuksen   mukaan   innovaatiota   edistävät   normit,   kuten  

haaste  ja  usko  toiminnassa;;  vapaus  ja  riskinotto;;  dynaamisuus  ja  tulevaisuusorien-

toituneisuus;;  ulkoinen  orientaatio;;   luottamus   ja  avoimuus;;  väittely;;  poikkitoimintoi-
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nen  vuorovaikutus  ja  vapaus;;  myytit   ja  tarinat;;   johdon  sitoutuminen  ja  osallistumi-

nen;;  palkinnot;;  innovaatio  aika  ja  harjoittelu;;  yritysidentiteetti  ja  yhtenevyys;;  organi-

saation  rakenne:  autonomia  ja  joustavuus  (Ahmed  1998,  36-37).    

  

Wan  ym.  (2005)  mukaan  innovointiin  panostavien  yritysten  tulisi  edistää  kulttuuria,  

joka  sallii  työntekijöiden  uskoa  innovatiivisuuteen,  rohkaisee  riskinottoon  ja  osoittaa  

innostunutta  halukkuutta  vaihtaa  ideoita  (Wan  ym.  2005,  266).  Tämän  Wan  ym.  väit-

teen  lisäksi  monet  muutkin  tutkimukset  ovat  tunnistaneet  halun  ottaa  riskejä  innova-

tiivisille  yrityksille  suotuisana  käyttäytymisenä  (Saleh  &  Wang  1993).  Koska   inno-

vointiin  kuuluu  aina  epävarmuutta  jossain  muodossa,  voidaan  odottaa,  että  yrityk-

set,   joilla   on   suurempi   halu   ottaa   riskejä,   ovat   todennäköisempiä   toteuttamaan  

enemmän  innovointiprojekteja.  Tushman  &  O´Reilly  (1997)  esimerkiksi  uskovat,  että  

uusia  ideoita  ja  organisaation  jäsenten  keskuudessa  ilmenevää  riskinottokäyttäyty-

mistä  tulisi  rohkaista  ja  että  virheitä  ja  mahdollisia  epäonnistumisia  tulisi  sietää,  eri-

tyisesti  jos  työntekijät  toimivat  asiakkaiden  mielenkiinnon  pohjalta  (Wan  ym.  2005,  

263).  Tässä  kohtaa  on  kuitenkin  tärkeä  huomauttaa,  että  innovatiiviset  yritykset  ei-

vät  kuitenkaan  ota  tarpeettomia  riskejä.  Ne  sietävät  epävarmuutta,  mutta  pyrkivät  

vähentämään  sitä  johdettavalle  tasolle  tehokkaan  informaation  johtamisen  sekä  tiu-

kan  kontrollin  avulla.  Epäonnistumisten  ja  virheiden  ilmaantuessa,  innovatiiviset  yri-

tykset  oppivat   läksynsä,  eivätkä  piilottele  niitä  yrityksen  silmiltä.  Ne  ovat  yleisesti  

sisäistäneet   systemaattisen   prosessin   epäonnistuneiden   projektien   arviointiin   ar-

vokkaina  tilaisuuksina  oppia  ja  kehittyä  (Lawson  &  Samson  2001,  394).    

  

Muun  muassa  Smith  ym.  (2008)  ja  Lawson  &  Samson  (2001)  sijoittavat  tutkimuksis-

saan  kulttuurin  alle   lisäksi  kommunikoinnin  tärkeyden  ja  toteavat  kommunikoinnin  

niin  yrityksen  sisällä,  kuin  myös  omissa  yritysverkostoissa  tarpeelliseksi  innovointi-  

ja  oppimistulosten  saavuttamiseksi.  Kommunikointi  helpottaa  tietämyksen  jakoa  yh-

distämällä  laajan  määrän  monimuotoista  kokemusta,  avaavaa  dialogia,  toisten  ide-

oiden  päälle  rakentamista  ja  innovoinnille  relevanttien  haasteiden  tutkimista.  Inno-

vatiiviset  yritykset  palkitsevat   ristikkäis-toimintoisesta,  hierarkian-ylittävästä,   ristik-

käis-kulttuurisesta  ja  ristikkäis-teknologisesta  tiedon  ja  tietämyksen  vaihtamisesta.  

Ne  tunnistavat,  että  ei  ole  kyse  vain  alkuperäisestä  teknologiasta  tai  sen  selvittämi-
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sestä,  mikä  on  tärkeää,  vaan  myös  kyvystä  yhdistää  näitä  muihin  erinäisiin  teknii-

koihin  (Lawson  &  Samson  2001,  395).  Vuorovaikutteisuuteen   ja  rikkaaseen  kom-

munikointiin  kannustavan  organisaatiokulttuurin  ja  ilmapiirin  luominen  nähdään  tut-

kimuskirjallisuudessa   arvokkaaksi   ja   uudistumista   tukevaa   ilmapiiriä   luonnehtivat  

muun  muassa  luottamus,  kunnioitus,  avoimuus,  rehellisyys,  turvallisuus  ja  huumori  

(Kianto  &  Mattila  2007,  9).    

  

Wan  ym.  (2005)  kiteyttävät  tutkimuksessaan  hyvin,  miksi  organisaatioille,  jotka  pyr-

kivät  parempaan  innovointiin,  on  ratkaisevan  tärkeää  kehittää  ja  hoivata   innovaa-

tiota  tukevaa  kulttuuria:  Se,  mitä  johtajien  tulee  tehdä  hoivatakseen  tätä  organisaa-

tioissaan,  on  edistää  halua  ottaa  riskejä,  uskoa  innovoinnin  tärkeyteen  sekä  halua  

vaihtaa  ideoita  koko  organisaation  tasolla.  Tämä  vaatii  sen,  että  organisaatiot  ovat  

valmistautuneita  hyväksymään  epäonnistumiset  parempiin  innovointeihin  rohkaise-

misen  luonnollisena  seurauksena.  Lisäksi,  merkittävät  palkinnot  ja  tunnustus  tulisi  

osoittaa  innovatiivisille  työntekijöille,  ei  ainoastaan  onnistuneiden  innovaatioiden  pe-

rusteella  vaan  myös  kun  he  tarjoavat  hyviä  ideoita  (Wan  ym.  2005,  267.)    

  

3.2   Johtajuus  
  

Toinen  vahvasti  yhteisymmärrystä  aiemmassa  kirjallisuudessa  herättäneistä  yrityk-

sen   innovaatiokykyyn   vaikuttavista   tekijöistä   on   johtajuus.   Kuitenkin,   siinä  missä  

aiemmat  tutkimukset  näkevät  yhtä  mielisesti  organisaatiokulttuurin  kaikkeen  vaikut-

tavan  ja  läpitunkevan  roolin,  on  olemassa  jonkin  verran  eri  näkemyksiä  siitä,  mitä  

innovaatiokykyyn  vaikuttavalla  johtajuudella  tarkoitetaan  ja  mitä  se  pitää  sisällään.  

Organisaatiokulttuurin  tavoin  myös  johtajuus  näyttelee  vahvaa  roolia  muiden  inno-

vaatiokykyyn  vaikuttavien  tekijöiden  osalta   ja  kirjallisuus  tarjoaa  lukuisia  eri  näkö-

kulmia  tavoista,  joilla  johto  voi  vaikuttaa  innovoinnin  johtamiseen  aina  organisaation  

johtamistyylistä   työntekijöiden   motivointikeinoihin.   Näin   ollen,   ymmärtääksemme  

mitä  tässä  tutkimuksessa  nähdään  johtajuuden  alla,  on  syytä  tarkastella  aihetta  as-

tetta  kattavammin  aiemman  kirjallisuuden  pohjalta.  

Strategista  johtamista  käsittelevän  kirjallisuuden  mukaan  johdon  kaksi  keskeisintä  

tehtävää  ovat  toiminnassa  noudatettavan  strategian  valinta  ja  toiminnan  organisointi  
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(Kauhanen  2010,  14).  Näin  ollen  se,  miten  innovatiivinen  organisaatio  on,  riippuu  

ohjauksesta  ja  tuesta,  joka  määräytyy  organisaation  mission,  tehtävien,  strategian,  

järjestelmien  ja  resurssien  muodossa.  Ylimmän  johdon  tehtävä  onkin  loppupeleissä  

vahvistaa  koko  organisaation  innovaatioprosessia  tarjoamalla  sopiva  ohjaus  ja  tuki  

vastauksena  ulkoiseen  ympäristöön  (Tang  1998,  305).  Se,  minkälaisin  toimenpitein  

ja   johtamistyylein   ylimmän   johdon   tulisi   tämä   tehtävänsä   toteuttaa,   käydään   läpi  

seuraavaksi.  

  

Innovointi  on  mekanismi,  jonka  avulla  organisaatiot  tuottavat  uusia  tuotteita,  proses-

seja  ja  järjestelmiä,  joita  tarvitaan  muuttuviin  markkinoihin,  teknologioihin  ja  kilpailu-

malleihin  sopeutumista  varten.  Se  kuulostaa  ajatuksena  yksinkertaiselta,  mutta  to-

dellisuudessa  innovaatio  on  paljon  monimutkaisempi  kuin  yleensä  ymmärretään  ja  

tunnistetaan,  joten  johtajien  on  yhä  tärkeämpää  lähestyä  innovaatioiden  johtamista  

ymmärtämällä  innovaatioon  vaikuttavat  monet  tekijät  sekä  niiden  välinen  vuorovai-

kutus  (Tang  1998,  306).  Vaikka  innovatiivisuuden  monimuotoisuus  sekä  riskialttiin  

innovointiprosessin  johtaminen  on  ollut  yrityksille  ongelmallista  ja  täynnä  haasteita,  

on   kirjallisuudessa   kuitenkin   näkemys   siitä,   että   innovatiivisuuden   prosessia   voi-

daan  johtaa,  järjestelmällistää  sekä  monistaa  organisaatioissa,  sillä  menestyvä  in-

novatiivisuus  pitää  sisällään  ydin  elementtejä  ja  prosesseja,  jotka  eivät  ole  riippu-

vaisia  toimialasta  tai  yrityksestä  (Lawson  &  Samson  2001,  378).  

  

Tangin  (1999)  mukaan  innovaatioiden  johtaminen  vaatii  johtajuustyyliä  ja  ajatusmal-

lia,  joka  poikkeaa  rutiinitoimintojen  johtamiselle  tyypillisestä  käskevästä  ja  ankarasta  

johtamistyylistä.   Johtajilta   vaaditaankin   innovoinnille   sopivampaa   konsultoivaa   ja  

joustavaa  johtamistyyliä,  minkä  lisäksi  johdon  tuki  sopivien  resurssien,  työkäytäntö-

jen   ja  organisaation   rakenteen  kautta  nähdään   innovatiivisuutta   tehostavina   teki-

jöinä  (Tang  1999,  43).  Kiannon  ja  Mattilan  (2007)  mukaan  innovatiivisen  ja  oppivan  

organisaation  johtajalta  vaaditaan  kahdenlaisia  kykyjä;;  taitoa  johtaa  systemaattisia  

ja   tarkasti  organisoituja   innovaatioprosesseja,  sekä  kykyä   luoda  olosuhteet  otolli-

siksi   luovuudelle   ja  oppimiselle   (Kianto  &  Mattila  2007,  11).  Myös  Ahmed   (1998)  

tunnisti  tutkimuksessaan  johtajuuteen  liittyviä  ominaisuuksia,  jotka  erottavat  innova-

tiiviset  yritykset  vähemmän  innovatiivisista.  Innovatiivisuuden  edistämiselle  erityisen  
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tärkeäksi  nähtiin,  että  ylin  johto  sitoutuu  innovoinnin  taloudelliseen  ja  henkiseen  tu-

kemiseen;;   edistää   innovointia   innovaatiomestareiden   ja   puolestapuhujien   kautta;;  

varmistaa  markkinoista  tehtävien  oletusten  realistisuuden  ja  tarkkuuden  suunnitel-

tua  innovaatiota  ajatellen;;  varmistaa  yrityksen  läheisyyden  loppukäyttäjiin  ja  poten-

tiaalisen  kysynnän  arvioimisen;;  varmistaa,  että  innovaatioprojektit  saavat  tarvitse-

mansa  tuen  kaikilta  organisaation  tasoilta;;  sekä  varmistaa,  että  rakenteelliset  järjes-

telmät  tukevat  innovaatiota  ja,  että  jokainen  innovaatio  menee  huolellisen  tarkaste-

luprosessin  läpi  ennen  lopullista  toteutusta.  Ylimmän  johdon  kyetessä  toteuttamaan  

kaikki  ylhäällä  mainitut  käytännöt  ja  menettelytavat,  ovat  he  kyvykkäitä  tehokkaasti  

edistämään  innovointia  rakentavalla  tavalla  (Ahmed  1998,  39).  

  

Johtavat  organisaatiot   innovoivat   jatkuvasti   rohkeudella   ja  organisaation   johtajien  

tehtävä  on  tarjota  kulttuuri  ja  ilmasto,  joka  hoivaa  ja  tunnistaa  innovoinnin  jokaisella  

organisaation  tasolla  (Ahmed  1998,  38).  Johtajilla  on  kriittinen  rooli  kulttuurin  muok-

kaamisessa,   koska   he   kykenevät   priorisoimaan   innovaatiota   sekä   panostamaan  

palkitsemiseen.  Haasteena  johdolla  on  varmistaa,  että  työntekijät  ansioituvat  oike-

alla   tavalla,  sillä  sopimattomasti  yhdistetty   tai  väärin  kommunikoitu  palkitseminen  

johtaa  helposti  epäselvyyteen  ja  kaaokseen  (Ahmed  1998,  33).  Johtamistyyli,  tek-

niikat   ja   käyttäytyminen   usein   heijastuvat   organisaation   kulttuuriin.   Muutos   pois  

määräilevästä  johtamistyylistä  kohti  osallistavampaa  ja  demokraattista  johtamistyy-

liä  kuvastaa  kulttuuria,  joka  on  keskittynyt  innovoinnin  herättämiseen.  Jotkut  kirjoit-

tajat  ylläpitävät  käsitystä,  että  muutos  johdon  asenteissa  ja  lähestymistavoissa  voi  

oikeastaan  synnyttää  kulttuuria,  joka  rohkaisee  ja  tukee  innovointia.  Muutokset  joh-

tajien  ominaisuuksissa  voivatkin  vaikuttaa  organisaatioiden  kykyyn  johtaa  innovoin-

tia,  mutta  johdon  on  erityisen  tärkeä  lisäksi  säilyttää  tasapaino  innovatiivisen  kult-

tuurin  ja  jokapäiväisten  operatiivisten  vaatimusten  välillä  (Smith  ym.  2008,  664).  

  

Tutkimusten   tulokset   osoittavat   miten   merkittävä,   mutta   samalla   myös   haastava  

rooli  johtajilla  on  organisaatiokulttuurin  muovaamisessa  innovatiivisuutta  tukevaksi.  

Wan   ym.   (2005)   tutkimuksen  mukaan   ylimmän   johdon   tulisi   kiinnittää   enemmän  

huomiota  valtaan  ja  hyödyntää  päätöksentekovallan  hajauttamista  alemman  tason  

työntekijöille.  Ottaen  huomioon  innovaatioiden  epävarman  luonteen  ja  niihin  liitettä-

vät  riskit,  johtajien  tulisi  sietää  epäonnistumisia  paremmin  eikä  yrittää  saada  asioita  
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kerralla  oikein,  sillä  tällainen  käytäntö  vain  heikentää  innovaatioprosessia  (Wan  ym.  

2005,  266).  Tukea  tälle  ajatukselle  saadaan  Ahmedin  (1998)  tutkimuksesta,  jonka  

mukaan   johto   luo   innovaatiota   tukevan   ilmaston   omien   tekojen,   eikä   puheiden  

kautta.  Ahmedin  mukaan,  jotta  organisaatioon  voidaan  rakentaa  onnistunut  ja  kes-

tävä  innovaatiokulttuuri,  tulee  johtajuuden  täyttää  kaksi  laajaa  tehtävää:  ensinnäkin  

johtajien  tulee  olla  herkkinä  ympäristölle  ja  tietoisia  vaikutuksista,  joita  heillä  on  mui-

hin  ihmisiin;;  toinen  tekijä  on  johtajien  kyky  hyväksyä  ja  käsitellä  epävarmuutta.  Ah-

med  jatkaa  toteamalla,  että  oikeanlaisen  innovaatiokulttuurin   luominen  vaatii,  että  

innovaatiomestarit  voidaan   tunnistaa,   rekrytoida,  kehittää,  valmentaa   ja   rohkaista  

läpi  organisaation   (Ahmed  1998,  38-39).  Tangin  mukaan  organisaation  kulttuuria  

voidaan  muovata  rohkaisemaan  innovatiiviseen  käyttäytymiseen  tiettyjen  johtamis-

käytäntöjen  avulla,  jotka  koskevat  strategista  suuntaa,  työntekijöiden  valintaa,  pal-

kitsemista  ja  tunnistamista,  työntekijöiden  sijoittamista,  ideoiden  luomisen  tukemista  

sekä  monitoimintoista  tiimiyttämistä  (Tang  1998,  304).    

  

Organisaation  sisäisillä  päätöksenteko-  ja  valtajärjestelmillä  on  merkittävä  rooli  in-

novaatioiden  mahdollistajina  –  tai  käänteisesti  niiden  estäjinä.  Tärkeimpänä  haas-

teena  voidaan  nähdä  se,  kuinka  organisaation  päätöksenteko-  ja  valtajärjestelmät  

saadaan  sellaisiksi,  että  ne  eivät  tukahduta  luovuutta  ja  uuden  kehittämistä,  vaan  

tukevat  sitä  (Kianto  &  Mattila  2007,  11).    Ihmisten  valtaistaminen  innovoimaan  on  

tutkimusten  mukaan  yksi   tehokkaimmista   tavoista,   joilla   johtajat  voivat  panna   liik-

keelle  ihmisten  luovuusenergiat  ja  yhdistettynä  johtajuuden  tukeen  ja  sitoutumiseen,  

antaa  valtaistaminen  ihmisille  vapauden  ottaa  vastuuta  innovoinnista  (Ahmed  1998,  

39).     Valtaistamisen   ja   tukevan   johtajuuden  konseptit   kuvaavat   johtamisorientaa-

tiota,  joka  rohkaisee  työntekijöitä  osallistumaan  jaettuun  päätöksentekoon  ja  vallan-

käyttöön  omassa  työssään  (Kianto  2008,  75).  Valtuuttava  ja  kannustava  johtaminen  

rohkaisee  työntekijöitä  osallistumaan  jaettuun  päätöksentekoon  ja  asettamaan  vaa-

timuksia  myös   omalle   toiminnalleen.   Tällöin   työntekijät   myös   luottavat   omiin   ky-

kyihinsä  ja  taitoihinsa,  ottavat  vastuuta,  sitoutuvat  työhönsä  ja  organisaatioon  sekä  

ovat  motivoituneempia   ja   luovampia  (Kianto  &  Mattila  2007,  11).  Ainoa  todellinen  

ongelma  työntekijöiden  valtaistamisen  kanssa  ilmenee,  kun  se  tarjotaan  organisaa-

tiossa,   josta  puuttuu  vahva  arvojärjestelmä.  Arvojärjestelmä   tarvitaan  ohjaamaan  
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ihmisten  toimia  kohti  organisaation  yhteistä  päämäärää  ja  tavoitteita,  joten  olosuh-

teissa,   joissa   tämä   arvojärjestelmä   puuttuu,   on   valtaistaminen   enemmänkin   kuin  

vastuun  välttelyä,   jolloin  vastuun   ja  vallan  siirtyessä  alaspäin  syntyy  usein  kaaos  

(Ahmed  1998,  39).    

  

Jotkut  kirjailijat  väittävät,  että  valtaistetuille   työntekijöille  annetulla   johdon  tuen  ta-

solla  on  vaikutusta  näiden  kykyyn   innovoida,   jolloin   työntekijöiden  ei   tulisi   tuntea  

oloaan  yksinäiseksi  pyrkiessään  innovoimaan.  On  näin  ollen  johdon  rooli  varmistaa,  

että  innovaatioprosessi  tuottaa  hedelmää  ja  että  työntekijät  tuntevat  miten  vaikuttaa  

omalta  osaltaan  innovaatioprosessiin  (Smith  ym.  2008,  665).  Jotta  valtaistaminen  

edistäisi  innovointia,  tulee  johtajien:  määritellä  merkitykselliset  rajat  toimenpiteille  eli  

kertoa  työntekijöille  tarkkaan,  mitä  tulee  tehdä,  mitä  priorisoida  sekä  minkä  tason  

vastuu  ja  valta  näiden  toteuttamiseen  annetaan;;  määrittää  yrityksen  riskinsietokyky  

eli  auttaa  työntekijöitä  ymmärtämään  riski,  jonka  he  voivat  ottaa;;  edistää  työntekijöi-

den  sitoutumista  niin  henkisen  rohkaisun,  kuin  myös  mahdollistavien   rakenteiden  

kautta;;  selkeyttää  tilivelvollisuus,  eli  pitää  huoli  siitä,  että  kaikki  organisaatiossa  tie-

tävät  kuka  on  vastuussa  mistäkin;;  sekä  varmistaa,  että  organisaatiossa  ei  ole  byro-

kraattisia  pullonkauloja,   jotka  tukahduttavat  yritykset   innovoida  (Ahmed  1998,  40-

41).  

  

3.3   Organisaatiorakenteet  
  

Organisaation   rakenne   on   saanut   paljon   huomiota   yleisessä   johtamiskirjallisuu-

dessa  ja  aiemmassa  kirjallisuudessa  tunnutaan  olevan  kahtia  jakautuneita  sen  suh-

teen,  onko  rakenteilla  itsellisesti  vaikutusta  organisaation  innovaatiokykyyn.  Smith  

ym.  (2008)  mukaan  organisaation  rakenteita  on  vaikea  erottaa  organisaation  kult-

tuurista,  sillä  molemmat  ovat  kehittäneet  rinnakkaissuhteen  toisiinsa  organisaation  

elinkaaren   aikana.   Samalla   kun   kirjallisuus   on   yhtä   mieltä   organisaatiokulttuurin  

luonteesta  innovoinnin  johtamisen  suhteen,  on  vaikeampi  keskustella  organisaation  

rakenteen  edistävästä  vaikutuksesta  tehokkaaseen  innovoinnin  johtamiseen  (Smith  

ym.  2008,  663).  Kirjallisuudesta  löytyy  kyseenalaistajien  lisäksi  kuitenkin  myös  puo-

lestapuhujia  sille,  että  organisaation  rakenteilla  on  todella  vaikutusta  organisaation  
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innovaatiokykyyn.  Lawson  ja  Samson  (2001)  muun  muassa  esittivät  tutkimukses-

saan  onnistuneen  innovoinnin  vaativan  optimaalisia  ja  virallisia  liiketoiminnan  yleis-

rakenteita  toteamalla,  että  elleivät  organisaation  rakenne,  ja  siitä  syntyvät  prosessit  

ole  suotuisaa  ympäristöä  edistäviä,  on  epätodennäköistä,  että  muut  innovaatiojär-

jestelmän  osa-alueet  menestyvät   (Lawson  &  Samson  2001,  393).     Organisaation  

rakenteilla  nähdään  siis  olevan  vahva  yhteys  organisaation  kulttuuriin,  ja  toisaalta  

se  liitetään  organisaation  johtamiseen,  minkä  vuoksi  sitä  ei  aina  luokitella  omaksi  

innovointiin  vaikuttavaksi  tekijäkseen.  Tässä  tutkimuksessa  organisaation  rakenteet  

haluttiin  kuitenkin  erotella  omaksi  tekijäkseen,  sillä  halutaan  tehdä  ero  organisaation  

rakenteiden,  kulttuurin  ja  johtamisen  välille,  sekä  kuvata,  miten  organisaation  raken-

teet  omalla  tavallaan  vaikuttavat  organisaation  innovaatiokykyyn.    

  

Organisaation  rakenne  käsittää  yleensä  enemmän  kuin  organisaation  yksinkertai-

sen  kokoonpanon.  Smith  ym.   (2008)  määrittelivät   tutkimuksessaan  organisaation  

rakenteiden  viittaavan  siihen,  miten  organisaation  monet  eri   osat  on  koottu   sekä  

kuinka   tämä   vaikuttaa   organisaation   kykyyn   johtaa   innovointia   (Smith   ym.   2008,  

660-661).  Organisaatioteoreetikot  ovat  korostaneet,  että  ei  ole  olemassa  yhtä  yksit-

täistä  optimaalista  organisaatiomuotoa,   joka  toimisi  kaikille   ja  organisaation  jatku-

vuusteorian  mukaan  organisaatiot  tulisikin  suunnitella  niiden  tehtävän  ja  ympäristön  

mukaan.  Voidaan  kuitenkin  sanoa,  että  jotkut  organisaatiomuodot  suosivat  innovaa-

tiota  enemmän  kuin  toiset  (Tang  1998,  303).  

  

Vahvasti  rakenteelliset  tai  mekaaniset  organisaatiot  toimivat  tehokkaasti  tasapainoi-

sessa   ympäristössä,   mutta   kadottavat   tehokkuutensa   nopeiden   teknologisten   ja  

markkinoiden  muutoksen  ympäristöissä  (Tang  1998,  303).  Ahmedin  (1998)  mukaan  

mekaaniset  organisaatiorakenteet  toimivatkin  enemmänkin  innovoinnin  esteenä  ja  

niille  tyypillisiä  piirteitä  ovat  osastojen  erottelu  ja  toiminnallinen  erikoistuminen,  hie-

rarkkisuus   ja  byrokraattisuus,  käytäntöjä  ohjaavat  useat  säännöt,  virallinen  rapor-

tointi,  pitkät  ja  hitaat  päätöksentekoketjut,  vähäinen  yksilön  vapaus  ja  toiminta,  kom-

munikointi   raportoinnin  kautta,  sekä  ylöspäin  kulkeutuva  tieto   ja  alaspäin  virtaava  

ohjeistus   (Ahmed  1998,   36).  Vaikkakin   kirjallisuudessa   on   vahva   näkemys   byro-

kraattisen  ja  hierarkkisen  rakenteen  haitallisuudesta  innovoinnille,  tekee  mekaani-

suuden   välttämisestä   hankalaa   kuitenkin   se,   että   yrityksillä   on   olemassa   kasvun  
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myötä  taipumus  lisätä  kerroksellisuutta  rakenteisiin,  mikä  tekee  niistä  mekaanisem-

pia  ja  vakiintuneita  byrokratioita  (Lawson  &  Samson  2001,  393).  Tästä  johtuen  kas-

vuyrityksiin  saattaakin  muodostua  byrokraattisia  käytäntöjä  ja  hierarkkisia  kerroksia,  

vaikka  niitä  pyrittäisiinkin  välttämään.  

  

Muuttuvassa  ympäristössä  toimivat  orgaaniset  organisaatiot  nähdään  mekaanisia  

rakenteita  sopivammiksi,  koska  ne  ovat  reagoivampia  päätöksenteossa  ja  suosivat  

tiedon  ja  ideoiden  vapaata  kulkua.  Tehokas  innovointi  vaatii  organisaatiorakenteita,  

jotka  sallivat  toiminnan  ja  innovoinnin  hyödyllisen  yhdessäolon  ja  sallivat  tietämyk-

sen  ja  ihmisten  vapaan  virtauksen  toiminnosta  toiseen  (Tang  1998,  303).  Korkeasti  

suoriutuvat   yritykset  motivoivat   ja  mahdollistavat   innovatiiviseen   käyttäytymiseen  

luomalla  läpäistäviä  liiketoiminnan  rajoja  auttaakseen  murtamaan  toimintoja,  tuote-

ryhmiä  ja  liiketoiminnan  osa-alueita  erottavia  esteitä.  Mitä  läpäistävämpiä  ja  orgaa-

nisia  rakenteet  ovat,  sitä  suurempi  potentiaali  innovatiivisten  ideoiden  syntymiselle  

(Lawson  &  Samson  2001,  393).  Innovoinnin  nähdään  siis  lisääntyvän  hyödynnettä-

essä   korkeasti   osallistavia   rakenteita   ja   kulttuureja.   Tämä   rakentaa   sitouttamista  

omistajuuden  kautta  korostaen  kiintymystä  ja  sitoutumista  organisaation  tasolla.  Or-

ganisaatiorakenteet,  jotka  edistävät  innovointia  nähdään  orgaanisina  ja  niille  tyypil-

lisiä  piirteitä  ovat  vapaus  säännöistä,  osallistamisen  ja  epävirallisuuden  aste,  usean  

näkemyksen  huomioon  ottaminen,  kasvokkain   tapahtuva  kommunikointi   ja  vähäi-

nen  politikointi,  ulospäinsuuntautuminen  ja  halu  ottaa  ulkopuolisia  näkemyksiä  huo-

mioon,  joustavuus  muuttuvien  tarpeiden  mukana,  hierarkian  puuttuminen  sekä  tie-

don  vapaa  kulku  ylhäältä  alas  ja  alhaalta  ylös  (Ahmed  1998,  36).  

  

Martinez-Roman  ym.  (2011)  tutkimuksen  mukaan  innovaatiokyvykkyyteen  vaikuttaa  

organisaation  ulottuvuus,  joka  pitää  sisällään  neljä  olennaista  tekijää:  autonomian  

eli  hajautuneisuuden  tason;;  yhteistyö-/  kommunikointiresurssit;;  hierarkkisen  vallan  

eli   valvonnan   ja   kontrollin;;   sekä  markkinafokuksen   (Martinez-Roman  2011,   464).  

Näistä  erityisesti  autonomia  eli  hajautuneisuus  ja  hiearkkinen  valta  eli  valvonta   ja  

kontrolli  luokitellaan  organisaation  rakenteiden  alle,  mille  löytyi  tukea  muusta  kirjal-

lisuudesta.  Subramanian  &  Nilakanta  (1996)  tutkimuksen  mukaan  on  olemassa  laa-

jalle   levinnyt  usko  siihen,  että  hajautuneet   ja  epäviralliset  organisaation  rakenteet  

helpottavat  innovatiivisuutta.  He  ehdottavat  tutkimuksessaan,  että  tämän  tyyppisten  
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organisaatiorakenteiden  joustavuus  ja  avoimuus,  auttaa  rohkaisemaan  uusien  ide-

oiden  luomiseen.  Samalla  tavalla  Kanter  (1983)  kuvailee  innovatiivista  organisaa-

tiota  sellaisena,  jolla  on  vähennetty  hierarkian  tasoja,  enemmän  vaihtoehtoista  kom-

munikointia  ja  enemmän  valtaistettuja  alemman  tason  työntekijöitä.  Toisaalta  vallan  

keskittymisen  keskittyneille  organisaatioille,  on  uskottu  olevan  merkittävä  este  inno-

voinnin  omaksumiselle  (Wan  ym.  2005,  262.)  

    

Tutkimus  on  todistanut  sekä  horisontaalisten  rakenteiden  hyödyllisyyden  innovaati-

oille,  että  keskitetyn  valtarakenteen  estävän  innovaatiota,  joten  valtaa  ei  voida  jakaa  

hierarkian  yläpäähän  vaan  se  tulee  jakaa  tasaisemmin  läpi  organisaation.  Läpinäky-

vät  organisaatiorakenteet,  selkeästi  määritetyt  roolit  ja  hajautetut  päätöksentekojär-

jestelmät  voivat  toimia  tehokkaana  organisaation  uudistumiskyvyn  mahdollistavina  

työkaluina  (Kianto  2008,  75).  Martinez-Romanin  (2011)  mukaan  suunniteltaessa  in-

novaatioystävällistä  päätöksentekojärjestelmää  on  tärkeää  sallia   johtajien  autono-

mia  päätöksenteossa.  Tavoite  on  antaa  toimitusjohtajille  autonomia  sallimalla  heille  

riittävästi  vapautta  innovatiivisten  päätösten  tekoon  samalla,  kun  hyödynnetään  ak-

tiivista  hierarkkista  kontrollia  rohkaisemaan  nopeaan  sopeutumiseen  ympäristöön.  

Tämän   tason   hajautuneisuus   olisi   yhtenevä   lisäämään   pk-yritysten   oppimisen   ja  

johtajien   kapasiteetin   tärkeyttä   (Martinez-Roman   ym.   2011,   474).   Damanpourin  

(1991)  meta-analyysissä  organisatorisen  innovoinnin  ja  sen  potentiaalisten  määrit-

tävien  tekijöiden  välisistä  suhteista,  löydettiin  tilastollinen  merkittävä  ja  negatiivinen  

suhde   päätöksenteon   keskittymisen   ja   innovoinnin   välillä   (Wan   ym.   2005,   262).  

Ylimmän  johdon  tulisikin  kiinnittää  huomiota  valtaan  ja  hyödyntää  päätöksenteko-

vallan  hajauttamista  alemman  tason  työntekijöille,  sillä  se  tarjoaa  nopeaa  toimintaa  

ja  joustavuutta,  jotka  ovat  tärkeitä  elementtejä  edesauttamaan  yritystä  esittelemään  

uusia  innovaatioita  ensimmäisenä  markkinoille  (Wan  ym.  2005,  266).  Näin  ollen  tär-

keää  on,  että  organisaatiossa  kyetään  siirtämään  vallan  painopiste  niille,  joilla  eni-

ten  asiantuntemusta  käsillä  olevasta  asiasta  nopeatahtisen  päätöksenteon  mahdol-

listamiseksi  (Kianto  2008,  75).    

Kirjallisuus   tukee  näkemystä  siitä,  että  valtaistetuilla   ja  autonomisilla   työntekijöillä  

on  enemmän  kontrollia  omaan  työhönsä.  Tämä  kontrollin  aste  tarkoittaa,  että  työn-

tekijät  tuntevat  olonsa  kotoisaksi  innovoijan  roolissaan  omassa  työympäristössään  

(Smith  ym.  2008,  665).  Työntekijät,  ovat  todennäköisemmin  innovatiivisia,  jos  niille  
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annetaan  valta   tehdä  aloitteita  mahdollisuuksien   tai  ongelmien   tunnistamiseksi   ja  

ratkaisemiseksi  (Tang  1999,  43).  Valtaistamisen  päätarkoitus  on  vallan  uudelleen-

jako  johdon  ja  alaisten  kesken  ja  se  ilmenee  lisääntyneenä  työntekijän  auktoriteet-

tina,  vastuuna  sekä  sitoutumisena.  Tehokas  valtaistaminen  vaatii  tutkimusten  mu-

kaan  sitä,  että  johto  omaksuu  korkean  tason  osallistumisen,  jossa  valta,  tietämys,  

tieto   ja  palkinnot   jaetaan   työntekijöille  organisaation  hierarkian  alemmilla   tasoilla.  

Bogler  ja  Somech  (2004)  ovat  tunnistaneet  kuusi  valtaistamisen  ulottuvuutta,  jotka  

ovat   päätöksenteko,   ammatillinen   kehitys,   status,   kunnianhimo,   autonomia   sekä  

vaikuttavuus.  Yukl  ja  Becker  (2006)  korostivat  tehokasta  valtaistamista  helpottavia  

tekijöitä,  joita  ovat  epävirallinen  organisaatiorakenne,  joustavuus,  osallistava  ja  op-

piva  kulttuuri,  palkitsemis-  ja  tunnistamisjärjestelmät,  ei-rutinoitunut  ja  haastava  työ,  

pääsy  resursseihin  ja  rahoitukseen,  autonomian  taso  ja  johtajan  valinta,  johtaja  roo-

limallina  sekä  yhteinen  luottamus  (Sulistyo  &  Siyamtinah  2016,  198.)    

  

Aiemman  kirjallisuuden  pohjalta  vaikuttaa  siltä,  että  kaikista   innovatiivisimmat  yri-

tykset  korostavat  operatiivista  autonomiaa,  mutta  säilyttävät  strategisen  autonomian  

ylimmällä  johdolla.  Ylin  johto  näyttäisi  määrittävän  tärkeimmät  saavutettavat  tavoit-

teet,   tarjoten  kuitenkin  yksilöille  vapauden  olla   luovia   tavoissa  saavuttaa  asetetut  

tavoitteet.  Näin  ollen  näyttäisi  siltä,  että  innovoinnin  kannalta,  parhaiten  toimii  tasa-

paino  operatiivisen  ja  strategisen  autonomian  välillä  (Ahmed  1998,  41).  Kehitystoi-

menpiteille   tulee  antaa  operatiivinen  autonomia  eli  vapaus  päättää  sopiva  mene-

telmä  saavuttaa  asetetut  tavoitteet,  mutta  strateginen  ohjaus  tulee  edelleen  jättää  

johtotasolle  (Kianto  2008,  75).  
  

3.4   Tietämyksen  ja  osaamisen  kehittäminen  
  

Organisaatiossa  oleva  tietämys  ja  osaaminen  on  kirjallisuudessa  viimeisten  vuosi-

kymmenten  aikana  yhdistetty  vahvasti  yritysten  innovaatiokykyyn.  Kiannon  (2008)  

mukaan  globaalien  markkinoiden  voittajina  nähdään  yritykset,  jotka  kykenevät  uu-

distamaan  itseään  luomalla  jatkuvasti  tietämystä  ja  kyvykkyyksiä  oppimisen  ja  inno-

vaation   kautta   (Kianto   2008,   82).   Kuten   aiemmin   jo   todettiin,   yrityksen   innovaa-

tiokyky  kuvaa  yrityksen  potentiaalia   luoda  innovatiivisia  tuloksia  (Neely  ym.  2001,  
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117)  ja  koska  innovatiivisia  tuloksia  ei  voi  syntyä  ilman  aloitteita,  voidaan  innovaa-

tiopotentiaalin   tunnistaminen  nähdä   innovaatiokyvyn  kannalta  elintärkeäksi  yrityk-

sen  kyvykkyydeksi.  Koska  organisaation  jäsenten  ja  koko  organisaation  omaavan  

tiedon  nähdään  näyttelevän  vahvaa  roolia  innovaatiopotentiaalin  tunnistamisessa  ja  

mahdollisuuksien  hyödyntämisessä,  korostuu  tietämyksen  ja  osaamisen  kehittämi-

sen  merkitys  innovaatiokykyyn  vaikuttavana  tekijänä.  

  

Tangin  (1998)  mukaan  innovaatio  alkaa  yksilön  ideasta  tai  aavistuksesta  mahdolli-

suuden  olemassaolosta.  Tämä  mahdollisuus  voi  näyttäytyä  esimerkiksi  asiakkaiden  

potentiaalisena  tarpeiden  täyttämisenä  tai  tuotantoprosessin  tuottavuuden  dramaat-

tisena  kasvattamisena.  Näiden  mahdollisuuksien   löytämiseen  vaikuttaa  se,  missä  

määrin  yksilöt  ja  organisaatiot  hankkivat,  levittävät,  vaihtavat  sekä  hyödyntävät  tie-

toa  tehokkaasti.    Näin  ollen  organisaation  omaksumiskyky  eli  kyky  tunnistaa,  sisäis-

tää  ja  hyödyntää  sisäisen  tiedon  arvo,  nähdäänkin  olevan  organisaation  innovaa-

tiokyvyn  kriittinen  osa  (Tang  1998,  300-  301).  Ihmisten  sekä  näiden  omaavan  tietä-

myksen  ja  taitojen  integraatio  nähdään  siis  organisaation  innovaation  perustavan-

laatuisena  mahdollistajana  (Tang  1998,  303)  ja  tietämys  ja  taidot  muodostavat  näin  

ollen  yrityksen  innovatiivisuuden  peruskyvykkyyden  (Tang  1999,  43).    

  

Tangin  (1999)  mukaan  organisaation  innovatiivisuus  vaatii  sekä  luovuuteen  liittyviä  

taitoja,  että  alaan  liittyvää  tietämystä  (Tang  1999,  43).  Innovatiivisuuden  vaatimaa  

tietämystä  ja  taitoja  luodaan  tekemällä  projekteja  ja  luotu  tietämys  kerryttää  koke-

musta   ja  vahvistaa   tulevia  projekteja  (Tang  1998,  305).  Menestyvät  organisaatiot  

ovat  ne,  jotka  kykenevät  aloittamaan  hyveellisen  kierteen  tietämyksen  soveltamisen  

ja   työstä   oppimisen   välille,   erityisesti   innovaatioon   liittyvissä   projekteissa   (Tang  

1999,   43).   Tiedon,   tietämyksen   ja   taitojen   saatavuus   yhdessä   yksilöiden   luovan  

käyttäytymisen  ja  organisaation  ihmisten  integroinnin  eli  yhteistyön  mahdollistami-

sen  kautta  määrittää  henkilöstön  kyvykkyyden  ja  taipumuksen  synnyttää  projekteja  

ja   löytää   innovatiivisia   ratkaisuja   (Tang  1998,   305).   Loppupeleissä   se  on  nimen-

omaan  tieto  ja  vielä  oleellisemmin  tiedon  vaihtaminen,  joka  ensin  luo  kipinän  ja  myö-

hemmin  pitää  yllä  innovaatiopyrkimyksiä  (Tang  1999,  43).    
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Innovaatio  alkaa  yksilöstä,  jatkuu  tiimissä  ja  lopulta  osallistaa  koko  organisaation  ja  

laajentuu   ulkoiseen   ympäristöön   (Tang   1998,   303).   Jatkuvan   sisäisen   kommuni-

koinnin,  on  väitetty   suosivan   innovointia,   koska  se  helpottaa   ideoiden   leviäimistä  

organisaation   sisällä   ja   kasvattaa  niiden  määrää   ja  monimuotoisuutta,  mikä   taas  

synnyttää  ideoiden  risti-hedelmöittämistä.  Lisäksi  kommunikointia  edistävä  rakenne  

kykenee   luomaan  sisäisen  ympäristön,   joka  suosii  uusien   ideoiden  selviytymistä.  

Samalla  tavalla  Nonakan  (1994)  organisatorisen  tietämyksen  luomismalli  viittaa  sii-

hen,  että  nimenomaan  yksilöiden  välinen  vuorovaikutus  johtaa  uuden  tietämyksen  

laajentumiseen  ja  kehittymiseen.  Tämän  kaltaisen  vuorovaikutuksen  läpi,  hiljainen  

ja  eksplisiittinen  tietämys,  jonka  yksi  organisaation  osa  on  tuottanut,  luo  siihen  liitty-

vän  informaation  ja  tietämyksen  virran,  joka  vuorostaan  laukaisee  mahdollisuuksia  

organisaation  laajemmassa  tietämysjärjestelmässä  (Wan  ym.  2005,  262.)  

    

Kyetäkseen  vivuttamaan  kaikkien  työntekijöiden  taitoja,  tietämystä  ja  luovuutta,  tu-

lee  työympäristön  edistää  innovointia  ja  oppimista  läpi  koko  organisaation  (Kianto  

2008,  83).  Halu  oppia   ja   luoda  tietämystä   tulee  olla   luontainen  osa  organisaation  

kulttuuria.  Organisaatio,   joka  aktiivisesti  etsii  uutta   tietämystä   ja  oppimismahdolli-

suuksia  omaa  kulttuurin,   jolla  on  kuvattu  olevan  oppimisorientaatio.  Tämä  organi-

saation   oppimisorientaatio   tukee   tietämyksen   luomista   useiden   kanavien,   kuten  

aiemmista  projekteista  oppimisen  tai  organisaation  ulkoisen  tietämyksen  hankkimi-

sen  kautta.  Oppimisella  viitataan  siihen,  että  organisaatio  myös  hyödyntää  oppimis-

prosessin  kautta  kerrytettyä  tietämystä.  Organisaatiot,  joilla  on  korkea  oppimisorien-

toituneisuuden  ja  tietämyksen  luomisen  taso,  hyödyntävät  tietämystä  ideoiden  luo-

miseen  ja  kehittämiseen.  Näin  ollen  mitä  useammin  organisaatiot  hyödyntävät  tie-

tämysresurssejaan,  sitä  suurempi  todennäköisyys  kehitettyjen  innovaatioiden  kas-

vavaan  määrään  (Smith  ym.  2008,  664-665.)    

  

Tietämyksen  merkityksen   ja   roolin  kasvaessa  niin   innovoinnin  kuin  organisaation  

yleisen   kilpailuedun   luomisen   yhteydessä,   on   luonut   teeman   ympärille   edellisen  

vuosisadan  lopulla  myös  oman  johtamis-   ja  tutkimusalueensa.  Tiedon  johtaminen  

kuvaa  organisaation  systemaattisia  käytäntöjä  ja  työkaluja  tiedon  varastointiin  ja  tie-

don  jakamiseen  ja  jatkuvasti  uudistuvat  organisaatiot  ovat  tehokkaita  käsittelemään  
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monimuotoisia  tietämysvoimavaroja  organisaation  rajojen  sisäpuolella  ja  sen  rajo-

jen  ulottuvilla   (Kianto  2008,  75).  Tietojohtamisen  alkupiste  on   tunnistaa   tiedon   ja  

tietämyksen  tärkeys  organisaatiolle  ja  strategisesti  merkittävän  tietämyksen  tunnis-

taminen  yrityksen  sisällä.  Tiedostetun  tietämysvision  ja  strategian  luominen  yrityk-

selle  mahdollistaa   innovaation   ja   oppimisen   tietojohtamisen   kautta   (Kianto   2008,  

76).  Vaikka   tietojohtaminen  on   tutkimuskentällä  herättänyt  paljon  mielenkiintoa   ja  

keskustelua   viime   vuosikymmeninä   ja   organisaatioille   on   todettu   tärkeäksi   kyetä  

tunnistamaan  itselleen  strategisesti  tärkeä  tietämys,  on  varsinaisen  tietojohtamisen  
edistäminen  organisaatioissa  yleisesti  vielä  lapsenkengissä.    

  

3.5   Ulospäinsuuntautuneisuus  
  

Uudistumiseen  vaikuttavat  suhteet  eivät  rajoitu  ainoastaan  organisaation  rajojen  si-

säpuolelle,  vaan  usein  merkittävimmät  sysäykset  innovaatioihin  ja  oppimiseen  tule-

vat  ulkopuolisilta  tahoilta,  kuten  asiakkailta,  yhteistyökumppaneilta  tai  markkinaym-

päristössä  ja  yhteiskunnassa  tapahtuvista  muutoksista.  Näin  ollen  myös  erilaisten  

sidosryhmien  hyödyntäminen  sekä  ympäristön  herkkä  havainnointi  tukevat  organi-

saatioiden  uudistumista,  ja  tässä  tapauksessa  myös  innovointia.  Organisaatio  ei  voi  

olla  suljettu,  itseriittoinen  järjestelmä,  vaan  sen  on  oltava  tuntosarvet  avoimina  joka  

suuntaan,  ja  päämäärätietoisesti  kerättävä  informaatiota  ympäristöstään.  Tutkimus-

ten  mukaan  asiakkailta  saatava  tieto  on  olennaista,  samoin  alliansseissa  ja  verkos-

toissa  siirtyvä  ja  luotava  tieto.  Myös  kilpailijayhteistyö  on  tärkeää  oppimisen  ja  inno-

voinnin  kannalta  (Kianto  &  Mattila  2007,9).    

  

Innovatiiviset  yritykset  näkevät  asiakkaat  ja  toimittajat  potentiaalisina  ideoiden  läh-

teinä  ja  näin  ollen  innovatiivisissa  yrityksissä  rohkaistaan  säännölliseen  tuotekehi-

tyksen,  suunnittelun,  tuotannon,  myynnin,  markkinoinnin  ja  asiakkaiden  väliseen  yh-

teydenpitoon  (Neely  ym.  2001,  117).  Innovaattorit  luovat  tietoisuutta  asiakkaista  si-

säisesti  ja  ulkoisesti,  mikä  ulottuu  läpi  koko  organisaation.  Työntekijöitä  rohkaistaan  

aktiivisesti  etsimään  asiakkaiden  tarpeita  ja  ongelmia,  niin  tiedostettuja,  kuin  myös  

piileviä,  tavoitteena  ratkaista  ne  arvoa  lisäävällä  tavalla.  Useita  tekniikoita  on  hyö-



  

  

47  

dynnetty  yhä  tarkemman  asiakastiedon  luomiseksi  ja  heidän  ongelmiensa  ymmär-

tämiseksi.  Merkittävä   lähestymistapa   asiakastarpeiden   ymmärtämiseksi   on   kärki-

käyttäjä  –innovointi,  jossa  yritykset  keskittyvät  kaikista  vaativimpiin  asiakkaisiinsa  ja  

pyrkivät  innovoimaan  ratkaistakseen  näiden  ongelmat  ja  näin  myös  luomaan  tuot-

teen   tai  palvelun,   joka   todennäköisesti   lisää  asiakasenemmistölle  arvoa  kevyem-

millä  vaatimuksilla.  Lisäksi  myös  esimerkiksi  taitavaa  asiakkaiden  jokapäiväistä  tar-

kastelua,  voidaan  hyödyntää  innovoinnin  herättämiseen  ja  sellaisten  ratkaisujen  löy-

tämiseen,  joiden  olemassaolosta  asiakkaat  eivät  vielä  ole  tietoisia  (Lawson  &  Sam-

son  2001,  392.)  Vaikka  Martensen  ym.  (2007)  tutkimuksessa  asiakasorientaatiolla  

ei   nähty   olevan  merkittävää   suoraa   vaikutusta   innovaatioprosessiin,   nähdään   se  

olennaiseksi,  sillä  useat  tutkimukset  ovat   löytäneet  tälle  vaikutukselle  selkeän  yh-

teyden  (Martensen  ym.  2007,  56).    

  

Sen  lisäksi,  että  organisaation  älykkyydessä  on  kyse  oppimisesta  asiakkailta,  näh-

dään  kilpailijoista  oppiminen  myös  ensisijaisen  tärkeänä  (Lawson  &  Samson  2001,  

391).   Prosessi,   jossa   luodaan,   opitaan   ja   hyödynnetään   tietämystä   kilpailijoista,  

sekä  näiden  tuotteista  ja  strategioista  nähdään  kirjallisuudessa  tärkeäksi.  Tutkimus-

ten  mukaan  kilpailuälykkyys  ja  kilpailijoista  oppiminen  näyttelee  kahta  merkittävää  

roolia  tuotekilpailussa:  ensimmäinen  näistä  on  aseman  määrittelevä  vertailu  ja  toi-

nen  kilpailuetuaseman  rakentaminen  (Lawson  &  Samson  2001,  392).  Yritys,   joka  

omaa  parempaa  tietoa  kilpailijoista,  voi  hyödyntää  tätä  tietämystä  edukseen.  Ensin-

näkin,  se  voi  hyödyntää  omia  vahvuuksiaan  kilpailijan  heikkouksia  vastaan   ja   toi-

saalta,   se  voi  omaksua  kilpailijan  vahvuudet   imitoimalla   ja  kehittämällä,   tai   sitten  

alentaa  muiden   vahvuuksia   erottautumalla   näiden   tuotteista   (Lawson   &   Samson  

2001,  392).    

  

Asiakkaiden  ja  kilpailijoiden  lisäksi  kirjallisuuden  mukaan  tieto-  tai  tietämysintensii-

viset  yritykset  kehittävät  synergiaa  verkostojen  kautta  (Grieves  2000,  432).  Näke-

mys  laajennetuista  ja  verkottuneista  yrityksistä  on  jo  pitkään  herättänyt  keskustelua  

yleisellä  johtamisen  kentällä  ja  kulttuuri,  joka  tukee  yhteistyötä  tarkoittaa,  että  ver-

kostoitumisesta  tulee  todellista.  Verkostoituminen  muiden  organisaatioiden  kanssa,  

niin   lyhyellä   kuin   myös   pitkällä   tähtäimellä,   voi   johtaa   siihen,   että   organisaation  

asenne  innovointia  kohtaan  muuttuu.  Tämä  johtuu  siitä,  että  organisaatiosta  tulee  
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avoimempi  uusille  ajattelu-  ja  toimintatavoille,  jolloin  se  kykenee  oppimaan  muiden  

organisaatioiden  ja  ulkoisten  tahojen  kokemuksista  (Smith  ym.  2008,  664.)    

  

Suhteet  ulkoisten  sidosryhmien  kanssa  ovat  välttämättömiä  uudistumiselle  ja  tänä  

päivänä  suuri  osa  innovaatioaktiviteeteistä  tapahtuu  verkostoissa,  jotka  ylittävät  or-

ganisaation   omat   rajat.   Kianto   (2008)   puhuu   tutkimuksessaan   vuorovaikutteisuu-

desta,  joka  kuvaa  organisaation  rajojen  sisäisiä  sekä  rajat  ylittäviä  sosiaalisten  suh-

teiden  rakenteita  ja  laatua.  Mitä  enemmän  vuorovaikutusta,  sitä  enemmän  mahdol-

lisuuksia  hiljaisen  tiedon  jakamiseen  ja  uuden  tietämyksen  yhteiskehittelyyn  (Kianto  

2008,  73).  Yhteistyösuhteet  ovat  uudistumisen  kannalta  keskeinen  tekijä,  sillä  suu-

rin  osa  tiedosta  opitaan,  luodaan  ja  käytetään  ihmisten  välisessä  sosiaalisessa  vuo-

rovaikutuksessa,  sekä  organisaation  rajojen  sisällä,  että  niiden  ulkopuolella.  Näin  

ollen  yrityksen  henkilöstön  keskinäiset  runsaat  suhteet  ja  kytkökset  sekä  niiden  toi-

mivuus,  on  olennainen  edellytys  yrityksen  uudistumiselle  (Kianto  &  Mattila  2007,  9).  

Yksi  avain  tavoista,  joilla  organisaatio  voi  edistää  ulkoisia  yhteyksiään  on  työntekijät,  

joilla   on   yhteyksiä   ulkoisiin   tahoihin,   kuten   yliopistoihin   ja   ammatti-instituutioihin.  

Tämä  vuorovaikutus  ulkoisen  ympäristön  kanssa   johtaa  usein  asiantuntijuuden  ja  

ammattimaisuuden  kasvuun  organisaatioissa  (Smith  ym.  2008,  664).  

  

3.6   Oppimis-  ja  uudistumiskyky  
  

Toimintaympäristön  muutos  on  todellinen,  ja  kirjallisuudessa  näyttäisi  olevan  yksi-

mielisyys  siitä,  että  muutos  näyttäisi  asettavan  paineita  organisaation  oppimis-   ja  

uudistumiskyvylle.  Grievesin  (2000)  mukaan  organisaation  selviytyminen  vaatii,  että  

sen  oppimisen  tason  tulee  olla  vähintään  samalla  tasolla,  kuin  millä  sen  ympäristön  

muutos  on  (Grieves  2000,  426).  Kianto  ja  Mattila  (2007)  taas  esittivät  organisaation  

uudistumiskykyyn  keskittyvässä  tutkimuksessaan,  että  paras  tapa  varustautua  tule-

vaisuuden  haasteisiin  on  kehittää  organisaation  kykyä  uudistua   (Kianto  &  Mattila  

2007,  4).  Bessant  ym.  (2002)  täydentää  aiempia  näkemyksiä  toteamalla,  ettei  vaa-

timuksena  ole  pyrkiä  ratkaisemaan  yksittäisiä  ongelmia  vaan  jatkuvasti  ratkaista  on-

gelmia  sitä  mukaa,  kun  niitä  ilmenee,  mikä  asettaa  painopisteeksi  organisaation  ky-

vykkyyden:  ei  ole  pelkästään  kyse  siitä  mitä  tiedetään  tai  voidaan  ostaa  vaan  avain  
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on  siinä,  miten  hyvin  kyetään  oppimaan  ja  mukautumaan  (Bessant  ym.  2002,  484).  

Avain  menestymiseen  onkin  siis  siinä,  miten  hyvin  ja  joustavasti  organisaatio  toimii,  

oppii  ja  uudistuu  pysyäkseen  mukana  muutoksessa  ja  sitä  myötä  kilpailussa.    

  

Organisaation   kehittämisen   kirjallisuudesta   nousee   useita   oppimisen   konsepteja,  

jotka  tarjoavat  joustavia  vaihtoehtoja  1900-luvulla  vallinneelle  tehokkuuden  ja  kont-

rollin   leimaamalle  byrokraattiselle  organisaatiomallille.  Organisaation  kehittämisen  

kirjallisuudessa  esitellään  postmoderni  ratkaisu  pyrkimyksenä  luoda  joustava,  ha-

jautettu,   kevyt,   älykäs   ja   mielikuvituksellinen   lähestyminen   oppimiseen.   Käytän-

nössä  tämä  joustava  ratkaisu  on  oppiva  organisaatio,  joka  pyrkii  tehokkaasti  edis-

tämään  jatkuvaa  työntekijöiden  oppimista  ja  kehittymistä  (Grieves  2000,  426).  Muu-

tos  vaatii  tietoisuutta  avain  oppimisprosesseista  ja  oppiva  organisaatio  vastaa  muu-

toksen  turbulenssiin  luomalla  ratkaisuja  päivittäin  esiintyviin,  arkisia  ongelmia  luoviin  

tapahtumiin,  joita  ei  organisaatiossa  kyetä  ennakoimaan.  Oppiminen  onkin  selviyty-

misen  kannalta  kriittinen  tekijä  ja  Shrivastavan  (1983)  mukaan  menestyvän  organi-

saation  tulee  toimia  kolmen  tyyppisen  oppimisen  kanssa:  tarvitaan  sopeutuvaa  op-

pimista,   joka  tuo  uutta  tietoa  ympäristöstä;;  organisaation  käytäntöihin  vaikuttavaa  

oppimista;;   sekä   laajempaa   osaamispohjaa   kehittävää   oppimista   (Grieves   2000,  

426-427).  

  

Oppimisorientaatio  kuvaa  yleisiä  organisaation  jäsenten  asenteita  luovuutta  ja  op-

pimista   kohtaan   sekä   sitä,   missä  määrin   näiden   toimintojen   laajuutta   tuetaan   ja  

mahdollistetaan  organisaation  rakenteiden  ja  prosessien  osalta.  Uudistuvan  organi-

saation  piirteitä  ovat  muun  muassa  altistuminen  eriäville  näkökulmille,  tarkoituksen-

mukainen  tehtäväkohtaisten  konfliktien  herättäminen,  rohkaisu  rehelliseen  dialogiin  

ja  sujuva  palautteenanto  rakentavalla  tavalla  sekä  reagointi  ja  jatkuva  olemassa  ole-

vien  mielenmallien  ja  toimintojen  haastaminen.  Lisäksi  on  tärkeää,  että  epäonnistu-
misia  ja  puutteita  hyödynnetään  oppimisen  materiaalina  (Kianto  2008,  74).  

  

Vaikka  joustavuus,  ketteryys,  uudistuminen  ja  oppiminen  ovat  vilisseet  niin  tutkimus  

kuin   myös   johtamiskirjallisuuden   sivuilla   on   jo   pidemmän   aikaa,   on   suurimmalla  

osasta  yrityksiä  kuitenkin  edelleen  vaikeuksia  oppimishaasteeseen  tarttumisessa.  
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Suuri   ongelma  on,   että   oppiminen  määritetään   liian   kapeasti   ongelman   ratkaise-

miseksi,  joka  tärkeydestään  huolimatta  ei  ole  strategista  oppimista.  Strateginen  op-

piminen  vaatii  johtajien  ja  työntekijöiden  sisäänpäin  katsomista,  kriittistä  reflektointia  

omasta  käyttäytymisestä  ja  rutiinin  omaisten  tapojen  tunnistamista  (Grieves  2000,  

427).  Grievesin  mukaan  henkilöstövoimavarojen  johtaminen  (HRD)  voisi  tarjota  tä-

hän   ratkaisua.  Se  voidaan  nähdä  näkökulmana,   jossa  HRD  asiantuntija  kykenee  

yhdistämään   yksilön   ja   organisaation   oppimisen   organisaation   strategiaan.   HRD  

voidaan  nähdä  nykyisten  ongelmien  käsittelyn  ajurina,   jonka  avulla  kehitetään  si-

säistä  yrittäjyyttä,  edistetään  pitkän  aikavälin  fokusta,  juurrutetaan  oppimisorientoi-

tunutta   kulttuuria   ja   keskitytään   korkealaatuisiin   tuotteisiin   ja   palveluihin   (Grieves  

2000,  435).  Tämän  tutkimuksen  kohdistuessa  pk-yrityksiin,  on  tässä  vaiheessa  huo-

mioitava  pk-yritysten  pieni   koko   ja   sitä  myöten  myös  pienemmät   resurssit,  mistä  

johtuen  harvalla  on  todennäköisesti  erityisesti  nimettynä  henkilöstöjohtamisen  asi-

antuntijaa   ja  näin  ollen   tämä  rooli   luokitellaan   todennäköisesti   toimitusjohtajan   tai  

muun  johtoryhmän  jäsenen  tehtäväksi.  
  

3.7   Yksilöiden  luovuus  ja  aktiivisuus    
  

Työntekijät  näyttelevät  keskeistä  roolia  ideoiden  kehittämisessä  antaen  syötteitä  in-

novoinnille.  Ilman  työntekijöiden  ideoita  innovointi  ei  yksinkertaisesti  onnistuisi.  Kir-

jallisuus  korostaa  organisaation  työntekijöitä  potentiaalisina  ja  rikkaina  ideoiden  läh-

teinä,  joita  tulisi  rohkaista  osallistumaan  aikaisissa  vaiheissa,  jotta  voidaan  varmis-

taa  ideoiden  jatkuva  tarjonta  innovoinnin  yhteydessä.  Lisäksi,  jotkut  kirjailijat  painot-

tavat,  että  työntekijöitä  tulee  valmentaa  ja  kouluttaa  ennen  kuin  niillä  voi  olla  positii-

vinen  vaikutus  innovointiin  (Smith  ym.  2008,  667.)  

  

Kirjallisuuden  mukaan   innovaatio  alkaa   ideasta   tai  aavistuksesta  mahdollisuuden  

olemassaolosta  ja  yksittäinen  henkilö  on  joko  itse  tämän  idean  luoja  tai  muiden  or-

ganisaation  jäsenten  esittämien  ideoiden  eteenpäin  viejä.  Luovuus  on  näin  ollen  yk-

silöllinen  kyky  tunnistaa  epätavallisia  kaavoja,  suhteita  ja  tuottaa  uudenlaisia  ideoita  

tai  asioita  ja  se  on  perusedellytys  innovaatiolle.  Tangin  (1998)  mukaan  potentiaali-

sesti   innovatiiviset   ihmiset   voidaan   tunnistaa,  mutta   tunnistamiseen  pyrkiessä  on  



  

  

51  

huomioitava,   että   innovatiiviset   ja   tuottavat   ihmiset   ovat   harvinaisia.   Tutkimusten  

mukaan  luovilla  ihmisillä  nähdään  olevan  seuraavan  laisia  ominaisuuksia:  he  tunte-

vat  oman  alansa  perus  työkalut  ja  toiminnot;;  he  ovat  uteliaita,  energisiä  ja  sinnik-

käitä;;  he  ovat  enemmän  kiinnostuneita  periaatteista  kuin   faktoista;;  he  ovat  hyviä  

ratkaisemaan  ongelmia,  erityisesti  uusia  sellaisia;;  he  osaavat  kysyä  oikeanlaisia  ky-

symyksiä;;  sekä  kohtelevat  kaikkea  tietämystä  yhtenäisenä  ja  ovat  aina  valmiita  me-

nemään  eri  tietämysaloille.  Useat  tutkimukset  ovat  osoittaneet,  että  luovaa  ajattelua  

ja   ongelmanratkaisutaitoja   voidaan   opettaa   ja   harjoitella,  mutta   tähän   ei   ole   ole-

massa  yksittäistä  yleisesti  pätevää  menetelmää  tai  harjoitustekniikkaa  (Tang  1998,  

298-300.)  

  

Luovat  ihmiset  ovat  tärkeitä  organisaatioille,  mutta  edistävät  organisaation  innova-

tiivisuutta   vasta,   kun   luovat   ihmiset   saadaan   käyttäytymään   luovasti.   Amabilen  

(1983)  mukaan,   luova  suoriutumiskyky  vaatii  kolmea  osatekijää:   toiminnalle  olen-

naisia  taitoja  ja  tietämystä,  luovuuteen  liittyviä  taitoja  sekä  tehtävämotivaatiota.  Or-

ganisaatio  voi  vaikuttaa   ja  sen   tulisikin   tähdätä  kaikkien  kolmen   tekijän  edistämi-

seen.  Tehtävämotivaatio  on  erityisen   riippuvainen  organisaation   työympäristöstä.  

Luovuuden  potentiaalin  omaavat  ihmiset  saattavat  lisäksi  kohdata  haasteita  luovien  

ideoiden   tuottamisessa,   johtuen  esimerkiksi   itseaiheutetuista   rajoitteista,   sosiaali-
sesta  paineesta  tai  fiksaatiosta  vanhoihin  kokemuksiin  tai  tapoihin  (Tang  1998,  298.)    

  

3.8   Resurssit  
  

Vaikka  työntekijät  ovat  ratkaisevan  tärkeitä  uusien  ideoiden  luomiselle  ja  kehittämi-

selle,  väitetään  kirjallisuudessa,  että  työntekijöille  tulee  antaa  merkittäviä  resursseja  

ajan,  materiaalien  ja  talouden  muodossa,  jotta  ideat  voivat  ylipäätään  syntyä  (Smith  

ym.  2008,  665).  Resursseilla  voidaankin  näin  ollen  nähdä  olevan  enemmänkin  in-

novaatiokyvyn  mahdollistava,   kuin   ratkaisevasti   vaikuttava   rooli.  Tehokas   resurs-

sien  johtaminen  auttaa  kasvattamaan  innovaatioaloitteiden  määrää  ja  parantaa  in-

novoinnin  herättämisen   todennäköisyyttä.  Yritysten   johtaessa   innovointia  menes-

tyksekkäästi,  kartutetaan  samalla  kokemusta  ja  oppimista,  joka  tukee  myöhempää  
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kehittymistä.   Tutkimusten   mukaan   innovatiiviset   organisaatiot   kykenevät   edistä-

mään,  yhdistämään  ja  uudelleenliittämään  tietämystä  ja  resursseja  erilaisille  mark-

kinoille,   teknologioille   ja   tuotteille,  mutta   tätä  kykyä  hallitsevat   lopulta  vain  harvat  

yritykset.  Resurssien  menestynyt   liikuttaminen  vaatii  avain  yksilöiden,  eli  niin  kut-

suttujen  innovaatiomestareiden  tukea  ja  toimimista  teknologian  portinvartijoina,  lii-

ketoiminnan  innovaattoreina  tai  organisaation  sponsoreina  lukuisilla  eri  innovaatio-

prosessin  tasoilla  (Lawson  &  Samson  2001,  389-391.)  

    

Perinteinen  näkemys  kirjallisuudessa  resursseista  on  se,  että  niihin  lukeutuu  kaikki  

se,  mitä  organisaatio  omistaa  talouden,  laitteiden,  asiantuntijuuden  yms.  muodossa  

(Tang  1998,  301).  Kyky  ohjata  näitä  resursseja  oikein  ja  tehokkaasti  sinne,  missä  

niitä  tarvitaan,  on  jo  pitkään  tunnistettu  merkittäväksi  tekijäksi  innovoinnin  menesty-

miselle.  Lawsonin  &  Samsonin  (2001)  tutkimuksen  mukaan  tärkeät  resurssijohtami-

sen  muuttujat  pitävät  sisällään  resurssien  johtamisen,  rahoituksen  saatavuuden,  in-

novointimestarit   sekä   sähköisen   liiketoiminnan  periaatteiden  omaksumisen   (Law-

son  &  Samson  2001,  390).  Smith  ym.  (2008)  taas  viittaavat  tutkimuksessaan  resurs-

seilla  organisaation   inhimillisiin,   taloudellisiin   ja   fyysisiin  resursseihin,  suhteuttaen  

ne  laiskojen  resurssien  asteeseen  sekä  siihen,  miten  näitä  resursseja  johdetaan  or-

ganisaation   innovaatiokykyyn   vaikutuksen   tarkoituksessa   (Smith   ym.   2008,   661).  

Koska  inhimillisiin  resursseihin  luokiteltavat  osa-alueet  on  tässä  tutkimuksessa  kä-

sitelty  pitkälti  oman  otsikkonsa  alla  aiemmin,  keskitytään  tässä  osiossa  lähinnä  fyy-

sisiin  resursseihin  eli  erityisesti  rahoitukseen  ja  tietotekniikan  rooliin  sekä  resurssien  

johtamiseen  innovaatiokyvyn  mahdollistajana.    

  

Näistä  rahoituksen  eli  taloudellisen  tuen  merkitys  yrityksen  innovatiivisuudelle  näh-

dään  kirjallisuudessa  erityisen  tärkeänä.  Tutkimuksessa,   joka  vertaisi   innovaatioi-

den  epäonnistumisia  ja  onnistumisia,  havaittiin,  että  epäonnistumiset  johtuivat  usein  

resurssien  puutteesta,  samalla  kun  onnistumiset  hyötyivät  erityisten   innovaatiora-

hoitusten  olemassaolosta  (Wan  ym.  2005,  263).  Tätä  tukee  myös  Lawson  ja  Sam-

son  (2001)  tutkimuksen  havainto,  jonka  mukaan  innovatiiviset  yritykset  hyödyntävät  

monipuolisia  rahoituskanavia  rohkaistakseen  riskinottoon  ja  yrittäjyyteen.  Tästä  esi-

merkkinä  yleisesti  innovatiivisena  pidetty  3M  yritys,  jonka  tuotejohtajat  voivat  hakea  

rahoitusta   omalta   osastoltaan,   yrityksen   tutkimus-   ja   kehitysosastolta,   tai   uusien  
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hankkeiden  osastolta.  Tämän  kaltaiset  mittarit  auttavat  kirjallisuuden  mukaan  inno-

vaatioiden  syntymisen  lisäksi  myös  säilyttämään  innovaatiot   ja  innovaattorit,   jotka  

muuten  jättäisivät  yrityksen  (Lawson  &  Samson  2001,  390-391).  Wan  ym.  (2005)  

mukaan  organisaatiot  voisivatkin  harkita  niin  sanottujen  löysien  resurssien  hyödyn-

tämistä,  esim.   tarjoamalla  erityistä   innovaatiorahoitusta  varmistamaan,  että  uudet  

ideat  voidaan  rahoittaa  niiden  ilmestyessä  (Wan  ym.  2005,  266).    

  

Teknologia  nähdään  usein  innovoinnin  tuloksena,  mutta  Smith  ym.  (2008)  näkivät  

sen  tutkimuksessaan  innovaatioon  vaikuttavana  tekijänä  ja  tarkastelivat  teknologian  

hyödyntämistä   innovoinnin  helpottamisessa  (Smith  ym.  2008,  659).  Teknologialla  

on  usein  tukeva  rooli  useiden  innovoinnin  eri  vaiheiden  helpottamisessa  (Smith  ym.  

2008,  667)  ja  tietojärjestelmiä  hyödynnetään  usein  innovoinnin  johtamiseen,  sillä  ne  

helpottavat  tiedon  jakamista  ja  keräävät  yhteen  pirstaloituneita  tietämysresursseja  

yksittäisen  tietämysvaraston  kehittämiseksi.  Tämä  tarkoittaa,  että  työntekijät  saavat  

pääsyn  laajaan  tietämyspohjaan,  joka  on  kerätty  ympäri  ja  läpi  koko  organisaation  

ja   tämän   tiedon   valmis   saatavuus   voi   tukea   työntekijöitä   uusien   ideoiden   luomi-

sessa.  Onnistunut  tietämys  ja  oppimistyökalujen,  kuten  tietämysvarastojen  käyttö,  

syöttöjen   tarjoamiseen   innovaatioprosessissa   tuottaa   yhdistetyn   lähestymistavan  

uusien  ideoiden  kehittämiseen  ja  toteuttamiseen  (Smith  ym.  2008,  665).    

  

Sähköisellä  liiketoiminnalla  nähdään  lisäksi  olevan  merkittävä  potentiaali  innovaa-

tioprosessin   edistämiseksi.   Perinteisesti   tietotekniikan   hyödyntäminen   on   kohdis-

tettu  saman  toiminnon  suorittamiseksi  paremmin,  mutta  organisaatiot,  jotka  omak-

suvat  sähköisen  liiketoiminnan,  omaavat  merkittävän  mahdollisuuden  innovoinnille  

vanhojen  prosessien  hylkäämiseksi,  innovaatioiden  levittämiseksi  globaalisti,  inno-

voinnin  rajoitteiden  estämiseksi  ja  täysin  uusien  innovointikäytäntöjen  ja  mallien  luo-

miseksi.  Sähköinen  liiketoiminta  saattaa  myös  muuttaa  radikaalisti  organisaation  ja  

ulkoisten  verkostojen  tietojohtamista.  Tuotekehityksestä  voi  tulla  suoraan  internetiin  

yhteydessä  oleva  prosessi,  joka  vähentää  tarvetta  fyysiselle  läheisyydelle,  mikä  lin-

kittää  tietämyskyvykkyydet  maailmanlaajuisesti,  helpottaen  prosessien  tehokkuutta  

ja  kasvattaen  markkinoille  tulon  nopeutta  (Lawson  &  Samson  2001,  391).  Sähköistä  

liiketoimintaa  voidaankin  näin  ollen  pitää  mahdollisuutena,  joka  on  syntynyt  tekno-
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logian  kehityksen  myötä.  Vuosituhannen  vaihteen  jälkeinen  teknologian  kehitys  tar-

joaa  yrityksille  tänä  päivänä  merkittävän  mahdollisuuden  sähköisen  liiketoiminnan  

kehittämiseen  tai  jopa  koko  liiketoiminnan  uudelleenluomiseen  digitaalisen  aikakau-

den  ehdoilla.  Tämän  mahdollisuuden  hyödyntäminen  voi  tuoda  yrityksille  merkittä-

vän  kilpailuedun,  mutta  se  voi  myös  tuoda  mukanaan  täysin  uusia  kilpailijoita  mark-

kinoille.  Hyödyntäminen  on  siis  yrityksille  kriittistä,  mutta  se,  miten  hyvin  yritys  kyke-

nee  mahdollisuuden  hyödyntämään,  on  taas  kiinni  yrityksen  johtamisesta,  teknolo-

gisesta  osaamisesta  ja  muista  sisäisistä  resursseista.    

  

Teknologian  johtaminen  on  siis  ratkaisevan  tärkeä  tämän  päivän  organisaatioille  ja  

innovaatiokyvylle.  Muutos  kohti  ulkoisia  verkostoja  ja  yrityksen  koko  tietämyspohjan  

hyödyntäminen  on  tarkoittanut,  että  olemme  enemmän  kiinnostuneita  teknologian  

johtamisesta  koko  organisaation  sisällä,   kuin   tutkimuksesta   ja  kehityksestä   itses-

sään.  Innovatiiviset  yritykset  kykenevät  yhdistämään  ydin  teknologiastrategiansa  in-

novaatio-  ja  liiketoimintastrategiaan  ja  tämä  liittouma  luo  tehokkaan  mekanismin  kil-

pailuedulle.  Tehokas  ennustaminen  auttaa  organisaatioita  tunnistamaan  tulevaisuu-

den  kehityksiä   teknologioissa,   tuotteissa   ja  markkinoissa,   luomaan   jalostetumpaa  

informaatiota,  uudelleenorientoimaan  yrityksen  välttämään  uhkia  tai  tarttumaan  uu-

siin   mahdollisuuksiin   sekä   kehittämään   operatiivista   päätöksentekoa   (Lawson   &  
Samson  2001,  395).  

  

3.9   Visio  ja  strategia    
  

Viimeinen  kirjallisuudesta  poimittu  innovaatiokykyyn  vaikuttava  tämän  tutkimuksen  

viitekehyksen  osa-alue  on  yrityksen  visio  ja  strategia,  joiden  nähdään  toimivan  in-

novaatiokykyiseksi  luonnehdittavan  yrityksen  toiminnan  avainajurina.  Tätä  osa-alu-

etta  voidaan  kuvata  myös  yrityksen  strategisen  kyvykkyyden  kautta,  jolla  viitataan  

yrityksen  kykyyn  muodostaa  näitä  proaktiivisia  mukaansatempaavia  visioita  ja  stra-

tegioita  (Kianto  2008,  72)  sekä  kykyyn  yhdistää  jokapäiväiset  työtehtävät,  yrityksen  

identiteetti  ja  ohjausmekanismit  yrityksen  vision  kanssa.  Tärkeää  uudistuville  ja  in-
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novatiivisille  organisaatioille  on  kyvykkyys  luoda  tulevaisuuteen  suuntautuvia  proak-

tiivisia  visioita  ja  strategioita,  jotka  mahdollistavat  suunnitellun  kehityksen,  mutta  jät-

tävät  tilaa  muutokselle  ja  joustavuudelle  (Kianto  &  Mattila  2007,  6).  

  

Visiota  voitaisiin  Fosterin  ja  Akderen  (2006)  mukaan  kuvailla  tarvittavan  ohjaamaan,  

muistuttamaan  (historia),  inspiroimaan,  hallitsemaan  ja  vapauttamaan  organisaatio  

toimimaan  joustavasti  ja  vapaasti,  kohti  yhteistä  päämäärää.  Oppivan  organisaation  

konseptissa  taas  organisaation  vision  nähdään  ohjaavan  organisaation  toimintoja,  

motivoivan  työntekijöitä   ja  varmistavan,  että  organisaation  prosessit  ovat  strategi-

sesti  linjassa  vision  kanssa.  Visio  palvelee  koko  organisaatiota  yhdistävänä  mottona  

ja  jaettuna  tavoitteena,  jolla  kaikki  organisaation  jäsenet  saadaan  työskentelemään  

kohti  jaettuja  tavoitteita.  Se  on  kuva  siitä  tulevaisuudesta,  jonka  organisaatio  haluaa  

saavuttaa   ja  se  voi  palvella  niin  muutoksen  mahdollistajana  kuin  myös  vaurioitta-

jana.  Jokaisen  organisaation  visio  on  yksilöllinen  ja  se  pohjautuu  elementteihin,  ku-

ten  johtajuus,  kulttuuri   ja  tarkoitus.  Organisaation  vision  muodostaminen  on  mah-

dollisuus  organisaatioille  yksilöllisesti  määrittää  itsensä,  mutta  visio  voi  olla  merki-

tyksetön,  jos  työntekijät  eivät  vaali  sitä  ja  hyödynnä  sitä  ohjaamaan  päätöksentekoa  

(Foster  &  Akdere  2006,  101-104.)  

  

Vahva  visio  on  vakaa  strategia  kilpailukyvyn  lisäämiseen  epävarmassa  toimintaym-

päristössä.  Organisaation   johtajuuden   tulee   toimia   kaikilla   tasoilla   siltä   lähtökoh-

dalta,  että  organisaation  visiota  pyritään  edistämään  työntekijöiden,  asiakkaiden  ja  

muiden  sidosryhmien  keskuudessa.  Organisaation  vision  määrittämisen  nähdään  

olevan  johtajan  ensisijainen  vastuu  sekä  lisäksi  tärkeä  askel  organisaation  jäsenten  

muutosten  mahdollistamisessa.   Johtajien   on   tärkeä   tunnistaa   ja   helpottaa   vision  

luonti  prosessia  sekä  strategisesti  yhdistää  liiketoimintojen  kaikki  osa-alueet  tähän  

visioon  (Foster  &  Akdere  2006,  108-109.)  

  

Strategia  on  laaja  aihealue  ja  sen  määrittäminen  voi  usein  olla  sekaannusta  aiheut-

tava.  Smith  ym.  (2008)  määrittelivät   tutkimuksessaan  organisaation   innovaatioky-

vyn  johtamiseen  vaikuttavissa  tekijöissä  strategian  viittaavan  yrityksen  liiketoiminta  

ja   innovaatiostrategian  näkökulmiin  sekä  siihen,  miten  ne  vaikuttavat   innovoinnin  
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johtamiseen.  Se  myös  viittaa  strategisen  vision  levittämiseen  läpi  koko  organisaa-

tion  (Smith  ym.  2008,  660).  Yrityksen  strategia  tulee  kehittää  heijastamaan  organi-

saation  kulttuuria  ja  sen  tulee  kommunikoida  organisaation  jaettua  visiota  ja  tavoit-

teita.  Kaikkien  organisaation  työntekijöiden  tulee  ymmärtää,  miten  yrityksen  strate-

gia  vaikuttaa  heidän  työhönsä  sekä  mitä  heidän  tulee  tehdä  auttaakseen  organisaa-

tiota  saavuttamaan   tavoitteensa.  Näin  ollen,  mikäli  organisaatiot  haluavat  olla   te-

hokkaampia  innovaatioiden  kehittämisessä,  tulee  sen  myös  näkyä  jossain  organi-

saation  strategiassa,  sillä  muuten  työntekijät  eivät  ymmärrä,  miten  innovointi  suo-

raan  vaikuttaa  päivittäiseen  tekemiseen  (Smith  ym.  2008,  666.)  Oppivissa  ja  inno-

vatiivisissa  yrityksissä  strategia  tukee  innovatiivisuutta,  riskin  ottamista,  tulevaisuu-

teen  suuntautumista  ja  oppimista,  jolloin  organisaatio  voi  toimia  joustavasti  ja  kehit-

tyä   jatkuvasti.  Tukeakseen   innovatiivisuutta   toiminnan   tavoitteiden   tulisi  olla  kaik-

kien  tiedostamia,  ymmärtämiä  ja  hyväksymiä,  yhteensopivia  toimijoiden  omien  ar-

vojen  kanssa,  sekä  realistisia  siinä  mielessä,  että  niiden  saavuttaminen  on  mahdol-

lista  asetetuissa  puitteissa.  Näin  voidaan  varmistaa,  että  koko  organisaatio  puhaltaa  

yhteen  hiileen  ja  jokaisen  sen  jäsenen  toiminta  edistää  yhteisten  tavoitteiden  saa-

vuttamista  (Kianto  &  Mattila  2007,  6-7.)  

  

Vision,  strategian  ja  innovoinnin  välinen  linkki  on  tärkeä  tehokkaalle  innovoinnin  joh-

tamiselle.  Innovaatiostrategia  on  kriittinen  organisaation  huomion  ohjaamiseksi,  sillä  

ilman  innovointistrategiaa,  mielenkiinnon  ja  huomion  kohdistumisesta  tulee  liian  ha-

jautunutta.   Kaikista   innovatiivisimmat   yritykset   pyrkivät   olemaan   parhaita.   Niiden  

työntekijöillä  on  selkeä  käsitys  tarkoituksesta  ja  pyrkimys  haastaa  olemassa  oleva  

löytääkseen  täysin  uusia  tapoja  toimia  saavuttaakseen  asetetun  tavoitteen.  Nämä  

yritykset  eivät  pyri  ainoastaan  päihittämään  kilpailijansa,  vaan  he   luovat  vision   ja  

tavoitteen,  jonka  saavuttaminen  luo  uusia  tuotteita,  jotka  päihittävät  nykyiset  ja  tar-

joavat   selkeän  aseman  markkinoilla.  Organisaatiot,   jotka  omaksuvat  hyökkäävän  

strategian  tulevaisuuden  luomiseksi  menneisyyden  suojelemisen  sijaan,  ovat  muita  

innovatiivisempia.  Omalla  toimialallaan  vallitsevia  sääntöjä  innovoinnin  kautta  rikko-

vien  yritysten  menestyminen   ja  sen  myötä  dominoivaan  asemaan  päätyminen  on  

todistettu  ja  myös  hyvin  dokumentoitu  aiemmassa  kirjallisuudessa  (Lawson  &  Sam-

son  2001,  389-390.)  
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3.10    Yhteenveto  
  

Tässä  kappaleessa  kävimme  läpi  aiemman  kirjallisuuden  pohjalta  luotua  mallia  yri-

tyksen  innovaatiokykyyn  vaikuttavista  tekijöistä,  sekä  tarkastelimme  mitä  kukin  te-

kijä  pitää  sisällään  hyödyntäen  aiempaa  tutkimuskirjallisuutta  aiheista.  Tässä  tutki-

muksessa  käytettävässä  innovaatiokyvyn  mallissa  on  siis  yhdeksän  innovaatioky-

kyyn  vaikuttavaa  tekijää,  jotka  ovat  organisaatiokulttuuri  ja  -ilmapiiri;;  johtajuus;;  or-

ganisaatiorakenteet;;   tietämyksen   ja   osaamisen   kehittäminen;;   ulospäinsuuntautu-

neisuus;;   oppimis-   ja   uudistumiskyky;;   yksilöiden   luovuus   ja   aktiivisuus;;   resurssit;;  

sekä   visio   ja   strategia.   Tiivistelmä  mallista   esitellään   taulukossa   2.  Seuraavassa  

kappaleessa  esitellään   tutkimuksen  empiirinen  osuus,   jossa  hyödynnetään   tässä  

kappaleessa  esiteltyä  mallia  yrityksen  innovaatiokykyyn  vaikuttavista  tekijöistä.  
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4   TUTKIMUSMENETELMÄ  
     

Edellisessä  kappaleessa  luotiin  tutkimuksen  teoreettinen  viitekehys,  jossa  selvitet-

tiin   ja   käytiin   läpi   yritysten   innovaatiokykyyn   vaikuttavia   tekijöitä   aiempaa   kirjalli-

suutta  tarkastelemalla.  Tässä  kappaleessa  siirrytään  tutkimuksen  empiiriseen  osuu-

teen,  jonka  tavoitteena  oli  selvittää,  miten  pk-yrityksissä  suhtaudutaan  innovaatioky-

kyyn   ja  miten   tärkeänä  sen  edistäminen  yrityksissä  nähdään,  sekä  miten   johtajat  

pyrkivät   edistämään   yritysten   innovaatiokykyä.   Seuraavaksi   esitellään   empiirisen  

tutkimuksen  menetelmävalinnat,  tutkimuksen  kohde  ja  tiedonantajat;;  käydään  läpi  

empiirisen  tutkimuksen  eli  aineiston  hankinnan  ja  analyysin  kulku;;  sekä  arvioidaan  

toteutetun  tutkimuksen  eettisyyttä  ja  luotettavuutta.  

  

Tämän  tutkimuksen  empiirinen  osuus  toteutettiin  laadullisena  tutkimuksena.  Tutki-

musmenetelmän  valintaan  vaikuttivat  asetettu  tutkimusongelma  sekä  tutkimuksen  

tavoite  pyrkiä  ymmärtämään  pk-yritysten  johtajien  omia  näkemyksiä  innovaatioky-

vyn  edistämisestä  sekä  siihen  taustalla  vaikuttavia  tekijöitä  pk-kontekstissa.  Johta-

jien  näkemykset  ja  toiminta  pohjautuvat  kunkin  omaan  kokemustaustaan  sekä  aja-

tus-  ja  arvomaailmaan,  mikä  tekee  niistä  ainutlaatuisia  ja  näin  ollen  niiden  tutkimi-

sesta   laadullisin   keinoin  myös   perusteltua   (Metsämuuroinen   2006,   88).   Laadulli-

sessa  tutkimuksessa  suositaan  yleensä  lisäksi  myös  ihmistä  tiedon  keruun  instru-

menttina  ja  luotetaan  enemmän  tutkijan  omiin  havaintoihin  sekä  keskusteluun  tut-

kittavien  kanssa,  kuin  mittausvälineillä  saatavaan  tietoon  (Hirsjärvi  ym.  2008,  160),  

joten  tutkimuksen  kohdistuminen  yksittäisiin  johtajiin  ja  näiden  henkilökohtaisten  nä-

kemysten  läheiseen  tarkasteluun,  puolsi  laadullisen  tutkimusmenetelmän  valintaa.  

  

Laadullisen  tutkimuksen  pyrkimyksenä  on  kohteen  mahdollisimman  kokonaisvaltai-

nen   tutkiminen  sekä  enemmänkin   tosiasioiden   löytäminen   tai  paljastaminen,  eikä  

niinkään  olemassa  olevien  väittämien  todistaminen  (Hirsjärvi  ym.  2008,  157).  Tässä  

tutkimuksessa  noudatetaan  näin  ollen  myös  laadulliselle  tutkimukselle  ominaista  hy-

poteesittomuutta,  jossa  tutkijalla  ei  ole  lukkoon  lyötyjä  ennakko-oletuksia  tutkimus-

kohteesta  tai  tutkimuksen  tuloksista,  vaan  pyrkimyksenä  on  enemmänkin  yllättyä  ja  

oppia  tutkimuksensa  kuluessa  (Eskola  &  Suoranta  1998,  19-20).    Koska  tutkimuk-

sen   tavoitteena  ei  ole   todentaa  aiemmin   tutkittujen   tekijöiden  vaikutusta  yritysten  
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innovaatiokyvykkyyteen  vaan  enemmänkin  tarkastella,  miten  pk-yrityksissä  suhtau-

dutaan  innovaatiokykyyn  sekä  millä  keinoin  ja  tavoin  sitä  pyritään  edistämään  joh-

tajien  toimesta  yrityksissä,  nähtiin  laadullinen  tutkimus  parhaiten  tutkimuksen  tavoi-

tetta  palvelevaksi  menetelmäksi.    

  

4.1   Tutkimuksen  kohde    
  

Laadullisessa   tutkimuksessa   tutkimuksen   kohteiden   valinnassa   käytetään   usein  

harkinnanvaraista   otantaa,   jossa   on   kysymys   tutkijan   kyvystä   rakentaa   tutkimuk-

seen  vahvat   teoreettiset  perustukset,   jotka  osaltaan  ohjaavat  aineiston  hankintaa  

(Eskola  &  Suoranta  1998,  18).  Näin  ollen,  tutkimuksen  kohdejoukko  valittiin  tarkoi-

tuksenmukaisesti,  eli  ei  satunnaisotoksen  menetelmää  käyttäen,  jota  usein  käyte-

täänkin  enemmän  kvantitatiivisessa  tutkimuksessa  (Hirsjärvi  ym.  2008,  160).  Tässä  

tutkimuksessa  harkinnanvaraista  otantaa  eli  tarkoituksenmukaista  kohdejoukon  va-

lintaa  käytettiin  sekä  yritysten,  että  yrityksistä  valittujen  haastateltavien  osalta.  Tut-

kimuksen  kohteeksi  valittiin  suomalaiset  pk-yritykset  ja  haastateltaviksi  eli  tiedonan-

tajiksi  näiden  yritysten  johtotehtävissä  ja  päättävässä  asemassa  toimivat  henkilöt,  

eli  tarkemmin  määriteltynä  yritysten  toimitusjohtajat,  tai  näiden  sijaiset.  

  

Pk-yritykset  valittiin   tämän   tutkimuksen  kohteeksi,   koska  niiden  osuus  sekä  koko  

Suomen  yrityskentästä  (99,8%),  että  rooli  työllistäjinä  (92,5%)  on  merkittävä  ja  sen  

nähdään   tulevaisuudessa   yhä   kasvavan   (Suomen  Yrittäjät,   2017).   Lisäksi,   kuten  

aiemmin   todettiin,   pk-yritysten   kohdalla   nähdään  olevan   tarve   tutkimukselle,   sillä  

suuri   osa   innovaatiokirjallisuuden   aiemmista   tutkimuksista   käsittelee   innovatiivi-

suutta  suuryrityksissä.  Tämä  tutkimuksen  kohdistaminen   juuri  pk-yrityksiin  on  siis  

koko   tutkimuksen   tavoitteen   kannalta   avainasemassa.   Suomen   Yrittäjien   (2017)  

mukaan   pk-yrityksiksi   luokitellaan   kaikki   alle   250   työntekijää   työllistävät   yritykset  

(Suomen  Yrittäjät,  2017).  Tässä  tutkimuksessa  tutkittavat  yritykset  rajattiin  kuitenkin  

vielä   tarkemmin   ja   tutkittavaksi   valittiin   yrityksiä,   jotka   työllistävät   5-50   henkilöä.  

Tämä  tarkempi  rajaus  pk-yritysten  sisällä  kokoluokassaan  pienempiin  yrityksiin  teh-

tiin  niiden  resursseihin  ja  toimintakulttuuriin  liittyvien  suuremmista  poikkeavista  omi-
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naisuuksista  johtuen.  Tutkimuksen  rajauksen  kohdistuessa  5-250  työntekijää  työl-

listäviin  pk-yrityksiin,  olisi   tutkimuksen  tuloksissa  oletettavasti  nähty   turhan  suuria  

eroavaisuuksia  tutkittujen  yritysten  välillä.  Tavoitteena  oli  valita  mahdollisimman  pal-

jon  toisistaan  eroavia  yrityksiä  tämän  kokoluokan  sisältä,  ja  ainoa  yhdistävä  tekijä  

valittaessa  oli  yritysten  toimipaikan  sijainti,  joka  haastattelujen  toteutuksen  helpot-

tamiseksi  oli  kaikissa  sama.  Kohdeyrityksiä  valittaessa  kiinnitettiin  henkilöstön  koon  

lisäksi  huomiota  yritysten  toimialaan,  sekä  tutkimuksen  kohteena  olevien  yritysten  

kasvuhakuisuuteen  ja  oletettavaan  innovaatiokyvykkyyteen.  Kaikki  tutkittavat  yrityk-

set  toimivat  Helsingissä  ja  tutkimuksen  kohteeksi  pyrittiin  valitsemaan  kasvuhakui-

sia  yrityksiä,  joiden  välillä  tutkija  näki  olevan  keskinäisiä  eroavaisuuksia  innovointi-

kyvykkyyden  osalta.  Kasvuhakuisuus  oli  näistä  valintakriteereistä  koon  jälkeen  va-

littaessa  se  kaikista  olennaisin,  sillä  sen  oletettiin  vaikuttavan  olennaisesti  yrityksen  

innovaatiohalukkuuteen.  

  

Koska  tässä  tutkimuksessa  tutkittiin  pk-yritysten  innovaatiokyvyn  johtamista,  nähtiin  

tässä  tapauksessa  pk-yritysten  johtajat  ideaaliksi  tutkimuksen  tiedonlähteeksi,  sillä  

he  ovat  avainasemassa  vaikuttamassa  yrityksen  johtamisen  painopisteisiin.  Tämän  

tutkimuksen  tavoitteena  oli  haastatella  7-9:  ää,  eri  toimialalla  toimivan  suomalaisen  

pk-yrityksen   johtotehtävissä   toimivaa  henkilöä,   joiden  voitiin  nähdä  vastaavan   tai  

vähintään  ymmärtävän  oman  yrityksen  kilpailukyvyn  kehittämisestä  ja  innovaatioi-

den  johtamisesta.  Haastateltaviin  henkilöihin  luokiteltiin  esimerkiksi  yrityksen  toimi-

tusjohtaja,  henkilöstö-  tai  kehityspäällikkö  tai  muu  johtoryhmän  jäsen.  Tärkeimpinä  

haastateltavien  valintakriteereinä  oli  kuitenkin  se,  että  haastateltavat  henkilöt  ovat  

avainasemassa  yrityksen  johtamisessa  sekä  strategian  suunnittelussa  ja  toteutta-

misessa.  Näin  ollen  haastateltavien  valinnassa  käytettiin  niin  kutsuttua  eliittiotantaa,  

jossa  tutkimuksen  tiedonantajiksi  valikoidaan  vain  henkilöt,  joilta  oletetaan  saatavan  

parhaiten  tietoa  tutkittavasta  ilmiöstä  (Tuomi  &  Sarajärvi  2009,  86.).  Haastateltavien  

määrä  päätettiin  jo  tavoitteellisesti  asettaa  alle  10,  johtuen  tutkimukselle  asetetusta  

aikataulusta,  sekä  valitusta  tutkimusmenetelmästä.  Lisäksi  laadullisessa  tutkimuk-

sessa   keskitytään   usein   varsin   pieneen  määrään   tapauksia   ja   pyritään   analysoi-

maan  niitä  mahdollisimman  perusteellisesti,  joten  aineiston  tieteellisyyden  kriteerinä  

ei  pidetä  sen  määrää  vaan  laatua  (Eskola  &  Suoranta  1998,  18).  
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Lopuksi  mainittakoon,  että  empiirinen  tutkimus  päätettiin  kohdistaa  useampaan  eri  

yritykseen,  vaikka  laadullisen  tutkimuksen  aineistoa  kerätään  useimmiten  yhdestä  

tai  kahdesta  organisaatiosta.  Valintaan  päädyttiin  syystä,  että  useamman  tapauk-

sen   tarkastelu   tuo   tutkimuksen   suunnitteluun   enemmän   vapauksia   ja   sallii  muun  

muassa  tapausten  vertailemisen  (Koskinen  ym.  2005,  44-45.).  Lisäksi  tutkimuksen  

kohdistuessa  pk-yrityksiin  ja  erityisesti  yritysten  johtoon,  salli  useamman  yrityksen  

tarkastelu   kattavamman   aineiston,   johtuen   pk-yritysten   johtotehtävissä   toimivien  

henkilöiden  vähäisestä  määrästä.  

  

Tutkimuksen  kohteeksi  valikoitui  lopulta  6  suomalaista  pk-yritystä  ja  tiedonantajina  

näissä  yrityksissä   toimi   joko  yrityksen   toimitusjohtaja   tai   toimitusjohtajan  sijainen.  

Tutkimuksen   kohteet,   sekä   näissä   yrityksissä   tiedonantajana   toimineet   henkilöt  

muodostuivat  seuraavalla  tavalla:  viestintätoimisto,  tiedonantajana  yrityksen  toimi-

tusjohtaja;;  maksuvälinetoimittaja,  tiedonantajana  yrityksen  toimitusjohtaja;;  palvelu-

muotoilutoimisto,  tiedonantajana  yrityksen  toimitusjohtajan  sijainen;;  järjestelmätoi-

mittaja,  tiedonantajana  yrityksen  toimitusjohtaja;;  maksujärjestelmätalo,  tiedonanta-

jana  yrityksen  toimitusjohtaja;;  sekä  henkilöstöetuja  tarjoava  yritys,  jonka  tiedonan-

tajana  toimi  yrityksen  toimitusjohtaja.  Seuraavaksi  esitellään  tutkimuksen  aineiston  

hankinnan  kulku,  jota  seuraa  aineiston  analyysin  esittely  ja  tutkimuksen  eettisyyden  

ja  luotettavuuden  arviointi.  

  

4.2   Aineiston  hankinta  
  

Tutkimuksen  aineisto  kerättiin  yksilöhaastatteluina  ja  aineistonkeruumenetelmäksi  

valittiin  puolistruktuoitu  teemahaastattelu.  Haastattelut  nähtiin  sopiviksi,  sillä  ne  tar-

josivat  menetelmänä   aineistonkeruuseen   joustavuutta   ja   päästivät   tutkittavat   itse  

kertomaan  itseään  koskevista  asioista  (Hirsjärvi  ym.  2008,  199),  mikä  nähtiin  tutki-

mukselle  tärkeäksi.  Tutkimuksen  aineistonkeruumenetelmäksi  valikoitui  puolistruk-

turoitu  teemahaastattelu,  jossa  yleensä  edetään  tiettyjen,  keskeisten,  etukäteen  va-

littujen  teemojen  ja  niihin  liittyvien  tarkentavien  kysymysten  varassa  (Tuomi  &  Sara-

järvi  2002,  77-78).  Puolistruktuoitu  teemahaastattelu  nähtiin  tutkimukselle  sopivaksi,  

sillä  siinä  haastattelun  aihepiirit  eli  teema-alueet  ja  niistä  johdetut  kysymykset  voitiin  
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määritellä  etukäteen,  mutta  haastateltava  sai  vastata  omin  sanoin,   jolloin  kerätyn  

materiaalin   voitiin   nähdä   edustavan   vastaajien   puhetta.   Lisäksi   teemahaastatte-

lussa  käytettävät   teemat   takaavat,  että   jokaisen  haastateltavan  kanssa  puhutaan  

samoista  asioista  ja  teemat  muodostavat  konkreettisen  kehikon,  jonka  avulla  litte-

roitua   haastatteluaineistoa   voidaan   lähestyä   jäsentyneesti   (Eskola   &   Suoranta  

1998,  86-87).  Haastattelukysymykset   johdettiin  aiemmin   luodun   tutkimuksen   teo-

reettisen  viitekehyksen  pohjalta  eli  edellisessä  kappaleessa  esitellyn  yrityksen  inno-

vaatiokykyyn  vaikuttavien   tekijöiden  mallin  avulla.  Mallissa  esitetyt   ja  aiemmassa  

kirjallisuudessa  tunnistetut  yritysten  innovaatiokykyyn  vaikuttavat  tekijät  muodosti-

vat  haastatteluteemat  ja  auttoivat  näin  ohjaamaan  haastattelut  osa-alueille,  joiden  

aiemmat   tutkimukset   ovat   osoittaneet   vaikuttavan   yrityksen   innovaatiokykyyn.   Li-

säksi  teemahaastattelu  sopi  aineistonkeruumenetelmäksi  tähän  tutkimukseen  myös  

siitä  syystä,  että  se  tarjosi  sillan  tutkimuksen  teoreettisen  viitekehyksen  sekä  empii-

risen  tutkimuksen  välille,  jättäen  kuitenkin  tilaa  haastateltavan  omille  näkemyksille  

ja  uusien  totuuksien   löytämiselle.  Haastatteluteemojen  pohjalta  muodostettiin  val-

miit  haastattelukysymykset,  jotka  esitellään  tutkimuksen  liitteenä  1.    

  

Haastatteluajankohta  osui  kesäkuulle  aivan  kesälomien  kynnykselle,  joten  haastat-

telupyynnöt  lähetettiin  haastateltaville  sähköpostitse  jo  toukokuussa,  noin  kuukausi  

ennen  suunniteltua  haastatteluajankohtaa.  Aikainen  haastateltavien  kontaktoiminen  

oli  tutkimuksen  aikataulun  kannalta  erityisen  tärkeää,  sillä  kesälomien  lähestyminen  

tarkoitti   haastateltavien   osalta   kiireistä   aikataulua.   Haastattelupyyntöjä   lähetettiin  

10:  een  eri  yritykseen  ja  ne  lähetettiin  suoraan  yritysten  toimitusjohtajille,  joita  tutki-

muksessa  haluttiin  haastatella.  Haastattelupyyntöjä  lähetettiin  hieman  haastatelta-

vien  tavoitemäärää  enemmän,   johtuen  haastatteluajankohdan  haastavuudesta,   ja  

sillä  pyrittiin  varmistamaan,  ettei  kerättävä  aineisto  jäisi  liian  niukaksi.  Lähetetyissä  

haastattelupyynnöissä  esiteltiin  tutkimuksen  aihe  ja  tavoite  sekä  ehdotettiin  haasta-

teltaville  sopivaa  haastatteluaikaa  tietyltä  kesäkuun  viikolta.    Haastatteluajankohtaa  

sovittaessa  haastateltaville  annettiin  mahdollisuus  ehdottaa  sopivaa  haastatteluai-

kaa  valitulta  viikolta  sekä  itselleen  mieluista  haastattelupaikkaa.  Haastattelupyyntöi-

hin   suhtauduttiin   positiivisesti   ja   kaikkiin   haastattelupyyntöihin   saatiin   vastaus.  

Haastattelujen  ajankohta  osoittautui  aikaisesta  yhteydenotosta  ja  aikataulujen  jär-
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jestely-yrityksistä  huolimatta  kuitenkin  ennakoitua  haasteellisemmaksi,  eikä  haas-

tattelun   järjestäminen   onnistunut   kaikkien   haastattelupyyntöön   vastanneiden  

kanssa.  Haastatteluajankohta  saatiin  kuitenkin  järjestettyä  lopulta  6  eri  yrityksen  toi-

mitusjohtajan  kanssa.  Johtuen  haastatteluaikojen  sopimisen  venymisestä  alkupe-

räisestä  suunnitelmasta  ja  tutkimukselle  asetetusta  aikataulusta  sekä  valitun  aineis-

tonkeruumenetelmän   sekä   sen   analysoinnin   vaatimasta   työläydestä,   ei   aineiston  

otantaa  pyritty  enää  kasvattamaan.  

  

Haastattelukysymykset  lähetettiin  haastateltaville  etukäteen  nähtäväksi  viikkoa  en-

nen  sovittua  haastatteluajankohtaa  ja  haastattelukysymysten  yhteydessä  haastatel-

tavilta  pyydettiin   lupa  haastattelun  nauhoittamiseen.  Haastattelun  nauhoittaminen  

nähtiin  välttämättömän  tärkeäksi  tutkimuksen  analyysivaiheelle,  sillä  se  mahdollis-

taa  tarkan  litteroinnin,  joten  koska  haastateltava  voi  myös  kieltäytyä  nauhoituksesta  

ja   nauhoituksesta   suositellaan   sovittavan   haastateltavan   kanssa   (Eskola   &   Suo-

ranta  1998,  89),  nähtiin  järkeväksi  pyytää  haastateltavien  suostumus  nauhoitukseen  

etukäteen.  Lisäksi  haastattelukysymykset/  -teemat  haluttiin  lähettää  haastateltaville  

etukäteen  nähtäväksi,  jotta  haastateltavat  kykenivät  myös  omalta  osaltaan  valmis-

tautumaan   haastatteluun   ennalta.   Haastateltaville   haastattelukysymysten   yhtey-

dessä  ennalta  lähetetty  informaatio  oli  kaikilla  haastateltavilla  sama  ja  se  piti  kysy-

mysten  lisäksi  sisällään  tutkimuksen  tavoitteen,  sekä  tutkimukselle  keskeisen  inno-

vaatiokyvyn  käsitteen  määritelmän.  Haastattelua  edeltävän  informaation  tarkoituk-

sena  oli  varmistaa  haastateltavan  ja  haastattelijan  orientoituminen  haastattelutilan-

teeseen  sekä  siinä  käsiteltävään  teemaan.  Haastateltaville  ennalta  lähetetty  infor-

maatio  esitellään  kokonaisuudessaan  liitteessä  1.    

  

Tutkimus  kattoi   kokonaisuudessaan  aineiston  keräämisen   lopulta  6:sta  eri   yrityk-

sestä  ja  kuudelta  eri  tiedonantajalta.  Näistä  5  yrityksessä  haastateltavana  oli  yrityk-

sen  toimitusjohtaja  ja  1  yrityksessä  yrityksen  toimitusjohtajan  sijainen,  joka  vastasi  

yrityksen   operatiivisesta   johtamisesta.   Aineisto   kerättiin   yrityksistä,   jotka   erosivat  

toisistaan  niin  toimialan,  henkilöstön  koon,  kuin  myös  toimitusjohtajan  kokemuksen  

ja  tämän  kyseisen  yhtiön  palveluksessa  oloajan  osalta.  Kaikki  tutkimuksen  kohteena  

olleet  yritykset  toimivat  Helsingissä  ja  niiden  henkilöstön  määrä  vaihteli  7-47  työn-

tekijän  välillä.  Keskimääräinen  yrityksen  henkilöstön  koko  kohdeyrityksissä  oli  noin  
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24  työntekijää.  Kohdeyritykset  toimivat  kaikki  eri  toimialoilla  ja  mukana  oli  viestintä-

toimisto,  maksuvälinetoimittaja,  palvelumuotoilutoimisto,  järjestelmätoimittaja,  mak-

sujärjestelmätalo  sekä  henkilöstöetuja  tarjoava  yritys  ja  kohdeyritysten  ikä  vaihteli-

vat   puolesta   vuodesta   kahteenkymmeneen   vuoteen.   Kohdeyritysten   keski-ikä   oli  

noin  10  vuotta.  Lisäksi  eroja  oli  haastateltujen  toimitusjohtajien  iässä  (26-52  vuotta),  

sukupuolessa   (kaksi   (2)   naista   ja   neljä   (4)  miestä)   sekä   työkokemuksessa   (5-35  

vuotta).  Haastateltujen  kokemus  nykyisestä   toimesta  vaihteli  alkaen  kuudesta   (6)  

kuukaudesta  seitsemään  (7)  vuoteen.  

  

Alkuperäisen  suunnitelman  mukaan  haastattelut  oli  tavoitteena  toteuttaa  yhden  vii-

kon  aikana,  mutta  suunnitelmasta  poiketen  haastattelut  toteutettiin  lopulta  kahdessa  

osassa  ja  kahtena  eri  viikkona  kesäkuussa.  Ensimmäiset  3  haastattelua  toteutettiin  

kesäkuun  toisella  viikolla  ja  loput  3  haastattelua  toteutettiin  kesäkuun  viimeisellä  vii-

kolla.  Kaikki   haastattelut   toteutettiin   kasvotusten,   kunkin  haastateltavan  yrityksen  

omissa   tiloissa.  Kunkin  haastateltavan  kanssa   tavattiin  yhden  kerran   ja  kaikki  ai-

neisto  kerättiin  näiden   tapaamisten  aikana.  Haastatteluihin  varattiin   tunti  aikaa   ja  

haastatteluiden  kesto  vaihteli  39  minuutista  1  tuntiin  ja  15  minuuttiin.  Keskimäärin  

haastatteluiden  kesto  pysyi  sovitussa  1  tunnissa.    Haastattelut  pidettiin  toimistojen  

aukioloaikoina  eli  haastateltavien  työaikana  joko  aamu-  tai  iltapäivällä.  Haastattelui-

den   alussa   haastateltavilta   varmistettiin   haastattelun   nauhoituksen   salliminen   ja  

heille   luvattiin,  että  nauhoitettu  aineisto   tulee  vain   tutkijan  omaan  käyttöön  tämän  

kyseisen  tutkimuksen  analysointia  varten.  Koska  haastattelusta  haluttiin  mahdolli-

simman   avoimia   vastauksia   ja   avointa   keskustelua,   luvattiin   haastateltaville   vas-

tausten   anonyymiys,   vaikkei   sitä   kukaan   erikseen   toivonut   tai   pyytänyt.   Lisäksi  

haastattelun  alussa  haastateltaville  ilmoitettiin,  kun  nauhoitus  käynnistyi.    

  

Haastateltavien  kanssa  käytiin  aluksi  haastattelua  pohjustava  keskustelu  tutkimuk-

sen  pääteemasta  eli  innovaatiokyvystä  ennalta  lähetetyn  informaation  pohjalta.  Tä-

män  keskustelun  tarkoituksena  oli  varmistaa  haastattelijan  sekä  haastateltavan  vä-

linen   yhteisymmärrys   tutkimuksen   kohteena  olevasta   ilmiöstä   sekä   toimia   aihee-

seen  laskeutumisena  haastattelun  alussa.  Kun  haastateltavan  ja  haastattelijan  vä-

lillä   nähtiin   olevan   yhteisymmärrys   tutkittavasta   aiheesta   ja   haastattelun   tavoit-
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teesta,  siirryttiin  haastattelussa  eteenpäin  varsinaisiin  haastattelukysymyksiin.  Kai-

kille  haastateltaville  pyrittiin  esittämään  samat  kysymykset,  mutta  lopulta  kysytyt  ky-

symykset  päätettiin   ja   kysymysten  esitysjärjestystä  muutettiin  aina  haastattelujen  

etenemisen   mukaan.   Joitain   kysymyksiä   jouduttiin   tarkentamaan   lisäkysymyksin  

haastattelutilanteeseen   sopiviksi   haastateltavan   aiempien   vastausten   pohjalta,   ja  

joissain  haastatteluissa   jätettiin  yksittäisiä  kysymyksiä  kysymättä,   jos  haastattelija  

katsoi   haastateltavan   vastanneen   kysymykseen   toisen   kysymyksen   yhteydessä.  

Yhtä  haastattelua  lukuun  ottamatta,  kysyttiin  haastateltavilta  lopulta  kaikki  ennalta  

määritellyt  kysymykset   ja  kaikkien  haastateltavien  nähtiin  oman  kykynsä  mukaan  

vastanneen  kaikkiin  haastattelukysymyksiin.  Kaikki  haastattelut  nauhoitettiin  koko-

naisuudessaan  haastateltavien  ennakkoon  antamalla  suostumuksella.    

  

4.3   Aineiston  analyysi  
  

Kerätyn  aineiston  analyysimenetelmäksi  valittiin  aineistolähtöinen  sisällönanalyysi.  

Analyysimenetelmäksi  mietittiin  vaihtoehtoisesti  myös  teoriaohjaavaa  sisällönana-

lyysiä,  mutta  aineisto  päädyttiin  analysoimaan  aineistolähtöisesti,  sillä  sen  nähtiin  

menetelmänä   palvelevan   tutkimuksen   tavoitetta   parhaiten.   Kuten   aineistolähtöi-

sissä  analyyseissä  yleensäkin  (Tuomi  &  Sarajärvi  2009,  96),  voidaan  analyysin  puh-

das  aineistolähtöisyys  jossain  määrin  kyseenalaistaa,  sillä  analysoitava  aineisto  ke-

rättiin  tässä  tutkimuksessa  teoreettisen  viitekehyksen  kautta  muodostettujen  teema-

kysymysten   avulla.   Näin   ollen   tutkimuksen   teoreettinen   viitekehys   ohjaa   tutkijan  

ajattelua  väistämättä  vähintään  tiedostamattomalla  tasolla,  mistä  johtuen  tämä  ai-

neistolähtöiselle   analyysille   yleinen   ongelma   tulee   tunnistaa   tässäkin   tutkimuk-

sessa.  Analyysiä  haluttiin  tästä  huolimatta  kuitenkin  lähteä  toteuttamaan  aineisto-

lähtöisesti,  sillä  tutkimuksen  tavoitteena  ei  ollut  testata  teoreettista  viitekehystä  eli  

olemassa  olevaa  tietoa  yritysten  innovaatiokykyyn  vaikuttavista  tekijöistä,  vaan  sel-

vittää  kerättävän  aineiston  pohjalta,  miten  pk-yritysten  innovaatiokykyä  johdetaan  ja  

millä  keinoin  sitä  pyritään  edistämään.  Teoreettista  viitekehystä  hyödynnettiin  tutki-

muksessa  näin  ollen  nostamaan  haastatteluissa  esiin  keinoja,  joilla  johtajat  voivat  

vaikuttaa   innovaatiokykyyn,  mutta  aineistolähtöisyyden  nähtiin   tässä  tapauksessa  

oikeana   lähestymistapana  analyysille  niin  sanotun   ”uuden   totuuden”   löytämiseksi  

todellisista  johtajien  keinoista.  
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Analyysi  toteutettiin  noudattamalla  Tuomi  &  Sarajärvi  (2009,  109)  luomaa  aineisto-

lähtöisen  sisällönanalyysin  etenemismallia.  Analyysin  eteneminen  on  kokonaisuu-

dessaan  kuvattu  kuviossa  1.    

  

  
  

Analyysi  aloitettiin  kuuntelemalla  ja  litteroimalla  haastattelunauhoitukset.  Litterointi  

tehtiin  aina  joko  heti  haastattelun  jälkeen  samana  päivänä,  tai  viimeistään  haastat-

telua  seuraavana  päivänä.    Litteroinnin  yhteydessä  haastatteluaineistosta  poistet-

tiin,   sekä  haastateltavien,  että  näiden  edustamien  yritysten  nimet   ja  ne  korvattiin  

numeroilla,   jotta  haastatteluvastauksia  voitiin   käsitellä  anonyymisti   analysointivai-

heessa,  kuitenkin  säilyttäen  samalla  vastauksen  yhteys  tiettyyn  vastaajaan.  Haas-

tattelulitteroinnit  numeroitiin  haastattelujen  toteutumisjärjestyksessä.  Litterointi  teh-

tiin   sanatarkasti   ja   haastateltavan   puhekieltä   noudattaen,   jättäen   kuitenkin   pu-

heessa  esiintyvät   täytesanat   ja  haastatteluun   liittymätön  keskustelu  pois   litteroin-

nista.   Lisäksi   litteroinnissa   pyrittiin   välttämään   tai   korvaamaan   muut   aineistossa  

esiintyneet   yrityksen   tai   haastateltavan   tunnistamista   helpottavat   termit   ja   sanat  

pois,  jotta  haastateltavien  anonyymiys  voitiin  taata.  

  

Haastattelujen*kuunteleminen*ja*aukikirjoitus*sana*sanalta
�

Haastattelujen*lukeminen*ja*sisältöön*perehtyminen
�

Pelkistettyjen*ilmausten*etsiminen*ja*alleviivaaminen
�

Pelkistettyjen*ilmausten*listaaminen
�

Samankaltaisuuksien*ja*erilaisuuksien*etsiminen*pelkistetyistä*ilmauksista
�

Pelkistettyjen*ilmausten*yhdistäminen*ja*alaluokkien*muodostaminen
�

Alaluokkien*yhdistäminen*ja*yläluokkien*muodostaminen*niistä
�

Yläluokkien*yhdistäminen*ja*kokoavan*käsitteen*muodostaminen

Kuvio*1.*Aineistolähtöisen*sisällönanalyysin*eteneminen*(mukaillen*Tuomi*&*Sarajärvi*2009,*109).
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Tarkan  litteroinnin  jälkeen  kaikki  haastattelut  luettiin  kertaalleen  huolellisesti  läpi  tar-

koituksena  tutustua  niiden  sisältöön  ja  muodostaa  kokonaiskuva  kerätystä  aineis-

tosta.  Haastattelujen  läpiluvun  yhteydessä  aineistoa  lähdettiin  pelkistämään  nosta-

malla  aineistosta  esiin  tutkimuksen  tavoitteiden  kannalta  olennaista  sisältöä  ja  kar-

sien  samalla  epäolennainen  sisältö  pois.  Tutkimukselle  olennainen  sisältö  yliviivat-

tiin  tekstistä  manuaalisesti  haastattelu  kerrallaan  ja  haastattelukohtainen  pelkistetty  

aineisto  listattiin  kukin  erilliselle  dokumentilleen.  Pelkistyksessä  aineistosta  kerättiin  

haastateltavan   suoria   ilmauksia,   sekä   lisäksi   haastattelusta   poimittiin   suurempia  

ajatuskokonaisuuksia,   joita  haastateltava  ei   itse  haastattelussa  pukenut  sanoiksi.  

Näin  ollen  pelkistetty  aineisto  piti   sisällään  haastattelijan   tulkintaa  haastateltavan  

antamista  vastauksista.  Kun  kaikki  haastattelut  oli  käyty  läpi,  alettiin  kunkin  haastat-

telun  pelkistetystä   ja   listatusta  sisällöstä  etsimään  samankaltaisuuksia   ja  yhdistä-

mään  näitä  sisällöllisesti  samaa  tarkoittavia  omalle  dokumentilleen  omiksi  alaluokik-

seen.   Samankaltaisuuksia   etsittäessä   aineistoa   peilattiin   edelleen   tutkimukselle  

asetettuihin  ongelmiin  ja  jatkaen  epäolennaisen  sisällön  pois  karsimista.  Tämän  jäl-

keen  luotuja  alaluokkia  lähdettiin  yhdistelemään  ja  niiden  pohjalta  pyrittiin  muodos-

tamaan  suurempia  yläluokkia,  jotka  lopulta  yhdistettiin  muodostamaan  kerätyn  ai-

neiston  kokoava  käsitteistö.    

  

4.4   Tutkimuksen  luotettavuuden  ja  eettisyyden  arviointi  
  

Tutkimuksen  toteutuksessa  pyrkimyksenä  oli  alusta  alkaen  noudattaa  hyvää  tieteen  

etiikkaa  sekä  tuottamaan  luotettavia  tuloksia.  Tutkimuksen  aiheen  ei  nähty  kosket-

tavan  eettisiä  kysymyksiä  eikä  myöskään   tässä   tutkimuksessa  syntyvien   tulosten  

hyödyntämistä  käytännössä  nähty  eettisesti  kyseenalaisena.  Vaikka  tutkimuksen  ai-

hetta  ei  nähty  eettisesti  kyseenalaisena  tai  muuten  arkaluontoisena,  pyrittiin  tutki-

muksen   toteuttamisessa   kiinnittämään   erityistä   huomiota   tutkittavien   suojaan  

(Tuomi  &  Sarajärvi  2002,  128-129).  Tutkimukseen  osallistuneille  tiedonantajille  ker-

rottiin  selkeästi  ja  hyvissä  ajoin  ennen  haastattelujen  toteutusta  tutkimuksen  tavoit-

teet  sekä  tutkimuksessa  käytettävät  aineistonkeruu  sekä  analyysimenetelmät.  Sa-

massa  yhteydessä  osallistujilta  pyydettiin  luvat  haastattelutilanteen  nauhoitukseen  

sekä  luvattiin  osallistujien  anonyymiys  ja  nauhoitusmateriaalien  luottamuksellisuus.  
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Luvat  nauhoitukseen  varmistettiin  ja  lupaus  aineiston  luotettavuuteen  annettiin  uu-

destaan   vielä   haastattelutilanteessa.   Tiedonantajia   ei  missään   vaiheessa   haluttu  

johtaa  harhaan  tietoisesti,  vaan  heitä  pyrittiin  tarvittaessa  muistuttamaan  tutkimuk-

sen   tavoitteista  myös   itse  haastattelutilanteissa,  vaikka   tämä  saattoi   johtaa  myös  

tutkimuksen  luonnollisen  tilanteen  rikkoutumiseen.  Tiedonantajat  suostuivat  osallis-

tumaan  haastatteluun  vapaaehtoisesti  ja  heille  annettiin  mahdollisuus  lukea  valmiit  

tutkimustulokset  ennen   julkaisua.  Tässä  yhteydessä  osallistujia  myös   informoitiin  

oikeudesta  kieltää   itseään  koskevan  aineiston  käyttö.  Tällä  menetelmällä  pyrittiin  

varmistamaan  tutkijan  aineiston  tulkintojen  oikeellisuus  ja  pätevyys,  sekä  vahvista-

maan  tutkimuksen  eettistä  toteutustapaa.  

  

Tutkimuksen  luotettavuutta  tarkasteltiin  valitun  tutkimuksen  kohteen  ja  tutkimuksen  

tarkoituksen;;  tutkijan  omien  sitoumusten;;  aineistonkeruumenetelmän;;  valittujen  tie-

donantajien;;  tutkijan  ja  tiedonantajien  välisen  suhteen;;  tutkimuksen  keston;;  aineis-

ton  analyysin;;  sekä  tutkimuksen  raportoinnin  ja  näiden  tekijöiden  keskinäisten  suh-

teiden  kautta  (Tuomi  &  Sarajärvi  2002,  135-138).  Ottaen  huomioon  tutkimuksen  tar-

koitus  tutkia  suomalaisten  pk-yritysten  innovaatiokykyä,  oli  tutkimuksen  kohdistumi-

nen   suomalaisten   pk-yritysten   innovaatiokykyyn   luonnollinen   valinta.   Kohteen   ja  

koko   tutkimuksen   tarkoituksen   valintaan   vaikutti   ensinnäkin   tutkijan   oma  mielen-

kiinto  aiheeseen  ja  pk-yritysnäkökulmaan,  mutta  lisäksi  myös  tutkijan  omat,  jo  ole-

massa  olevat  suhteet  kohteiksi  valittuihin  yrityksiin  ja  valittuihin  tiedonantajiin.  Tut-

kimuksen  toteutusta  aloittaessa  tutkijan  mielenkiinto  heräsi  ensin  innovaatiokirjalli-

suutta  kohtaan,   johtuen  kirjallisuudessa  painotetusta   innovaatiokyvyn  tärkeydestä  

yritysmaailmaa   kohtaavan  muutosturbulenssin   aikana.   Kirjallisuuteen   perehdyttä-

essä  alkoi   tutkimusaihe  näyttäytyä  tutkijalle   itselleen  yhä  mielenkiintoisempana  ja  

tärkeänä,  sillä  sen  nähtiin  hyödyntävän  kohteeksi  valittuja  yrityksiä  innovaatiokyvyn  

kehittämisessä,  mutta  lisäksi  auttavan  myös  tutkijaa  itseään  ymmärtämään  parem-

min  kohdeyritysten  johtajien  ajatusmaailmaa  sekä  edesauttavan  oppimista  tiedon-

antajien  kokemuksista  ja  näkemyksistä.  Tutkimuksen  hyödyllisyys  niin  kohdeyrityk-

sille,  tiedonantajille,  muille  pk-yrityksille  ja  tutkijalle  itselleen  vahvistui  tutkimuksen  

edetessä  yhä  voimakkaammaksi,  joten  myös  tutkijan  oma  mielenkiinto  aihetta  koh-

taan  syveni  tutkimuksen  aikana.  Tutkimusta  aloittaessa  tutkijalla  oli  itsellään  hyvin  
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ristiriitaisia  oletuksia  pk-yritysten  innovatiivisuudesta,  mutta  tutkimuksen  aikana  aja-

tukset   muuttuivat   ja   pk-yrityksistä   paljastui   tutkijan   omaan   silmään   piirteitä,   joita  

tämä  ei  aiemmin  ollut  liittänyt  innovaatiokyvyn  edistämiseen.    

  

Tutkimuksen  tiedonantajat  valittiin  tutkijan  omasta  kontaktipiiristä  ja  heitä  lähestyttiin  

osaa  ensin  kasvotusten  ja  osaa  suoraa  sähköpostitse,  mutta  lopulta  tutkimukseen  

osallistuminen  sovittiin  kaikkien  kanssa  virallisesti  sähköpostitse.  Yhteydenpito  tie-

donantajiin  oli   tutkimuksen  osalta  vähäistä  koskien  pääosin  haastatteluajan  sopi-

mista,   itse  haastattelutilannetta  sekä   tulosten  oikeellisuuden  vahvistamista.  Kom-

munikoinnin  vähäisyydestä  huolimatta,  yhteydenpito  tiedonantajiin  tuntui  riittävältä  

ja  sujuvalta.  Tutkijan  henkilökohtainen  suhde  kohdeyrityksiin  ja  tiedonantajiin  näyt-

täytyi  uteliaisuutena  liittyen  pk-yritysten  innovaatiokyvyn  kehittämiseen  sekä  mah-

dollisuuksiin  löytää  uusia  ja  ennalta-arvaamattomia  tuloksia,  joten  henkilökohtainen  

suhde  ja  tutkijan  oma  mielenkiinto  nähtiin  tutkimuksessa  pääosin  positiivisena.  Tä-

män  voidaan  kuitenkin  nähdä  myös  vaikuttaneen  tutkimuksessa  tehtyihin  valintoihin  

ja  näin  myös  saatuihin  tuloksiin,  mistä  johtuen  tutkimusta  voidaan  tarkastella  kriitti-

sesti  kohdejoukon  ja  tiedonantajien  valinnan  osalta.    

  

Tutkimus  toteutettiin  tiukalla  aikataululla,  mikä  vaikutti  erityisesti  aineiston  kokoon.  

Haastatteluajankohtien  osuminen  lomakauden  kynnykselle  aiheutti  aikataulujen  so-

vitushaasteita  kontaktoitujen  kanssa,  mistä  johtuen  tutkimuksen  otanta  jäi  tavoitel-

tua  pienemmäksi.  Tutkimuksen  otanta  kattoi  tavoitellun  7-9:n  sijaan  kokonaisuudes-

saan  lopulta  kuusi  yritystä  ja  tiedonantajaa,  mitä  voidaan  pitää  jopa  laadulliselle  tut-

kimukselle  suppeana.  Johtuen  kuitenkin  valittujen  menetelmien  työläydestä,  sekä  

niiden  tuottamasta  rikkaasta  aineistosta  ja  tuloksista,  voidaan  otantaa  pitää  tämän  

tutkimuksen  osalta  riittävänä.  Aineiston  kokoa  lukuun  ottamatta  tiukan  tutkimusai-

kataulun  ei  nähty  aiheuttaneen  tutkimukselle  muita  haasteita.  

  

Tutkimusaineisto  kerättiin  haastattelemalla  ja  haastattelut  nauhoitettiin  litterointia  ja  

analysointia  varten.  Tiedonantajia  haastateltiin  yksittäin  ja  haastattelut  vaativat  vain  

yhden  istunnon  kunkin  tiedonantajan  kanssa.  Haastattelut  saatiin  toteutettua  kes-

keytyksettä,   lukuun  ottamatta  yhtä  haastattelua,   jossa   tiedonantaja   joutui  vastaa-
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maan  puhelimeen.  Tämän  keskeytyksen  ei  kuitenkaan  nähty  vaikuttaneen  tutkimuk-

sen  etenemiseen  tai  aineistoon,  sillä  puhelun  jälkeen  saatiin  palattua  aiheeseen  no-

peasti.  Kerätty  aineisto  analysoitiin  sisältölähtöisesti,  eli  aineistoa  pyrittiin  tarkaste-

lemaan  ilman  teoreettisen  viitekehyksen  tuomaa  kehystä.  Tutkijan  oma  tietoisuus  

taustalla  vaikuttavasta   teoriasta  on  voinut  kuitenkin  vaikuttaa  analyysin  objektiivi-

suuteen  alitajuisesti,  vaikka  sitä  pyrittiin  analysointivaiheessa  välttämään.  Analyysin  

avulla  saatiin  kuitenkin  tuotua  teoriasta  poikkeavia,  keskustelua  herättäviä  ja  uusia  

näkökulmia,  mistä  johtuen  analyysia  voidaan  pitää  onnistuneena  ja  tarkoituksenmu-

kaisena.  Analyysi  toteutettiin  välittömästi  aineiston  keruun  jälkeen  ja  analyysiin  sekä  

siitä  tehtäviin  tulkintoihin  käytettiin  tutkimuksen  vaiheista  eniten  aikaa.  

  

Tutkimusta  voidaan  pitää  eettisesti  korkeatasoisena  ja  luotettavana,  sillä  tutkimus  

pyrittiin  alusta  alkaen   toteuttaa  noudattamalla  hyvää   tieteen  etiikkaa  sekä   tuotta-

maan  luotettavia  tuloksia.  Tutkimuksen  aihe  ei  koskettanut  eettisiä  kysymyksiä  eikä  

tutkimuksessa   syntynyt   tuloksia,   joiden  hyödyntäminen   voitaisiin   nähdä  eettisesti  

kyseenalaisena.  Lisäksi  tutkimuksen  toteuttamisessa  pyrittiin  kiinnittämään  erityistä  

huomiota   tutkittavien   suojaan,   informointiin   ja   läpinäkyvyyteen.   Tutkimusraporttia  

voidaan  pitää   luotettavana,  sillä   raportin  kirjoittamisessa  on  pyritty  noudattamaan  

tarkkaa  ja  selkeää  raportointitapaa.  Tällä  tarkoitetaan  sitä,  että  tutkimusraportilla  on  

pyritty  antamaan  luotettava  ja  todenmukainen  kuva  tutkimuksen  kohteista,  tiedon-

antajista,   tutkimuksen   kulusta,   aineiston   keruusta   sekä   aineiston   analyysistä.   Li-

säksi  raportissa  on  pyritty  arvioimaan  kriittisesti  tutkijan  omia  motiiveja,  lähtökohtia,  

objektiivisuutta  sekä  näiden  vaikutusta  tutkimuksen  etenemiseen  ja  saatuihin  tutki-

muksen  tuloksiin.  
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5   INNOVAATIOKYVYN   JOHTAMINEN   SUOMALAISISSA   PK-YRI-

TYKSISSÄ  
  

Edellisessä  kappaleessa  käytiin  läpi  tutkimuksen  empiirisen  osuuden  toteutuksen,  

esitellen   tutkimuksen  kohteet,   tutkimuksessa  käytetyt  menetelmävalinnat  sekä  ai-

neiston  keruu-  ja  analyysivaiheet.  Seuraavaksi  siirrymme  tarkastelemaan  tutkimuk-

sen  empiiristä  osuutta,  jonka  tavoitteena  oli  kartoittaa  suomalaisissa  pk-yrityksissä  

vallitseva  suhtautuminen  innovaatiokykyyn  sekä  selvittää  keinoja  ja  tapoja,  joilla  yri-

tysten   johto  pyrkii  edistämään  yrityksen   innovaatiokykyä.  Tässä  osiossa  käydään  

läpi  tutkimuksen  tulokset  esitellen  ensin  aineiston  analyysissä  esiin  nousseet  inno-

vaatiokyvyn  johtamisen  keinoja  ja  tapoja  kuvaavat  teemat.  Kappaleen  lopussa  tut-

kimuksen  tulokset  vedetään  yhteen  vastaten  samalla  empiiriselle  tutkimukselle  ase-

tettuihin   kahteen  alatutkimuskysymykseen:   (1)  Miten   innovaatiokykyyn   suhtaudu-

taan  suomalaisissa  pk-yrityksissä  ja  miten  tärkeänä  sen  edistäminen  nähdään;;  sekä  

(2)  millä  tavoin  innovaatiokykyä  pyritään  edistämään  suomalaisissa  pk-yrityksissä?  

  

Empiirisen  aineiston  analyysin  tuloksena  haastatteluaineistosta  löydettiin  yhdeksän  

haastatteluissa   toistunutta   teemaa   innovaatiokyvyn   johtamisesta   pk-yrityksissä.  

Teemat  kuvaavat  haastatteluissa  selkeimmin  ja  useimmin  esiin  nousseita  asenteita  

ja   keinoja,   jotka   vaikuttavat   siihen,  miten   innovaatiokykyä   johdetaan   tutkimuksen  

kohteena  olleissa  pk-yrityksissä.  Teemoista  ensimmäinen  vastaa  alatutkimuskysy-

myksistä  ensimmäiseen  eli  kuvaa  kohdeyrityksissä  vallitsevaa  asennetta  ja  suhtau-

tumista  innovaatiokykyä  ja  sen  edistämistä  kohtaan.  Loput  kahdeksan  teemaa  vas-

taavat  alatutkimuskysymyksistä  jälkimmäiseen  ja  kuvaavat  johtajien  keinoja,  näke-

myksiä  sekä   tapoja,   joilla  yrityksen   innovaatiokykyä   johdetaan   ja  pyritään  edistä-

mään  kohdeyrityksissä.  Tutkimuksen  tuloksena  syntyneet  teemat  esitellään  tässä  

osiossa  seuraavaksi.  
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5.1   Muutosta  ja  uudistumistarvetta  ei  vain  tiedosteta  ja  pidetä  tärkeänä  –  in-
novaatiokyky  toimii  toiminnan  ajurina  

  

Jokaisen  haastattelun  alussa  haastateltavien  kanssa  käytiin  lyhyt  ja  yleinen  pohjus-

tava  keskustelu  innovaatiokyvystä,  sen  merkityksestä  yrityksille  sekä  yrityksen  suh-

tautumisesta  innovaatiokyvyn  edistämiseen,  muutokseen,  epäonnistumiseen  ja  ris-

kinottoon.  Keskustelun  tarkoituksena  oli  muodostaa  käsitys  kohdeyritysten  ja  haas-

tateltavien   suhtautumisesta   innovaatiokykyyn   ja   sen   edistämiseen.   Täysin   poik-

keuksetta  kaikki  kuusi  haastateltavaa  pitivät  innovaatiokykyä  ja  sen  edistämistä  yri-

tyksissä  erittäin  tärkeänä  ja  se  liitettiin  vahvasti  suuriin  globaaleihin  muutostrendei-

hin,  kuten  globalisaatioon,   teknologian  kehittymiseen,  digitalisaatioon,  sosiaalisen  

median   ja   ihmisten  välisen  kommunikoinnin   kasvuun,  mobiililaitteiden   lisääntymi-

seen  sekä  kuluttajien  tarpeiden,  markkinoiden  ja  koko  toimintaympäristön  muutok-

seen.  Muutostrendien   nähtiin   aiheuttavan   kasvavaa   painetta   yritysten   kehitystar-

peille  ja  haastateltavien  joukossa  nähtiin  paljon  innovaatio  ja  kehitystyötä  tehtävänä  

myös  oman  yrityksen  kohdalla.  Muutosvauhdin  ja  näin  myös  tarpeen  koettiin  kiihty-

neen   ja   aiheuttavan   jatkossa   suurta   painetta   jopa   koko   liiketoiminnan  uudistami-

selle.    

  

”Uudistumistarpeen  moninkertaistuminen  on  havaittu  viime  vuosien  

aikana  ja  vauhti  vain  kiihtyy.  Pitää  olla  tarvittaessa  valmis  jopa  kan-

nibalisoimaan  nykyinen  liiketoiminta  ja  kehittämään  uutta.”  

-  Maksuvälineitä  toimittavan  yrityksen  toimitusjohtaja  

  

Uudistumisvauhdissa  mukana   pysyminen   ja   näin   ollen   yrityksen   innovaatiokyvyn  

edistäminen  nähtiin  siis  kaikkien  haastateltavien  osalta  yrityksille  erityisen  tärkeänä  

ja   edistämisen   arvoisena   asiana.   Innovaatiokyvyn   edistämiseksi   haastatteluissa  

nostettiin  yrityksille  tärkeiksi  kyvykkyyksiksi  kyky  mukautua  markkinatilanteeseen  ja  

ennakoida  markkinoiden  kehityssuuntaa  sekä  uudistumisen  ja  uuden  ajattelemisen  

kyky.  Keinoksi  näiden  kyvykkyyksien  edistämiselle  haastateltavista  enemmistö,  eli  

jopa  neljä  kuudesta  haastatellusta,  mainitsi  jatkuvan  parantamisen  kulttuurin  edis-
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tämisen   yritysten   sisällä.   Jatkuvalla   parantamisella   haastateltavat   kertoivat   pyrki-

vänsä  kannustamaan  henkilöstöä  miettimään,  miten  asiat  voisi  tehdä  paremmin,  te-

hokkaammin   tai  helpommin,  niin  sisäisesti  kuin  myös  asiakkaiden  näkökulmasta.  

Tärkeimpänä  innovaatiokyvyn  edistämiseksi  ei  siis  yrityksissä  nähty  täysin  uuden  

luomista  vaan  olemassa  olevan  jatkuvaa  kyseenalaistamista,  parantamista  ja  hio-

mista.  Jatkuvaan  parantamiseen  liitettiin  myös  vahvasti  kokeiluun  kannustaminen  ja  

epäonnistumisen  salliminen.  Yksi  haastateltavista  piti  epäonnistumisen  sietokykyä  

jopa  niin  tärkeänä  innovoinnille,  että  kertoi  sen  vaikuttavan  merkittävissä  määrin  yri-

tyksen  rekrytointipäätöksiin:  

  

”Haluan   ympärilleni   ihmisiä,   joita   ei   pelota   se   epäonnistuminen.  

Epäonnistuminen  liittyy  niin  vahvasti  siihen  innovointiin,  että  ihmi-

sillä  on  pakko  olla  mahdollisuus  epäonnistua  ja  iteroida  uudestaan  

ja  uudestaan.”  

-  Palvelumuotoilutoimiston  toimitusjohtajan  sijainen  

  

Epäonnistumista  pidettiin  merkityksellisenä  lisäksi  oppimiselle  sekä  tärkeänä  yrityk-

sen  kasvulle.  Uuden  luominen  ja  olemassa  olevan  kehittäminen  linkitettiin  vahvasti  

kokeilemiseen,   joka  sisältää  aina   riskin  epäonnistua.  Näin  ollen   innovaatiokyvylle  

tärkeäksi  nostettiin  positiivinen  asenne  riskinottoon,  uuden  luomiseen  ja  epäonnis-

tumiseen  koko  organisaation  tasolla.  Haastateltavat  näkivät  yrityksissä  olevan  muu-

tosvalmiuden,  epäonnistumisen  ja  riskinoton  suhteen  hyvin  erilaisia  ihmisiä  ja  pyr-

kivät  johtajan  asemassa  edistämään  innovaatiokykyä  tukevaa  asennetta  ja  kulttuu-

ria,  vahvistamaan  uudistamishenkeä,  antamalla  luvan  kyseenalaistaa  sekä  koros-

tamalla  ihmisen  asenteen  merkitystä  rekrytointitilanteissa.  
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5.2     Innovointi   vaatii   vuorovaikutusta,   luottamusta,   ärsykkeitä   ulkomaail-
masta  ja  aikaa  olla  luova  

  

Haastateltavista  viisi  kuudesta  nosti  innovoinnille  ja  innovaatiokyvyn  edistämiselle  

erityisen  tärkeäksi  ulospäinsuuntautumisen,  verkostoitumisen  ja  vuorovaikutuksen  

ulkomaailman  kanssa.  Ulkomaailmaan  luokiteltiin  mukaan  yrityksen  sidosryhmät  eli  

kilpailijat,  asiakkaat  ja  muu  tärkeä  verkosto,  joiden  lisäksi  nähtiin  tärkeäksi  verkos-

toituminen  ja  kontakti  tahoihin,  joilla  ei  varsinaisesti  olisikaan  vielä  suoraa  kontaktia  

yrityksen  toimintaan.  Verkostoituminen  ja  vuorovaikutus  ulkomaailman  kanssa  näh-

tiin  tärkeäksi  jokaiselle  yrityksen  työntekijälle  ja  ulkoisia  kontakteja  pidettiin  tärkeinä  

innovaatioiden  ja  ideaärsykkeiden  lähteinä.  Yksi  haastateltavista  kuvasi  verkostoi-

tumisen  tärkeyttä  yrityksen  kehitykselle  seuraavasti:    

  

”Verkostoituminen  on  yrityksen  kehittämisen  kannalta   todella   tär-

keää.  Juttelemalla  eri  asiakkaiden  tai   tahojen  kanssa  oppii  paljon  

myös  uusia  mahdollisuuksia,   joita   ei   itselle   välttämättä   olisi   tullut  

mieleen.”  

-  Järjestelmätoimittaja  yrityksen  toimitusjohtaja  

  

Yrityksen  ulospäinsuuntautumisen  ja  ihmisten  verkostoitumisen  lisäksi  innovoinnille  

ja  innovaatiokyvyn  edistämiselle  tärkeänä  pidettiin  ajan  järjestämistä  sekä  turvalli-

suuden  tunteen   luomista,   joista  kummankin  nosti  esiin  yksi  haastateltavista.  Ajan  

järjestämistä  innovoinnille  yksi  haastateltavista  perusteli  seuraavasti:  

  

”Innovoinnista  puhutaan  aina  niin,  että  ne  ideat  lentelevät,  kun  pi-

detään   ideariihiä   ja  workshopeja,  mutta  ei   se  oikeasti  mene  niin.  

Innovointi  on  työtä,  johon  menee  aikaa  ja  jota  pitää  miettiä.”  

-  Maksuvälineitä  toimittavan  yrityksen  toimitusjohtaja  
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Innovoinnin  edistämiseksi  yksi  haastateltavista  pyrki  järjestämään  ihmisille  työpäi-

västä  erityistä  aikaa  miettiä  miten  yritystä,  yrityksen  palveluita  ja  omaa  työtä  voisi  

kehittää  ja  näin  antaa  ihmisille  aikaa  luovana  olemiseen  ja  innovointiin.  Tämä  saattoi  

näyttäytyä  ajan  järjestämisenä  esimerkiksi  ajatuksia  herättelevälle  luennolle,  kirjalle,  

koulutukselle  tai  videolle.  Tärkeintä  tässä  nähtiin  se,  että  ihmisille  annetaan  aikaa  

pois  päivätyöstä  ja  tutusta  ympäristöstä,  joka  voisi  synnyttää  uusia  ajatuksia  ja  ide-

oita.  

  

Toinen  haastateltava  nosti   innovoinnille  tärkeäksi  turvallisuuden  tunteen  ja   luotta-

muksen.  Haastateltava  alleviivasi,  ettei  innovaatioita  voi  syntyä  ilman  niitä  molem-

pia,  mutta  ei  myöskään  pelkästään  niiden  voimalla.  Paras  tulos  innovoinnin  näkö-

kulmasta   saadaan  haastateltavan  mukaan   luomalla   ihmisille   turvallinen   ja   luotta-

muksellinen   ympäristö,   jota   kuitenkin   rikotaan   tietoisesti   vuorovaikutuksella   ulko-

maailman  kanssa.  Haastateltava  kuvaili  ihmisten  turvallisuuden  tunteen  ja  ulkomaa-

ilman  vuorovaikutuksen  yhteispeliä  seuraavasti:  

  

”Ihmisillä  on  täällä  tosi  turvallinen  olla,  mikä  on  hyvä  asia.  Sillä  ei-

hän  turvallisuuden  kokemus  ole  huono  asia,  koska  innovaatioita  ei  

voi  syntyä  ilman  turvallisuutta  ja  luottamusta.  Ihmisten  mukavuus-

aluetta  on  kuitenkin  rikottava  tietoisesti,  on  oltava  tekemisissä  ulko-

maailman  kanssa,  on  oltava  kiinnostuneita  siitä  mitäköhän  tuolla  ul-

kona  tapahtuu.”  

-  Henkilöstöetuja  tarjoavan  yrityksen  toimitusjohtaja  

  

5.3   Päämäärän  tulee  olla  kirkas  -  tavoitteiden  ja  strategian  luominen  on  jat-
kuva  prosessi  yhdessä  henkilöstön  kanssa  

  

Yhdeksi  tärkeimmäksi  yrityksen  toimintaa  ja  onnistumista  ohjaavista  asioista  nos-

tettiin   haastatteluissa   yrityksen   vision,   tarkoituksen   tai   päämäärän   olemassaolo.  

Kaikki   kuusi  haastateltavaa  olivat   täysin   yhtä  mieltä   siitä,   että  menestyäkseen   ja  

toimiakseen  ketterästi   tulee  yrityksellä  olla   jokin   tarkoitus   tai  suunta,   jota  kohti  se  
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pyrkii.  Eroavaisuuksia  yritysten  välillä  oli  siinä,  puhuttiinko  tässä  yhteydessä  yrityk-

sen  kohdalla  visiosta,  missiosta,  tarkoituksesta,  päämäärästä  vai  suunnasta.  Kaikki  

kuitenkin  korostivat  yhteisen  tahtotilan  merkitystä.    

  

”Ehdottomasti  olen  sitä  mieltä,  että  sen  yrityksen  vision  pitää  olla  

riittävän  kirkas.  Tässä  maailmassa  se  nyt  ei  varmaan  ole  järkevää  

tehdä  mitään   5   vuotissuunnitelmaa   ylipäänsä,  mutta   semmoinen  

tietynlainen  johtotähti,  se  on  tärkeä.”  

-  Järjestelmätoimittaja  yrityksen  toimitusjohtaja  

  

Yhteisen  tahtotilan  ei  haastateltavien  mukaan  tarvitse  välttämättä  olla  kovin  konk-

reettinen  ja  osa  piti  jopa  parempana,  että  yritykselle  asetettu  tahtotila  tai  suunta  an-

taa  liikkumavaraa.  Tärkeänä  pidettiin  joka  tapauksessa  sitä,  että  tahtotila  on  riittä-

vän  kirkas  ja  selkeä  kaikille.  Näin  ollen  pelkkä  päämäärän  tai  vision  olemassaoloa  

ei   itsessään  pidetty  haastateltavien  mielestä  riittävänä,  vaan  haastateltavat  pitivät  

ehdottoman  tärkeänä  sitä,  että  päämäärä  on  lisäksi  selkeästi  kommunikoitu  kaikkien  

tietoisuuteen   läpi   koko   organisaation.   Lisäksi   haastateltavista   suuri   osa   oli   sitä  

mieltä,  että  yrityksen  visiota  tai  päämäärää  tulee  olla  valmis  jatkuvasti  kyseenalais-

tamaan  ja  muuttamaan,  mikä  korostaa  kommunikoinnin  ja  sisäisen  viestinnän  mer-

kitystä  vision  selkeyttämisessä  entisestään.    

  

”Meillä  on  tietty  visio  mihin  me  halutaan  mennä,  mutta  sitten  kaikki  

syötöt  tulee  muualta  ja  määrittää  mihin  se  visio  sitten  lopulta  me-

nee.  Tämä  antaa  mielestäni  sitä  tarvittavaa  ketteryyttä  taivuttaa  toi-

mintaa.”  

-  Järjestelmätoimittaja  yrityksen  toimitusjohtaja  
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Yrityksen  tahtotilan  tai  suunnan  lisäksi  haastateltavat  puhuivat  yrityksen  strategiasta  

ja  tavoitteista,  joilla  yhteinen  päämäärä  pyritään  saavuttamaan.    Usea  haastatelta-

vista  korosti  sitä,  ettei  tavoitteita  tai  strategiaa  haluta  enää  asettaa  liian  kaukaiseksi,  

vaan  toimiakseen  ne  tulisi  pyrkiä  pitämään  konkreettisina  ja  saavutettavina  ja  ennen  

kaikkea  kaikkien  ymmärrettävissä  olevina.  Aiempi  viidelle  vuodelle  asetettu  strate-

gia  on  tänä  päivänä  muuttunut  enimmillään  kahdeksi  vuodeksi.    

  

”En  halua  asettaa  vaikka  3-4  vuoden  tavoitteita,  koska  ne  ovat  liian  

hämäriä,  eikä  kukaan  pysty  tarttumaan  niihin.  Kun  meillä  on  kahden  

vuoden   tavoite,  esim.  ollaan  kansainvälisillä  markkinoilla,  niin  sii-

hen  pystyy  jo  tarttumaan.”  

-  Järjestelmätoimittaja  yrityksen  toimitusjohtaja  

  

Strategiatyötä  tai  prosessia  itsessään  haastateltavat  pitivät  jatkuvana  suunnan  tar-

kistamisena.  Strategia  on  haastateltavien  yrityksissä  kyllä  olemassa,  mutta  varsi-

naista  strategiaprosessia  ei   toteuteta  perinteisesti   totuttuun   tapaa  eli   säännöllisin  

välein,  vaan  strategiaa  ja  tavoitteita  ollaan  valmiita  muokkaamaan  jatkuvasti.  Tämän  

lisäksi  enemmistö  eli  neljä  haastateltavaa  kuudesta  piti  tärkeänä,  että  koko  henki-

löstö  osallistetaan  strategian   luomisprosessiin  mukaan.  Tätä  perusteltiin  ketteryy-

dellä:  kun  koko  henkilöstö  on  strategiaprosessissa  ja  tavoitteiden  luomisessa  mu-

kana,  voidaan  strategiaa  lähteä  heti  myös  toteuttamaan,  eikä  erillistä  jalkautuspro-

sessia  enää  tarvita.  Yksi  haastateltavista  kertoi  yrityksensä  vieneen  viimeisimmässä  

strategiassaan  ketteryyden  jopa  niin  pitkälle,  että  muutos  oli  päätetty  nostaa  koko  

strategian  ytimeen.  Haastateltava  kertoi,  ettei  heidän  strategiallaan  ole  näin  ollen  

enää  päämäärää,  vaan  strategiana  on  mennä  lujaa  eteenpäin.  Haastateltava  kuvaili  

yrityksen  strategiaa  seuraavasti.  

  

”Meidän  strategiassa  on  kuva  raketista,  ja  siinä  ei  ole  määritelty  sitä  

mihin  se  raketti  on  menossa.  Me  ollaan  päätetty,  että  me  halutaan  

olla  raketissa  ja  että  se  raketti  liikkuu  ja  se  liikkuu  lujaa.  Me  halutaan  

mennä  sellaisiin  paikkoihin  missä  muut  ei  ole  vielä  käyneet.  Meille  
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ei  ole  hirveästi  väliä  se,   tai  me  ei  olla  päätetty,  että  meneekö  se  

raketti  Saturnukseen  vai  Jupiteriin,  vaan  pääasia  on,  että  se  menee  

johonkin  ja  se  menee  tosi  lujaa  sinne.”  

-  Viestintätoimiston  toimitusjohtaja  

  

5.4   Toiminta  organisoidaan  kommunikoimalla  selkeästi   ja   jatkuvasti  yhtei-
nen  suunta  sekä  yksilöiden  roolit,  valta  ja  vastuu  

  

Kun  haastateltavilta  kysyttiin,  millainen  rakenne  yrityksessä  on,  tai  miten  yrityksen  

toiminta  on  organisoitu,  oli  vastaus  lähes  kaikkien  osalta  heti  sama.  Tärkeimmäksi  

toiminnan  organisoitumiselle  nostettiin  jälleen  yrityksen  suunnan  merkitys.  Viisi  kuu-

desta  haastateltavasta  koki,  että  ensin  tulee  tehdä  henkilöstölle  selväksi,  minkä  ta-

kia  yritys  on  olemassa  ja  miksi  töihin  tullaan  joka  aamu,  ja  vasta  sen  jälkeen  mieti-

tään  miten  toiminta  kannattaisi  organisoida.  Puolet  haastateltavista  kertoivat  usko-

vansa  toiminnan  organisoituvan  luonnostaan,  kunhan  vain  yrityksen  suunta  on  sel-

keä  ja  ihmisten  motivaatio  on  kohdallaan.  Haastateltavat  pitivät  lisäksi  tärkeänä,  että  

yrityksen  suuntaa  ja  tehtävää  tulee  jankuttaa  sitkeästi,  että  se  on  varmasti  kaikille  

selvä.  Kaksi  haastateltavista  vastasi  kysymykseen  ensimmäisenä  välttelevänsä  ko-

konaan  rakenteiden  kautta  miettimistä.  

  

”Olen  vähän  vältellyt  sen  rakenteen  kautta  miettimistä.  Kyllä  se  siitä  

sitten  syntyy  ja  voikin  syntyä  sitten  vasta,  kun  saadaan  tiivistettyä  

mitä   tästä   yrityksestä   halutaan.   Pitää   pystyä   kommunikoimaan  

mikä  meidän  tehtävä  on  ja  luomaan  ilmapiiri,  missä  se  tehtävä  voi-

daan  toteuttaa.”  

-  Henkilöstöetuja  tarjoavan  yrityksen  toimitusjohtaja  

  

Suunnan   selkeyttämisen   ja   jatkuvan   korostamisen   lisäksi   haastateltavat   nostivat  

esille  selkeiden  roolien  asettamisen.  Viisi  kuudesta  haastateltavasta  kertoi  organi-



  

  

80  

saation  olevan  litteä  ja  näistä  neljä  kertoi  välttelevänsä  tietoisesti  turhien  esimies-

asemien  luomista.  Näissä  neljässä  yrityksessä  toimitusjohtaja  oli  koko  henkilöstön  

ainoa  ja  suora  esimies.  Esimies-  tai  johtoaseman  asettamisen  sijaan  näissä  yrityk-

sissä  haastateltavat  puhuivat  enemmänkin  vastuun  jakamisesta  ja  roolien  selkeyt-

tämisestä.  Tärkeäksi  nähtiin,  että  jokaisen  oma  rooli,  vastuu  ja  päätöksentekovalta  

ovat  selkeä,  mutta  myös  lisäksi  se,  että  ihmiset  tiedostivat  toistensa  roolit  ja  vastuun.  

Kolmessa  yrityksessä  haastateltavat  kertoivat  asettavansa  roolit,  vastuun  sekä  pää-

töksenteon  rajat  yhdessä  henkilöstön  kanssa  ja  kahdessa  yrityksessä  haastatelta-

vat  kertoivat  jakavansa  vastuuta  mieluiten  tiimeille,  yksittäisten  henkilöiden  sijaan.  

Päätöksentekovallan   jakamisessa   korostettiin   ihmisten   asiantuntijuutta   ja   yleinen  

näkemys  haastateltavien  keskuudessa  oli  se,  että  päätöksenteon  on  paras  tapahtua  

siellä,  missä  yrityksen  paras  asiantuntijuus  päätöksenteon  kohteena  olevaan  asiaan  

sijaitsee.   Päätöksenteon   jakamisen  mahdollistaa   haastateltavien  mukaan   selkeä  

yhdessä  asetettu   suunta  sekä  yhdessä  asetetut   reunaehdot,  näiden  selkeyttämi-

sestä   ei   voitu   tinkiä.   Ainoastaan   rahallisia   resursseja   koskevat   päätökset   vietiin  

haastateltavien  yrityksissä  enemmistössä  johtajan  pöydälle.    

  

”Meidän  porukka  täällä  kyllä  tietää,  millä  premisseillä  me  tehdään  

asioita.   Eli   mitkä   ovat   ne   asiat,   puheen-   ja   keskustelun   aiheet,  

missä  me  halutaan  tai  ei  haluta  olla  mukana  ja  niissä  rajoissa  ne  

tekevät  sitä  täysin  itsenäisesti.  Ei  ne  ihmiset  tarvitse  siihen  minua  

johtamaan  sitä.”  

-  Viestintätoimiston  toimitusjohtaja  

  

5.5   Ihmisille  annetaan  paljon  vapautta  –  vastineeksi  odotetaan  oma-aloittei-
suutta  ja  kykyä  kantaa  vastuu  

  

Keskusteluissa   ihmisten   roolien,   vallan   ja   vastuun   selkeyttämisen   tärkeydestä,  

nousi   haastatteluissa   selkeästi   esille   kysymys   ihmisten   vapaudesta   ja   vastuusta.  

Kuten  jo  aiemmin  mainittiin,  pyrittiin  haastateltavien  yrityksissä  ylläpitämään  mata-

laa  hierarkiaa   jakamalla   vastuuta   ja  päätöksentekovaltaa   ihmisille.  Tämän  myötä  
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ihmisille  oltiin  myös  valmiita  antamaan  paljon  vapautta  itse  päättää,  miten  työtehtä-

vät  toteutetaan.  Tätä  vapautta  vastaan  ihmisten  odotetaan  kykenevän  kantamaan  

vastuu,  niin  oman  työtehtävän  hoitamisesta  ja  kehittämisestä,  kuin  myös  koko  yri-

tyksen  toiminnan  kehittämisestä.    

  

”Meillä   on   litteä   organisaatio,   jossa   ihmisillä   on   paljon   vapautta,  

mutta  ihan  valtavan  paljon  vastuuta,  joka  ei  liity  vain  sen  oman  työ-

tehtävänsä  hoitamiseen  vaan  koko  yrityksen  kehittämiseen.  Meillä  

on  esimerkiksi  tietyt  liiketoiminta-alueet  ja  sisäiset  prosessit,  joista  

vastaa  tietyt  ihmiset  tai  työryhmät.  Kaikki  meidän  ihmiset  joutuvat  

osallistumaan  yrityksen  kehittämiseen  tavalla  tai  toisella.  Eli  yrityk-

sen   kehittäminen   on   upotettu   kaikkien   meidän   ihmisten   työnku-

vaan.”  

-  Viestintätoimiston  toimitusjohtaja  

  

Ihmisiltä  odotetaan  oma-aloitteisuutta  muun  muassa  itsensä  kehittämisen  ja  ideoi-

den  esiin  tuomisen  ja  eteenpäin  viemisen  osalta.  Haastateltavista  puolet  korostivat  

erityisesti  sitä,  että  eivät  edes  halua  joutua  tilanteeseen,  jossa  heiltä  tullaan  kysy-

mään  mitä  pitäisi  tehdä  tai  saako  jonkun  asian  tehdä  tällä  tavalla.  Mielipiteitä  johta-

jilta  näiden  haastateltavien  mukaan  saa  tulla  kysymään  ja  asioita  mielellään  pohdi-

taankin  yhdessä,  mutta  suoria  vastauksia  ja  tehtävänantoja  ei  haluta  antaa.  Yhteiset  

linjat  päätetään  yhdessä,  mutta   ihmisille  annetaan  valta  päättää  keinoista  näiden  

tavoitteiden  toteuttamiseksi.  

  

”En  halua  sellaista   tilannetta,  että  minulta   tullaan  kysymään  mitä  

tekisin  seuraavaksi.  En  halua  sitä,  vaan  enemmänkin  niin,  että  mi-

nulta  tullaan  kysymään  mielipiteitä  omiin  ideoihin  ja  voin  kyllä  mie-

lipiteeni   sanoa,  mutta  vaikka  antaisinkin  mielipiteeni,  niin  haluan,  

että  se  ihminen  kantaa  sen  vastuun  ja  tekee  päätöksen  itse.”  

-  Palvelumuotoilutoimiston  toimitusjohtajan  sijainen  
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Yrityksen,  työn  ja  toiminnan  kehittämistä  pidetään  siis  kaikkien  vastuuna,  mutta  sitä  

pidetään  samalla  ihmisille  annettuna  mahdollisuutena  ja  vapautena,  sillä  ihmisten  

koetaan  arvostavan  heille  annettua  joustavuutta  ja  vapautta.  Johtajat  pyrkivät  löytä-

mään  ihmisille  mielekkääksi  koettavat  roolit   ja  tehtävät   ja  haastateltavien  keskuu-

dessa   vallitsi   näkemys,   että   ihmiset   arvostavat   mahdollisuutta   päästä   hyödyntä-

mään  omaa  osaamista  suhteessa  yritykseen.  Valtaosan  ihmisistä  uskottiin  haasta-

teltavien  mielestä  kokevan  mielekkääksi  sen,  että  voi  itse  olla  vaikuttamassa  omaan  
työpaikkaan  ja  yrityksen  kehitykseen.  

  

5.6   Johtajan  tehtävä  on  tukea  osaavia  yksilöitä  ja  mahdollistaa  näiden  on-
nistuminen  

  

Johtajilla  on  vapauden  ja  vastuun  kantamisen  edistämisessä  myös  hyvin  tärkeä  rooli  

haastateltavien  mukaan.  Yli  puolet  haastateltavista  korosti  johtajan  roolia  ja  piti  joh-

tajan  vastuuna  pitää  huolta  siitä,  että  ihmiset  kokevat  tekevänsä  merkittävää  työtä,  

kykenevät  viemään  asioita  itse  eteenpäin  ja  haluavat  tehdä  työnsä  hyvin  ja  kehittää  

työtä  ja  yritystä  eteenpäin.  Yksi  haastateltavista  totesi,  ettei  ihmisiltä  vaadittava  kyky  

kantaa  vastuuta  ja  johtaa  omaa  työtä  ole  missään  nimessä  helppoa  tai  onnistuminen  

itsestään  selvää.  Toinen  korosti  johtajan  ymmärryksen  tärkeyttä  myös  ihmisten  eri-

laisuudelle  sekä  eroille  ihmisten  välillä  siinä,  miten  merkityksellistä  roolia  työ  ihmis-

ten  elämässä  näyttelee.  Toisille  työ  saattaa  olla  juuri  se  elämään  merkitystä  tuova  

osa-alue  ja  toisille  taas  riittää,  että  tulee  aamulla  töihin,  tekee  työnsä  ja  lähtee  ilta-

päivällä  pois.   Ihmisten  erot  pitää  tiedostaa   ja  ymmärtää,   jotta  heitä  voidaan  moti-

voida  ja  kannustaa  oikealla  tavalla.    

  

”Ihmisten  pitää  kokea  tekevänsä  merkittävää  työtä,  haluta  tehdä  se  

hyvin,  kehittää  sitä  eteenpäin  ja  olla  kiinnostuneita  lopputuloksesta  

osana  kokonaisuutta.  Uskon  tosi  paljon  ihmisten  potentiaaliin  ja  jos  

se  osataan  houkutella  oikealla  tavalla  esille,  niin  niistä  voi  syntyä  
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kaikenlaista.   Ei   työ   ole   kaikille   merkityksellisessä   roolissa   elä-

mässä,   ja  se  on   ihan  okei,  kunhan  tiedän,  että  meillä  on   ihmisiä,  

joissa  olisi  potentiaalia  paljon  enempäänkin.”  

-  Henkilöstöetuja  tarjoavan  yrityksen  toimitusjohtaja  

  

Johtajan  tehtävänä  näyttäytyi  haastateltavien  mukaan  olevan  yrityksissä  kokonais-

kuvan  tarkastelu  ja  toiminnan  organisointi  niin,  että  ihmisten  kompetenssi  ja  osaa-

minen  ovat  parhaalla  mahdollisella  tavalla  käytössä.  Usea  haastateltavista  korosti  

lisäksi,  että   johtajalla  on  tärkeä  tehtävä  ihmisten  rohkaisemisessa  ja  tukemisessa  

sekä  vastuun  kantamisessa,  onnistumisessa,  oman  työn  johtamisessa  ja  ajanhal-

linnassa  auttamisessa.  Johtajan  tehtävänä  nähtiin  yksimielisesti  kaiken  toiminnan  

ylläpitäminen  sekä  ihmisten  onnistumisen  mahdollistaminen.  Tähän  haastateltavat  

luokittelivat  mukaan  esimerkiksi  ihmisten  viihtyvyyden  ja  työhyvinvoinnin  varmista-

misen,  asiantuntijuuden  ja  itsevarmuuden  kohottamisen,  rohkaisemisen,  onnistumi-

sen  kokemusten  jakamisen  sekä  ihmisten  työn  ja  tulosten  kunnioittamisen  ja  niille  

arvon  antamisen.    

  

”Minulle  kaikista  tärkein  juttu  on  nähdä,  että  noilla  ihmisillä  on  täällä  

niin  hyvä  olla,  että  he  ovat  niin  motivoituneita   ja   iloisia  kuin  vaan  

voivat  olla  kyetäkseen  tekemään  työnsä  mahdollisimman  hyvin.”  

-  Palvelumuotoilutoimiston  toimitusjohtajan  sijainen  

  

5.7   Kulttuurin  ja  arvomaailman  tulee  olla  jaettu  –  asenne  ratkaisee  rekrytoin-
nissa  

  

Puolet  haastateltavista  korostivat  erityisesti  yhtenevien  kulttuuristen,  asenteellisten  

ja  arvotason  asioiden  merkitystä  yrityksen  innovaatiokyvylle.  Vaikkakin  tietyssä  ih-

misten   välisessä   erilaisuudessa   nähtiin   paljon   positiivista   vaikutusta   innovoinnin  

kannalta,  pidettiin  asenteen  ja  arvomaailman  yhtenevyyttä  yhtenä  tärkeimmistä  asi-

oista.    
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”Kulttuuriset   ja  arvotason  asiat   täytyy  olla   jaetut,  arvot  ei   voi  olla  

vain  kahvihuoneen  seinällä.  Ja   jos  henkilöstön  sisällä  on   ihmisiä,  

vaikka  jopa  tosi  lahjakkaita  sellaisia,  niin  jos  ne  ei  jaa  niitä  yrityksen  

arvoja  niin  niiden  täytyy  antaa  mennä.”  

-  Henkilöstöetuja  tarjoavan  yrityksen  toimitusjohtaja  

  

Kaksi  haastateltavaa  kertoivat  painottavansa  ihmisten  asenteen  merkitystä  ja  kult-

tuurista  sopivuutta  tai  harmoniaa  niin  merkittävissä  määrin,  että  se  vaikutti  suuresti  

siihen,  millaisia  ihmisiä  yritykseen  palkataan.  Toinen  näistä  haastateltavista  kertoi  

rekrytoivansa  pitkälti   ihmisluonteen  perusteella  pyrkien  varmistamaan,  että  yrityk-

sessä  työskentelevät  ihmiset  sopivat  hyvin  yhteen.  Kulttuurinen  sopivuus  ja  henki-

lön  asenne  ratkaisivat  haastateltavan  mukaan  rekrytoinnissa   jopa  enemmän  kuin  

ihmisen  substanssiosaaminen.    

  

”Pystyn   rekrytoimaan   pitkälti   ihmisluonteen   perusteella.   Tärkeää  

on,   että   ihmiset   sopivat   yhteen.   Rekrytoinnissa   ei   meillä   mennä  

substanssiosaamisen  perusteella  vaan  kulttuurisen  sopivuuden  ja  

asenteen  perusteella.”  

-  Palvelumuotoilutoimiston  toimitusjohtajan  sijainen  

  

Samoilla  linjoilla  oli  myös  toinen  asennetta  rekrytoinnissa  painottanut  haastateltava.  

Haastateltava  piti  rekrytointia  yhtenä  ainoista  asioista,  joita  ei  missään  tapauksessa  

ulkoistaisi  kenellekään,  sillä  piti  yritykseen  palkattavien  ihmisien  asennetta  niin  mer-

kityksellisenä.  Edellisestä  haastateltavasta  poiketen  tämä  pyrki  kuitenkin  palkkaa-

maan  yritykseen  hyvin  erilaisia  henkilöitä  historian  ja  osaamisen  osalta.  Asenteen  

tuli  kuitenkin  olla  kaikilla  sama  ja  siitä  ei  oltu  valmiita  tinkimään.    

  

”Minulla  on  ollut   sellainen  perusperiaate   rekrytoinnissa,   että  olen  

pyrkinyt  systemaattisesti  pitämään  huolta  siitä,  että  meillä  on  tosi  

erilaisen  taustan  omaavia  ihmisiä  täällä  ja  sillä  on  oma  itseisarvo.  
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Näitä  ihmisiä  yhdistää  se,  että  ne  suhtautuvat  muutokseen  positii-

visesti,  myönteisesti   ja  ehkä  uteliaastikin   ja  se  on  valtavan  paljon  

relevantimpi   kyvykkyys,   sellainen   asenne   kuin   se   taustalla   oleva  

historia.”  

-  Viestintätoimiston  toimitusjohtaja  

  

5.8   Kulttuurissa  painotetaan  yhteishenkeä,  avoimuutta,  yhdessä  tekemistä  
sekä  tiedon  ja  osaamisen  jakamista  

  

Neljä  kuudesta  haastateltavasta  nosti  kulttuurille  tärkeimmiksi  ominaisuuksiksi  hy-

vän  yhteishengen  luomisen,  avoimuuden  sekä  yhdessä  tekemisen  ja  näiden  omi-

naisuuksien  nähtiin  kulkevan  käsi  kädessä.  Hyvän  yhteishengen  luomisen  nähtiin  

vaativan   yhdessä   tekemistä   sekä   avointa   kommunikointia   ja   läpinäkyvyyttä,   joka  

omalta  osaltaan  taas  parantaa  yhteishenkeä.  Haastateltavat  näkivät  tärkeäksi,  että  

ihmiset   kokevat   toimivansa   tiiminä   ja   kantavansa   vastuun   niin   epäonnistumisten  

kuin  myös  onnistumisten  osalta  yhdessä.  

  

”Mielestäni   on   todella   tärkeää   luoda   sitä   tiimihenkeä   ja   tunnetta,  

että  tätä  tehdään  aidosti  yhdessä  eikä  yksilöinä.  On  toki  yksilöteh-

täviä  mitä  hoidetaan,  mutta  täällä  ollaan  tekemässä  yhdessä  ja  jos  

siihen  ei   kaikki   ole   sitoutuneita   niin  me  ollaan  menossa   väärään  

suuntaan.”  

-  Järjestelmätoimittaja  yrityksen  toimitusjohtaja  

  

Kaikki  haastateltavat  nostivat  avoimuuden  yhdeksi  tärkeimmistä  asioista,  joita  pyr-

kivät  yrityksen  kulttuurissa  edistämään.  Haastateltavat  kokivat  tärkeäksi,  että  ihmi-

set  pidetään  tietoisina  kaikista  yrityksen  toimintaa  koskevista  käänteistä  ja  avoimuu-

den   kautta   pyritään   rakentamaan   luottamusta.  Myös   avoimuutta   yrityksen   sisällä  

toimivien  ihmisten  välille  pyritään  rakentamaan  ja  ihmisiä  kannustetaan  kertomaan  

mielipiteistään  avoimesti  ja  suoraan.  Vaikeatkin  asiat  pyritään  nostamaan  pöydälle  
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ja  käsitellä  heti  niiden  noustessa  esiin.  Yhdessä  yrityksessä  läpinäkyvyyttä  tuodaan  

esiin   systemaattisesti   kuukausittain   järjestettävissä   tilaisuuksissa,   joissa   ihmisille  

annetaan  mahdollisuus  haastaa  toimitusjohtajaa:    

  

”Meillä  on  kaksi   tärkeää  kulttuurillista  asiaa,   joista   toinen  on  radi-

kaali   läpinäkyvyys.  Meillä   esimerkiksi   kaikki   yrityksen  dokumentit  

ovat   henkilökunnalle   näkyvillä,   eli   ihmiset   pystyvät   seuraamaan,  

vaikka  halutessaan  laskutusta  reaaliajassa.  Lisäksi  meillä  on  kon-

septi  nimeltä  toimitusjohtajan  kyselytunti,  jossa  minulta  saa  kysyä  

ihan  mitä   tahansa   ja  minä  vastaan   rehellisesti.  Jos  minulta  kysy-

tään,  paljon  yrityksen  tilillä  on  rahaa,  niin  minä  kerron.  Ja  meidän  

ihmiset  kyllä  kysyvät  todella  vaikeita  kysymyksiä  ja  haastavat,  koko  

ajan.”  

-  Viestintätoimiston  toimitusjohtaja  

  

Yhdessä  tekemiseen  ja  avoimeen  kommunikointiin  liitettiin  lisäksi  vahvasti  tiedon  ja  

osaamisen   jakamisen  merkitys   ihmisten  kesken.  Haastateltavista  kaksi  korostivat  

yhdessä  tekemisen  vaativan  sitä,  että  ihmiset  ymmärtävät  mitä  toiset  tekevät  ja  ja-

kavat  tietoa  sekä  osaamistaan  jatkuvasti  keskenään.  Tiedon  ja  osaamisen  jakami-

nen  liitettiin  myös  vahvasti  oppimiseen,  jota  tapahtuu  jatkuvan  yhdessä  tekemisen  

ja  toisten  auttamisen  kautta.  

  

”On  todella  tärkeää,  että  jokainen  tietää  mikä  on  oma  tehtävä  ja  li-

säksi   ymmärtää  mitä   toinen   tekee.  Näin   saadaan   porukka   toimi-

maan  tiiminä  ja  tietoa  ja  osaamista  jaettua  ihmisten  väillä.  Osaami-

sen  ja  tiedon  jakaminen  on  tärkeää,  jotta  useampi  meistä  ymmärtää  

laajemmin  eri   alueita,  eikä  olla   riippuvaisia   yksittäisistä   ihmisistä.  

Me  opetetaan  talon  sisällä  toisiamme  koko  ajan.  Jakamalla  käytän-

nön  kautta  saadaan  se  tieto  perille.”  

-  Järjestelmätoimittaja  yrityksen  toimitusjohtaja  
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5.9   Muutos  ja  kasvu  vaativat  jatkuvaa  kyvykkyyksien  pohdintaa  –  tarvittavan  
osaamisen  hankinta  johtajan  tärkeimpiä  tehtäviä  

  

Viimeisenä  haastatteluista  nousi  esiin  yrityksen  kyvykkyyksiä  koskeva  teema.  Muu-

tospaine  on  nostanut  yrityksen  ydinosaamisen  ja  kyvykkyyksien  pohdinnan  yritysten  

keskustelun  aiheeksi  ja  herätellyt  yritysten  johtoa  pohtimaan  millaista  osaamista  yri-

tykseen  nyt  ja  tulevaisuudessa  tarvitaan.  Jo  aiemmin  mainitut  globaalit  megatrendit  

kuten   teknologian   kehittyminen,   mobiililaitteiden   määrän   kasvu   ja   digitalisaatio  

haastavat  yritykset  pohtimaan  mitä  kyvykkyyksiä  omataan  jo  nyt,  mitä  tarvitaan  tu-

levaisuudessa  sekä  miten  nykyinen   tekeminen  kytketään  sujuvasti   tulevaisuuden  

rakentamiseen.  Haastatelluista  viisi  kuudesta  piti   tarvittavan  osaamisen   ja  kyvyk-

kyyksien  kehittämistä  ja  hankintaa  yhtenä  johtajan  tämän  hetken  tärkeimpänä  teh-

tävänä  ja  kertoi  pohdinnan  olevan  aktiivisesti  käynnissä.    

  

”Se  tahtotila  on  meille  ollut  selkeä,  että  halutaan  kasvaa.  Meidän  

ansaintalogiikka  on  ollut  hyvin  marginaalibisnestyyppinen,  jossa  li-

säarvon  tuottaminen  asiakkaille  vaatii   toiminnan  ja  prosessien  te-

hokkuutta.  Tämä  on  tarkoittanut  sitä,  että  on  ollut  pakko  panostaa  

operatiivisten  prosessien  tehostamiseen,  missä  ollaan  nyt  aika  hy-

viä.  Tästä  johtuen  meille  ei  ole  kuitenkaan  ehkä  kehittynyt  pitkältä  

ajalta  semmoista  kyvykkyyttä  meidän  palveluiden  tai  tarjoaman  uu-

distamiseen,  mikä   taas   tulevaisuuden  kannalta  olisi  meille   tärkeä  

kyvykkyys.”  

-  Maksuvälineitä  toimittavan  yrityksen  toimitusjohtaja  

  

Huolimatta  siitä,  että  valtaosa  haastatelluista  oli  yhtä  mieltä  siitä,  että   tarvittavien  

kyvykkyyksien  pohdinta  on  viime  aikoina  noussut  agendalle,   löytyi  haastateltujen  

osalta  tässä  myös  eroavaisuuksia  millä  tavalla  ongelma  yritykselle  näyttäytyi.  Siinä  

missä  nuoremmat  yritykset  pohtivat  kasvun  vaatimaa  uuden  osaamisen  hankintaa  

ja  uusien  kyvykkyyksien  rakentamista,  pohdittiin  vanhemmissa  eli  pidempään  toimi-

neissa  yrityksissä,  miten  nykyisen  osaamisen  ja  historian  pohjalta  rakennettujen  ky-

vykkyyksien  ja  tulevaisuudessa  tarvittavan  osaamisen  välinen  käännös  toteutetaan.  
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Nuorissa  yrityksissä  pohdinta  kohdistui  siihen,  mistä  ja  miten  uutta  osaamista  han-

kitaan  ja  vanhoissa  pohdintaa  käytiin  uuden  osaamisen  ja  erilaisten  kyvykkyyksien  
hankinnan  sekä  olemassa  olevan  osaamisen  kehittämisen  välillä.  

  

”Ison  käännöksen  tekeminen  nykyisellä  porukalla  voi  olla  vaikeaa,  

joten  on  aika  todennäköistä,  että  osaamista  pitää  tuoda  ulkoa  pro-

sessin   nopeuttamiseksi.   Tietenkään   käännös   ei   tapahdu   vaihta-

malla  koko  porukka,  mutta  jotain  vaihtuvuutta  varmasti  täytyy  olla,  

että  voidaan  viedä  liiketoimintaa  eteenpäin.”  

-  Henkilöstöetuja  tarjoavan  yrityksen  toimitusjohtaja  

  

”Keskustelu  uuden  osaamisen  hankinnasta  on  lähtenyt  siitä,  että  on  

tunnistettu  tietynlaista  ydinosaamista,  jota  meillä  ei  vielä  riittävästi  

ole  tai  johon  käsiparit  eivät  yksinkertaisesti  riitä.  Oppimiskykyä  mei-

dän  ihmisillä  varmaan  olisikin,  mutta  tekemistä  on  nyt  niin  paljon,  

että  käytännössä  on  fiksumpaa  toimia  niin,  että  on  olemassa  olevaa  

porukka,  jotka  keskittyvät  muokkaamaan,  kehittämään  tai  hallinnoi-

maan  sitä  vanhaa  tuotetta  ja  sitten  on  tiettyjä  uusia  osaamisalueita,  

joita  on  pakko  saada  ulkopuolelta.”  

-  Maksujärjestelmiä  toimittavan  yrityksen  toimitusjohtaja  

  

Enemmistö  haastateltavista  näin  ollen  koki  tarvitsevansa  jatkossa  uutta  ja  erilaista  

osaamista,  mitä  nykyhetkellä  omaavat   ja   kertoivat   joutuvansa  pohtimaan   tulevai-

suudessa  tarvittavaa  osaamis-  ja  kyvykkyysasiaa  jatkuvasti.  Keinoiksi  uuden  osaa-

misen  hankkimiseksi  haastateltavat  nostivat  nykyisen  henkilöstön  kehittämisen   ja  

kouluttamisen,  ulkopuolisten  konsulttien  hyödyntämisen,  yritysostot  sekä  rekrytoin-

nin.  Näistä   keinoista  eniten  haastateltavat   kuitenkin   suosivat   henkilöstön   kehittä-
mistä  sekä  rekrytointia.  
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5.10   Yhteenveto  tutkimuksen  tuloksista  
  

Tässä  kappaleessa  käytiin   läpi  empiirisessä   tutkimuksessa   tehtyjä  havaintoja  yh-

deksän  aineiston  pohjalta  muodostetun  teeman  kautta.  Teemojen  kautta  pyrittiin  ku-

vaamaan  suomalaisten  pk-yritysten  asennetta  innovaatiokyvyn  edistämistä  kohtaan  

sekä  keinoja,  joilla  innovaatiokykyä  pyritään  edistämään  näissä  yrityksissä.  Näiden  

teemoiksi  koottujen  havaintojen  pohjalta  lähdettiin  etsimään  vastausta  tutkimuksen  

empiiriselle  osuudelle  asetettuihin  alatutkimuskysymyksiin.    

  

Miten  innovaatiokykyyn  suhtaudutaan  suomalaisissa  pk-yrityksissä  ja  miten  
tärkeänä  sen  edistäminen  nähdään?  
  

Tutkimuksen  mukaan  innovaatiokyvyn  edistäminen  nähdään  suomalaisissa  pk-yri-

tyksissä  tärkeänä  ja  jopa  välttämättömänä  kilpailussa  pärjäämiselle  ja  toimintaym-

päristön  kehityksessä  mukana  pysymiselle.  Innovaatiokykyyn  liitettiin  vahvasti  kyky  

mukautua  markkinatilanteeseen   ja   ennakoida  markkinoiden   kehityssuuntaa   sekä  

kyky  uudistua  ja  ajatella  asioita  uudella  tavalla.  Tärkeimpänä  innovaatiokyvyn  edis-

tämiselle  ei  nähty  kokonaan  uuden   luomista  vaan  enemmänkin  olemassa  olevan  

jatkuvaa  parantamista  ja  hiomista.  Lisäksi  innovaatiokyvylle  tärkeäksi  nostettiin  po-

sitiivinen  asenne  riskinottoon,  uuden  luomiseen  ja  epäonnistumiseen  koko  organi-

saation   tasolla   ja   tätä  pyrittiin  edistämään  vahvistamalla  uudistamishenkeä,  anta-

malla  luvan  kyseenalaistaa  sekä  korostamalla  ihmisen  asenteen  merkitystä  rekry-

tointitilanteissa.  

  

Millä   tavoin   innovaatiokykyä   pyritään   edistämään   suomalaisissa   pk-yrityk-
sissä?  
  

Ulospäinsuuntautuminen,  verkostoituminen  ja  vuorovaikutus  

Innovoinnille   ja   innovaatiokyvyn   edistämiselle   erityisen   tärkeäksi   tutkimuksessa  

nousi  organisaation  ulospäinsuuntautuminen,  verkostoituminen  ja  vuorovaikutus  ul-

komaailman  kanssa.  Verkostoituminen  ja  vuorovaikutus  ulkomaailman  kanssa  näh-

tiin  tärkeäksi  jokaiselle  yrityksen  työntekijälle  ja  ulkoisia  kontakteja  pidettiin  tärkeinä  

innovaatioiden  ja  ideaärsykkeiden  lähteinä.  Lisäksi  innovoinnille  ja  innovaatiokyvyn  



  

  

90  

edistämiselle  tärkeänä  pidettiin  ajan  järjestämistä  sekä  turvallisuuden  tunteen  luo-

mista.  Luovuuden  ja  innovoinnin  edistämiseksi  pyritään  järjestämään  ihmisille  eri-

tyistä  aikaa  työpäivästä  miettiä  miten  yritystä,  yrityksen  palveluita  ja  omaa  työtä  voisi  

kehittää  ja  näin  antaa  ihmisille  aikaa  luovana  olemiseen  ja  innovointiin.  Lisäksi  tur-

vallisuuden  tunnetta  pidettiin  luovuuden  edellytyksenä.  

  

Visio,  tarkoitus  tai  päämäärä  

Yhdeksi  tärkeimmäksi  yrityksen  innovaatiokyvyn  edellytykseksi  nostettiin  haastatte-

luissa  yrityksen  vision,  tarkoituksen  tai  päämäärän  olemassaolo.  Pelkkä  päämäärän  

tai  vision  olemassaolo  ei  itsessään  tutkimuksen  mukaan  ole  riittävä,  vaan  päämää-

rän  ja  tahtotilan  tulee  lisäksi  olla  kirkas  ja  selkeästi  kommunikoitu  kaikkien  tietoisuu-

teen  läpi  koko  organisaation.  Lisäksi  haastateltavista  suuri  osa  oli  sitä  mieltä,  että  

yrityksen  visiota   tai  päämäärää   tulee  olla   valmis   jatkuvasti   kyseenalaistamaan   ja  

muuttamaan.  

  

Strategia  ja  tavoitteet  

Tutkimuksen  mukaan  yritysten  tavoitteita   tai  strategiaa  ei  voida  asettaa   liian  kau-

kaiseksi,  sillä  toimiakseen  innovaatiokyvyn  vaatimusten  mukaisesti  tavoitteet  tulee  

pyrkiä  pitämään  konkreettisina  ja  saavutettavina.  Strategiatyötä  tai  prosessia  itses-

sään  haastateltavat  pitivät  jatkuvana  suunnan  tarkistamisena.  Strategiaa  ollaan  val-

miita  muokkaamaan  jatkuvasti  ja  koko  henkilöstö  osallistetaan  strategian  luomispro-

sessiin  mukaan.  

  

Toiminnan  organisointi  

Toiminnan  organisointia  vältetään  ajattelemasta  rakenteiden  kautta   ja  organisoin-

nille  tärkeimmäksi  nostettiin  yrityksen  suunnan  selkeys  ja  kommunikointi.  Yrityksen  

tahtotilaa  ja  tavoitteita  jankutetaan  sitkeästi,  jotta  ne  ovat  varmasti  kaikille  selvät  ja  

tekemisen   uskotaan   organisoituvan   sen   seurauksena.   Esimies-   tai   johtoaseman  

asettamisen  sijaan  yrityksissä  puhutaan  pikemminkin  vastuun  jakamisesta  ja  roolien  
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selkeyttämisestä.  Tärkeäksi  nähdään,  että  jokaisen  oma  rooli,  vastuu  ja  päätöksen-

tekovalta  ovat  selkeät,  mutta  myös  lisäksi  se,  että  ihmiset  tiedostavat  toistensa  roolit  

ja  vastuun.  Roolit,  vastuut  ja  päätöksenteon  rajat  pyritään  asettamaan  yhdessä  hen-

kilöstön  kanssa  ja  vastuu  jaetaan  yksittäisten  henkilöiden  sijaan  mieluiten  tiimeille.  

Päätöksentekovalta  jaetaan  mieluiten  sinne,  missä  kulloinkin  parhaan  asiantuntijuu-

den  nähdään  sijaitsevan  ja  jaetun  päätöksenteon  mahdollistaa  selkeä  yhdessä  ase-

tettu   suunta   sekä   yhdessä  asetetut   reunaehdot.  Ainoastaan   rahallisia   resursseja  

koskevat  päätökset  viedään  haastateltavien  yrityksissä  enemmistössä  johtajan  pöy-
dälle.  

  

Vastuunjako  

Yrityksen,  työn  ja  toiminnan  kehittämistä  pidetään  kaikkien  vastuuna,  mutta  sitä  pi-

detään  samalla  ihmisille  annettuna  mahdollisuutena  ja  vapautena.  Ihmisille  ollaan  

valmiita  antamaan  paljon  vapautta  itse  päättää,  miten  työtehtävät  toteutetaan,  mutta  

vapautta  vastaan  ihmisten  odotetaan  myös  kykenevän  kantamaan  vastuuta.  Ihmi-

siltä  odotetaan  oma-aloitteisuutta  ja  vastuunkantoa  niin  oman  työtehtävän  hoitami-

sesta  ja  kehittämisestä,  kuin  myös  koko  yrityksen  toiminnan  kehittämisestä.  Lisäksi  

oma-aloitteisuutta  odotetaan  itsensä  kehittämisen,  ideoiden  esiin  tuomisen  ja  niiden  
eteenpäin  viemisen  osalta.  

  

Johtajuus  

Johtajan  tehtävänä  on  tutkimuksen  mukaan  kokonaiskuvan  tarkastelu  ja  toiminnan  

organisointi  niin,  että  ihmisten  kompetenssi  ja  osaaminen  ovat  parhaalla  mahdolli-

sella  tavalla  käytössä.  Johtajalla  on  tärkeä  tehtävä  ihmisten  rohkaisemisessa  ja  tu-

kemisessa  sekä  vastuun  kantamisessa,  onnistumisessa,  oman  työn  johtamisessa  

ja  ajanhallinnassa  auttamisessa.  Johtajan  vastuu  on  huolehtia  siitä,  että  ihmiset  ko-

kevat  tekevänsä  merkittävää  työtä,  kykenevät  viemään  asioita  itse  eteenpäin,  ha-

luavat  tehdä  työnsä  hyvin  ja  lisäksi  kehittää  työtä  ja  koko  yritystä  eteenpäin.  Tässä  

onnistuminen  vaatii  johtajalta  ihmistuntemusta  ja  kykyä  ymmärtää  ihmisten  erot  elä-

mäntilanteissa,  kannustimissa  ja  motivaattoreissa.    
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Arvojen,  asenteen  ja  kulttuurin  yhteensopivuus  

Innovaatiokyvyn   edistämiselle   tärkeäksi   tekijäksi   nousi   tutkimuksessa   ihmisten  

asenteen,  arvojen  ja  kulttuurisen  sopivuuden  varmistaminen.  Ihmisten  erilaisen  his-

torian   ja   osaamisen   nähdään   vaikuttavan   innovointikykyyn   positiivisesti,   mutta  

asenteen  ja  arvomaailman  tulee  olla  jaettu  koko  organisaation  tasolla.  Ihmisten  kult-

tuurista  sopivuutta  ja  asennetta  painotetaan  rekrytoinnissa,  jopa  osaamista  enem-

män   ja   ihmisiä  saatetaan  rekrytoida  pitkälti   ihmisluonteen  perusteella.  Rekrytointi  

nousi   tutkimuksessa   johtajan   tehtäväksi,   jota  ei   herkästi   lähdettäisi   ulkoistamaan  
muille.  

	  

Yrityskulttuuri  

Kulttuurissa  painotetaan  tutkimuksen  mukaan  yhteishenkeä,  avoimuutta,  yhdessä  

tekemistä  sekä   tiedon   ja  osaamisen   jakamista.   Ihmisten  halutaan  kokevan   toimi-

vansa  tiiminä  ja  kantavansa  vastuun  niin  epäonnistumisten  kuin  myös  onnistumis-

ten  osalta  yhdessä.  Ihmiset  halutaan  pitää  tietoisina  kaikista  yrityksen  toimintaa  kos-

kevista   käänteistä   ja   avoimuuden   kautta   pyritään   rakentamaan   luottamusta.   Yh-

dessä  tekeminen  vaatii,  että  ihmiset  ymmärtävät  mitä  toiset  tekevät  ja  jakavat  tietoa  

ja  osaamistaan  jatkuvasti  keskenään.  Tämän  nähtiin  myös  edistävän  oppimista.    

	  

Osaamisen  ja  kyvykkyyksien  kehittäminen  

Toimintaympäristön  muutoksen   ja   teknologian   kehittymisen   nähdään   luovan   pai-

netta  yrityksen  osaamisen  ja  kyvykkyyksien  kehittämiselle.  Aiheen  pohdinta  on  yri-

tyksissä  aktiivisesti  käynnissä  ja  tarvittavan  osaamisen  ja  kyvykkyyksien  hyödyntä-

mistä,  kehittämistä  sekä  hankintaa  pidetään  yhtenä  johtajan  tämän  hetken  tärkeim-

pänä  tehtävänä.  Yritykset  kokevat  tarvitsevansa  tulevaisuudessa  uutta   ja  erilaista  

osaamista  ja  tutkimuksen  mukaan  keinot  uuden  osaamisen  hankkimiseksi  ovat  ny-

kyisen  henkilöstön  kehittäminen  ja  kouluttaminen,  ulkopuolisten  konsulttien  hyödyn-

täminen,  yritysostot  sekä  rekrytointi.  
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6   YHTEENVETO,  POHDINTA  JA  JOHTOPÄÄTÖKSET  

  

Tämän  tutkimuksen  tavoitteena  oli  tutkia  suomalaisten  pk-yritysten  innovaatiokyvyn  

johtamista  sekä  selvittää,  millä   tavoin   ja  keinoin  yritysten   johto  pyrkii  edistämään  

yrityksen  innovaatiokykyä.  Tutkimuksen  päätutkimuskysymys  oli  ”miten  suomalais-

ten  pk-yritysten  innovaatiokykyä  johdetaan?”  ja  tutkimusongelman  ratkaisemiseksi  

asetettiin  neljä  alatutkimuskysymystä.  Alatutkimuskysymyksistä  kaksi  ensimmäistä  

ohjasivat  tutkimuksen  teoreettisen  viitekehyksen  muodostamista  innovaatiokyvystä  

ja   siihen  vaikuttavista   tekijöistä,   ja   kaksi   jälkimmäistä  puolestaan  empiiristä   tutki-

musta  innovaatiokyvyn  johtamisen  suhtautumisesta  ja  keinoista  suomalaisissa  pk-

yrityksissä.    

  

Tutkimuksen  teoreettisessa  viitekehyksessä  tarkasteltiin  aiempaa  kirjallisuutta  yri-

tyksen  innovaatiokykyyn  vaikuttavista  tekijöistä.  Aiempaa  tutkimustietoa  kartoitettiin  

sekä  suuryrityksiin,  että  pk-yrityksiin  kohdistuneiden  tutkimusten  osalta,  johtuen  pk-

yritysten  innovaatiokykyyn  kohdistuneiden  tutkimusten  vähäisestä  määrästä.  Aiem-

man  kirjallisuuden  pohjalta  luotiin  tutkimuksen  pohjaksi  malli  yrityksen  innovaatioky-

kyyn  vaikuttavista  tekijöistä.  Mallissa  esiteltiin  yhdeksän,  aiemmissa  tutkimuksissa  

tunnistettua,  yrityksen  innovaatiokykyyn  vaikuttavaa  tekijää.  Nämä  tekijät  olivat  or-

ganisaatiokulttuuri   ja   -ilmapiiri;;   johtajuus;;   organisaatiorakenteet;;   tietämyksen   ja  

osaamisen   kehittäminen;;   ulospäinsuuntautuneisuus;;   oppimis-   ja   uudistumiskyky;;  

yksilöiden  luovuus  ja  aktiivisuus;;  resurssit;;  sekä  visio  ja  strategia.    

  

Tutkimuksen  empiirisessä  osiossa  haastateltiin   kuuden  suomalaisen  pk-yrityksen  

ylintä  johtohenkilöä,  tarkoituksena  selvittää  yrityksissä  vallitsevaa  suhtautumista  in-

novaatiokyvyn  edistämiseen.  Lisäksi  haastatteluissa  pyrittiin  kartoittamaan  tapoja  ja  

keinoja,  joilla  yritysten  johto  pyrkii  edistämään  yrityksen  innovaatiokykyä.  Haastat-

teluiden  pohjana  hyödynnettiin  teoreettisessa  viitekehyksessä  luotua  mallia  yrityk-

sen  innovaatiokykyyn  vaikuttavista  tekijöistä.  Empiirisen  tutkimuksen  tulokset  osoit-

tivat,  että   innovaatiokyvyn  edistäminen  nähdään  suomalaisissa  pk-yrityksissä   tär-

keänä  ja  jopa  välttämättömänä  kilpailussa  pärjäämiselle  ja  toimintaympäristön  kehi-

tyksessä  mukana   pysymiselle.   Innovoinnille   ja   innovaatiokyvyn   edistämiselle   tär-
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keiksi  keinoiksi  tutkimuksessa  nousi  koko  organisaation  verkostoituminen  ja  vuoro-

vaikutus  ulkomaailman  kanssa,  ajan  järjestäminen  luovuudelle  ja  turvallisuuden  tun-

teen   luominen.   Oikeanlaisen   kulttuurin   luominen   nähtiin   tärkeänä   ja   sitä   pyrittiin  

edistämään   varmistamalla   ihmisten   asenteiden   ja   arvomaailman   yhteensopivuus  

sekä  panostamalla   yhteis-   ja   tiimihengen,   avoimuuden,   yhdessä   tekemisen   sekä  

tiedon  ja  osaamisen  jakamisen  kulttuurin  luomiseen.  Yrityksen  innovaatiokyvyn  yti-

menä  pidettiin  yhteisen  vision,  tarkoituksen  tai  päämäärän  luomista,  sekä  sen  kir-

kastamista  ja  jatkuvaa  kommunikointia  henkilöstön  kanssa.  Strategiatyölle  tärkeänä  

nähtiin  sen  jatkuvuus  eli  jatkuva  suunnan  tarkistaminen  sekä  henkilöstön  osallista-

minen  prosessiin.   Innovaatiokykyä   tukevan   toiminnan  nähtiin  organisoituvan  vas-

tuun  ja  päätöksentekovallan  jakamisen  sekä  selkeiden  roolien  ja  tavoitteiden  yhtei-

sen  asettamisen  kautta.  Vastuu  jaettiin  mieluiten  yksilöiden  sijaan  tiimeille  ja  pää-

töksentekovalta  aseman  sijaan  asiantuntijuuden  mukaan.  Ihmisille  annettiin  paljon  

vapautta   päättää   työtehtävien   hoitamisesta   ja   toteuttamisesta,  mutta   vastineeksi  

odotettiin  oma-aloitteisuutta  ja  vastuunkantoa  niin  omasta  työstä,  kuin  myös  itsensä  

ja  koko  yrityksen  kehittämisestä.  Lisäksi  johtajan  tärkeimmiksi  tehtäviksi  nähtiin  ko-

konaiskuvan  tarkastelu,  ihmisten  rohkaiseminen  ja  tukeminen,  osaamisen  ja  kyvyk-

kyyksien  hyödyntäminen,  kehittäminen  ja  hankkiminen  sekä  koko  toiminnan  mah-

dollistaminen.  

  

Tässä  osiossa  empiirisen  tutkimuksen  tuloksia  peilataan  teoreettisessa  viitekehyk-

sessä  esiteltyyn  malliin  yrityksen   innovaatiokykyyn  vaikuttavista   tekijöistä.  Lisäksi  

tässä  osiossa  pohditaan  tutkimuksen  tulosten  vaikutuksia  aiempaan  tutkimuskirjal-

lisuuteen.  Lopuksi  esitetään  näkemys  siitä,  miten  tutkimustuloksia  voidaan  hyödyn-

tää  suomalaisten  pk-yritysten  innovaatiokyvyn  johtamisessa  sekä  annetaan  ehdo-

tuksia  jatkotutkimusten  aiheiksi.  

  

6.1   Tulosten  vaikutus  tutkimustietoon  
  

Tutkimuksen  tuloksista  ja  tutkimuksen  teoreettisesta  viitekehyksestä  voidaan  löytää  

paljon  samankaltaisuuksia,  mutta  myös  jonkin  verran  eroavaisuuksia.  Tässä  kappa-

leessa  käytävä  keskustelu  aiemman   tutkimustiedon   ja   tutkimusten   tulosten  välillä  
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käydään  teoreettisessa  viitekehyksessä  esitetyn  mallin  pohjalta.  Mallissa  esiteltyä  

yhdeksää  yrityksen  innovaatiokykyyn  vaikuttavaa  tekijää  peilataan  tutkimuksen  tu-

loksiin,   tarkoituksena  esitellä  kirjallisuuden  ja  tutkimuksen  tulosten  välisiä  saman-

kaltaisuuksia  ja  eroavaisuuksia.      

  

Organisaatiokulttuuri  ja  -ilmasto  

Aiemmissa  tutkimuksissa  innovaatiokyvylle  kaikista  olennaisimmaksi  ja  ratkaisevim-

maksi   tekijäksi   on   asetettu   organisaatiokulttuuri   ja   –ilmasto.   Aihetta   käsiteltiinkin  

teoriaosuudessa  laajimmin,  sillä  lähes  jokainen  tätä  tutkimusta  varten  luettu  yrityk-

sen  innovaatiokyky  -keskusteluun  liittyvä  tutkimus  korosti  tarvetta  luoda  yritykselle  

oikeanlainen  innovointia  tukeva  organisaatiokulttuuri  ja  –ilmasto  (esim.  Tang  1998  

ja  1999,  Ahmed  1998,  Smith  ym.  2008,  Lawson  &  Samson  2001,  Kianto  &  Mattila  

2007).  Kulttuurille  tärkeiksi  piirteiksi  aiemmassa  kirjallisuudessa  nostettiin  muun  mu-

assa   työntekijöiden   vakuuttaminen   johdon   tuesta   innovoinnille   (Wan   ym.   2005,  

263);;  organisaation  yleiset  arvot   ja  oletukset  muutoksen  hyväksymisestä  (Ahmed  

1998,  33);;  kommunikointi  ja  tiedon  jakaminen  (Lawson  &  Samson  2001,  395);;  pal-

kinnot,   innovaatioaika   ja   harjoittelu   (Ahmed   1998,   36-37);;   luottamus,   kunnioitus,  

avoimuus,  rehellisyys,  turvallisuus  ja  huumori  (Kianto  &  Mattila  2007,  9);;  riskinotto-

halun  edistäminen  ja  epäonnistumisen  hyväksyminen,  usko  innovoinnin  tärkeyteen,  

halu  vaihtaa  ideoita  koko  organisaation  tasolla  sekä  merkittävien  palkintojen  ja  tun-

nustuksen  osoittaminen  innovatiivisille  työntekijöille  (Wan  ym.  2005,  267).    

  

Aiemman  kirjallisuuden  näkemystä  organisaatiokulttuurin  ja  –ilmaston  tärkeydestä  

tukevat  myös   tämän   tutkimuksen   tulokset.  Haastateltavat   olivat   yksimielisiä   siitä,  

että  yrityksen  innovaatiokyvyn  olennaisina  ajureina  toimivat  muutos  ja  tarve  uudis-

tua.  Innovointia  ei  pidetä  ainoastaan  tärkeänä,  vaan  jopa  yrityksen  elinehtona  ja  sitä  

pyritään  johdon  toimesta  edistämään  ja  tukemaan  rohkaisemalla  ja  kannustamalla  

ihmisiä  kokeiluun  ja  riskinottoon,  korostamalla  epäonnistumisten  tärkeyttä  sekä  var-

mistamalla   ihmisten   asenteen   ja   arvomaailman   yhtenevyys.   Ihmisten   positiivista  

asennetta  muutosta  ja  epäonnistumista  kohtaan  pidetään  tinkimättömän  tärkeänä,  

joten   ihmisten   asennetta   ja   arvomaailmaa   painotetaan   jo   rekrytoinnista   lähtien.  

Aiempaa  kirjallisuutta  mukaillen  tässä  tutkimuksessa  innovaatiokykyä  tukevalle  kult-

tuurille  olennaisina  piirteinä  pidettiin  yhteishenkeä,  avoimuutta,  yhdessä  tekemistä,  
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tiedon  ja  osaamisen  jakamista,  luottamusta,  turvallisuutta,  kunnioitusta,  riskinotto-

halua,   epäonnistumisen   hyväksymistä,   innovaatioaikaa,   autonomiaa   ja   jousta-

vuutta,  sekä  positiivista  asennetta  muutosta  ja  innovointia  kohtaan  koko  organisaa-

tion  tasolla.    

  

Siinä  missä  kirjallisuudessa  innovaatiokyvylle  tärkeäksi  nostettiin  lisäksi  innovatiivi-

sille  työntekijöille  osoitetut  merkittävät  palkinnot  ja  tunnustukset  onnistuneista  inno-

vaatioista   ja   hyvien   ideoiden   tarjoamisesta   (mm.  Wan   ym.   2005,   267   ja   Ahmed  

1998,   36-37),   ei   yksittäisten   työntekijöiden   palkitseminen   nimenomaan   innovoin-

nista,   ideoista  ja  kehittämisestä  noussut  tässä  tutkimuksessa  suoranaisesti  esille.  

Yksi  haastateltava  jopa  kertoi   tietoisesti  välttelevänsä  yksilöä  palkitsevia  järjestel-

miä,  sillä  koki  sen  aiheuttavan  epätasa-arvon  kokemusta  henkilöstön  keskuudessa.  

Sen  sijaan  muunlaisia  palkitsemiskeinoja  innovaatiokyvyn  edistämiseksi  haastatte-

luissa  mainittiin.  Yksi  haastateltavista  kertoi  esimerkiksi  yrityksensä  linjanneen,  että  

10%  yrityksen  tuloksesta  jaetaan  vuosittain  koko  henkilöstön  kesken.  Tätä  voidaan  

pitää  palkitsemisena,  jolla  pyritään  sitouttamaan  koko  henkilöstö  yritykseen  ja  sen  

kehittämiseen,  ja  näin  myös  yrityksen  innovaatiokyvyn  edistämiseen.  Toinen  haas-

tateltavista  taas  kertoi  pitävänsä  itse  tärkeänä,  että  kunnia  hyvästä  työstä  annetaan  

aina  sille,  joka  työn  todella  on  tehnyt,  mitä  voidaan  myös  pitää  tunnustuksenomai-

sena  yksilön  palkitsemisena.  Lisäksi  haastatteluista  kävi  ilmi,  että  suuri  osa  johta-

jista  piti  henkilöstölle  annettavaa  joustavuutta  ja  vapautta  myös  eräänlaisena  työn-

tekijöiden  palkitsemiskeinona,   jota  myös  työntekijöiden  uskottiin  arvostavan.  Näin  

ollen  tässä  tutkimuksessa  pk-yritysten  suosimiksi  palkitsemiskeinoiksi  voidaan  nos-

taa  niin  kutsutut  pehmeät  eli   tasapuoliset,  koko  henkilöstöä  koskevat   tai  yksilöille  

kohdistetut  palkitsemiskeinot,  varsinaisten  kovien  eli  taloudellisten  rahabonusten  tai  

muunlaisten  keinojen  sijaan.    

  

Johtajuus  

Toinen  tekijä,  jonka  kirjallisuuden  mukaan  nähdään  vaikuttavan  yrityksen  innovaa-

tiokykyyn,  on   johtajuus.  Strategista   johtamista   käsittelevän  kirjallisuuden  mukaan  

johdon  kaksi  keskeisintä  tehtävää  ovat  toiminnassa  noudatettavan  strategian  valinta  

ja   toiminnan   organisointi   (Kauhanen   2010,   14).   Innovaatiokykykirjallisuuden  mu-
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kaan  toimiva  johtajuus  vaatii  tänä  päivänä  perinteisestä  käskykulttuurista  ja  korke-

asta  hierarkiasta  poikkeavaa  johtamista.  Johtajilta  vaaditaan  tänä  päivänä  innovoin-

nille   paremmin   soveltuvaa   konsultoivaa   ja   joustavaa   johtamistyyliä,  minkä   lisäksi  

johdon   tuki  sopivien   resurssien,   työkäytäntöjen   ja  organisaation   rakenteen  kautta  

nähdään  innovatiivisuutta  tehostavina  tekijöinä  (Tang  1999,  43).  Johtajan  tärkeim-

mäksi  tehtäväksi  innovaatiokirjallisuudessa  nähdäänkin  innovoinnin  taloudellinen  ja  

henkinen  tukeminen  koko  organisaation  tasolla  sekä  innovoinnin,  luovuuden  ja  op-

pimisen   mahdollistavien   olosuhteiden,   kulttuurin   sekä   ilmapiirin   luominen   (mm.  

Kianto  &  Mattila  2007,  11  ja  Ahmed  1998,  39).  Tässä  onnistuminen  vaatii  kirjallisuu-

den  mukaan  johtajalta  kykyä  jakaa  vastuuta  ja  hajauttaa  päätöksentekovaltaa  sekä  

kykyä   sietää   epäonnistumista   (Wan   ym.   2005,   266;;   Kianto   &   Mattila   2007,   11;;  

Kianto  2008,  75;;  Ahmed  1998,  39).  Kirjallisuudessa  tästä  puhutaan  työntekijöiden  

valtaistamisen  käsitteen  kautta.  Jotta  valtaistaminen  edistäisi  innovointia,  tulee  kir-

jallisuuden  mukaan  johtajien:  määritellä  merkitykselliset  rajat  toimenpiteille  eli  ker-

toa  työntekijöille  tarkkaan,  mitä  tulee  tehdä,  mitä  priorisoida  sekä  minkä  tason  vas-

tuu  ja  valta  näiden  toteuttamiseen  annetaan;;  määrittää  yrityksen  riskinsietokyky  eli  

auttaa  työntekijöitä  ymmärtämään  riski,  jonka  he  voivat  ottaa;;  edistää  työntekijöiden  

sitoutumista  niin  henkisen  rohkaisun,  kuin  myös  mahdollistavien  rakenteiden  kautta;;  

selkeyttää   tilivelvollisuus,   eli   pitää   huoli   siitä,   että   kaikki   organisaatiossa   tietävät  

kuka  on  vastuussa  mistäkin;;  sekä  varmistaa,  että  organisaatiossa  ei  ole  byrokraat-

tisia  pullonkauloja,  jotka  tukahduttavat  yritykset  innovoida  (Ahmed  1998,  40-41).  

  

Tutkimuksen   tulokset   tukevat   myös   johtamisen   osalta   aiempaa   tutkimuskirjalli-

suutta.  Johtajan   tärkeimmiksi   tehtäviksi  nähtiin   tutkimuksessa  kokonaiskuvan   tar-

kastelu,  ihmisten  rohkaiseminen  ja  tukeminen,  osaamisen  ja  kyvykkyyksien  hyödyn-

täminen,  kehittäminen  ja  hankkiminen  sekä  koko  toiminnan  mahdollistaminen.  Lä-

hes  poikkeuksetta  työntekijät  pyritään  valtaistamaan  antamalla  heille  paljon  vapauk-

sia  päättää,  miten  oma  työ  toteutetaan.  Vastineeksi  vapaudesta  ihmisiltä  odotetaan  

oma-aloitteisuutta   ideoiden   kehittämisessä   ja   eteenpäin   viemisessä   sekä   kykyä  

kantaa  vastuu  niin  omasta  työstä  kuin  koko  yrityksen  kehittämisestä.  Johtajan  teh-

tävänä  nähdään  osaavien  asiantuntijayksilöiden  tukeminen,  ihmisten  onnistumisen  

mahdollistaminen  sekä  kokeiluun  ja  harkittuun  riskinottoon  kannustaminen.  Valtais-

tetussa  työyhteisössä  toimimisessa  nähdään  korostuvan  avoimen  kommunikoinnin  
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ja  yhdessä  tekemisen  merkitys:  visio,  tavoitteet,  strategia,  pelisäännöt,  roolit  ja  pää-

töksenteon  sekä  vastuun  rajat  tulee  olla  kaikilla  selvillä  ja  kirkkaana.  Ainoa  ero  joh-

tajuuden  osalta   tutkimustulosten   ja  aiemman  kirjallisuuden  välillä  näyttäisi  olevan  

se,  miten  tavoitteet,  roolit  ja  vastuut  asetetaan.  Siinä  missä  kirjallisuudessa  tavoit-

teiden,  roolien,  vastuiden  ja  pelisääntöjen  asettaminen  nähtiin  johtajan  tehtäväksi,  

pidettiin  tässä  tutkimuksessa  parhaana,  että  pelisäännöt,  roolit  ja  rajat  määritellään  

yhdessä  koko  henkilöstön  kanssa.  Ero  tältä  osin  kirjallisuuden  ja  tutkimustulosten  

välillä  voi   johtua  tutkimuksen  taustoituksessa  esiin  nostetuista  eroista  pk-yritysten  

ja   suuryritysten  välillä   sekä  erityisesti   pk-yrityksiin   kohdistuneiden   innovaatiokyky  

tutkimusten  vähäisyydestä  (Saunila  2016,  162;;  Laforet  2011,  381).  Näin  ollen  tutki-

muksen  tulos  voisi  vahvistaa  Saunilan  (2016)  näkemystä  pk-yritysten  suuryrityksiä  

litteämmistä  ja  joustavammista  rakenteista  (Saunila  2016,  162),  jotka  mahdollistavat  

avoimen  kommunikoinnin  ja  keskustelukulttuurin  yhteisten  tavoitteiden  ja  pelisään-

töjen  asettamiseksi  sekä  roolien  selkeyttämiseksi.  

  

Organisaatiorakenteet  

Kirjallisuudessa  on  tunnistettu  tiettyjen  organisaatiomuotojen  suosivan  innovaatiota  

enemmän   kuin   toisten   (mm.   Sulistyo   &   Siyamtinah   2016;;   Martinez-Roman   ym.  

2011;;  Kianto  2008;;  Wan  ym.  2005;;  Lawson  &  Samson  2001;;  Tang  1999;;  Tang  1998;;  

Ahmed  1998).  Vahvasti  rakenteellisten  tai  mekaanisten  organisaatioiden  nähdään  

toimivan   tehokkaasti   tasapainoisessa   ympäristössä,  mutta   kadottavan   tehokkuu-

tensa  nopeiden   teknologisten   ja  markkinoiden  muutoksen  ympäristöissä.  Muuttu-

vassa  ympäristössä  toimivat  orgaaniset  organisaatiot  nähdään  mekaanisia  raken-

teita  sopivammiksi,  koska  ne  ovat  reagoivampia  päätöksenteossa  ja  suosivat  tiedon  

ja  ideoiden  vapaata  kulkua.  (Tang  1998,  303).  Organisaatiorakenteet,  jotka  edistä-

vät  innovointia  nähdään  kirjallisuudessa  orgaanisina  ja  niille  tyypillisiksi  piirteiksi  on  

tunnistettu  muun  muassa  autonomia;;  päätöksenteon  hajautuneisuus;;  matala  hiera-

kia  ja  valvonta  tai  niiden  puuttuminen;;  työntekijöiden  valtaistaminen;;  roolien  selkeyt-

täminen;;  vapaus  säännöistä;;  osallistaminen   ja  epävirallisuus;;  usean  näkemyksen  

huomioon  ottaminen;;  kasvokkain  tapahtuva  kommunikointi  ja  vähäinen  politikointi;;  

läpinäkyvyys;;  ulospäinsuuntautuminen  ja  halu  ottaa  ulkopuolisia  näkemyksiä  huo-

mioon;;  nopea  toiminta  ja  joustavuus  muuttuvien  tarpeiden  mukana;;  sekä  tiedon  va-
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paa  kulku  (Martinez-Roman  2011,  464;;  Kianto  2008,  75;;  Wan  ym.  2005,  262;;  Ah-

med  1998,  36).  Lisäksi  aiemmassa  kirjallisuudessa  korostetaan  innovatiivisten  yri-

tysten  edistävän  operatiivista  autonomiaa,  mutta  säilyttävän  strategisen  autonomian  

ylimmällä  johdolla.  Tärkeimmät  saavutettavat  tavoitteet  asettaa  ylin  johto,  mutta  yk-

silöille   tarjotaan   vapaus   olla   luova   tavoissa   saavuttaa   asetetut   tavoitteet   (Kianto  

2008,  75;;  Ahmed  1998,  41).  

  

Tutkimuksen  tulokset  mukailevat  pitkälti  kirjallisuuden  näkemystä  rakenteista,  joilla  

pyritään  edistämään  yrityksen  innovaatiokyvykkyyttä.  Tutkimuksessa  haastateltavat  

korostivat  ulospäinsuuntautumista,  vallan  ja  päätöksenteon  hajauttamista,  matalaa  

hierarkiaa,   työntekijöiden  valtaistamista   ja  vapautta  toimia,  roolien  selkeyttämistä,  

osallistamista,  läpinäkyvyyttä  ja  avoimuutta,  nopeaa  toimintaa  ja  joustavuutta  sekä  

tiedon  vapaata  kulkua.  Tutkimuksen  tuloksissa  mielenkiintoista  oli  se,  ettei  haasta-

teltavista  oikeastaan  kukaan  halunnut  puhua  toiminnan  organisoimisesta  rakentei-

den  käsitteiden  kautta,  sillä  sitä  pidettiin  liian  jäykkänä  lähestymisenä  tai  ”liian  HR-

meininkinä”,  jolla  viitattiin  suuryritysten  monimutkaisiin  käytäntöihin.    Tutkimustulos-

ten   mukaan   toiminnan   organisoituminen   tapahtuu   yrityksissä   yhteisen   suunnan  

sekä  yksilöiden  roolien,  vallan  ja  vastuun  kirkastamisen  ja  kommunikoinnin  kautta.  

Avoin  kommunikointi,  yhteisten  tavoitteiden  ja  pelisääntöjen  kirkastaminen  sekä  yk-

silöille  asetettujen  odotusten  selkeyttäminen  nähtiinkin  yrityksissä  ensisijaisen  tär-

keänä  ihmisen  vapauttamisen  ja  valtaistamisen  mahdollistamiseksi.    

  

Aiemmassa  kirjallisuudessa  on  olemassa  eri  näkemyksiä  sen  suhteen,  onko  raken-

teilla   itsessään  vaikutusta  organisaation   innovaatiokykyyn  ja  tutkimuksen  tulosten  

puolesta  voidaan  ottaa  kantaa  tähän  keskusteluun.  Smith  ym.  (2008)  mukaan  orga-

nisaation   rakenteita   on   vaikea   erottaa   organisaation   kulttuurista,   sillä  molemmat  

ovat  kehittäneet  rinnakkaissuhteen  toisiinsa  organisaation  elinkaaren  aikana  (Smith  

ym.   2008,   663).   Tässä   tutkimuksessa   organisaation   rakenteet   haluttiin   kuitenkin  

erotella  omaksi  tekijäkseen,  jotta  aiemmassa  kirjallisuudessa  tunnistetut  ja  puolletut  

erot  organisaation  rakenteiden,  kulttuurin  ja  johtamisen  välille  voitiin  tuoda  esille  ym-

märtääksemme,  miten  organisaation  rakenteet  omalla  tavallaan  vaikuttavat  organi-

saation  innovaatiokykyyn.  Tutkimuksen  tulokset  kuitenkin  osoittavat  kulttuurin  ja  ra-

kenteiden  voimakkaan  päällekkäisyyden,  mikä  tukee  ajatusta  siitä,  että  keskustelun  
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organisaatiorakenteista   voisi   jatkossa  upottaa  yhteen  organisaatiokulttuurin   ja   -il-

maston  kanssa  keskusteltaessa  innovaatiokyvykkyydestä  pk-yrityskontekstissa.  

  

Tietämyksen  ja  osaamisen  kehittäminen  

Organisaatiossa  oleva  tietämys  ja  osaaminen  on  kirjallisuudessa  viimeisten  vuosi-

kymmenten  aikana  yhdistetty  vahvasti  yritysten  innovaatiokykyyn.  Aiemman  kirjalli-

suuden  mukaan  organisaation  jäsenten  ja  koko  organisaation  omaava  tieto  näytte-

lee  vahvaa   roolia   innovaatiopotentiaalin   tunnistamisessa,  mahdollisuuksien   löytä-

misessä  sekä  ideoiden  syntymisessä.  Tutkimusten  mukaan  organisaation  innovatii-

visuus  vaatii  yksilöiltä  muun  muassa  luovuuteen  liittyviä  taitoja,  alaan  liittyvää  tietä-

mystä  sekä  kokemusten  kautta  kerrytettyä  osaamista.  Olennaisena  osana  yrityksen  

innovaatiokyvyn  edistämiselle  kirjallisuudessa  nähdäänkin  yksilöiden  tietämyksen,  

taitojen  ja  osaamisen  tunnistaminen,  hyödyntäminen  ja  kehittäminen  (Tang  1999  ja  

Tang  1998).    

  

Innovaatiopotentiaalin   tunnistamiseen   ja   mahdollisuuksien   löytämiseen   vaikuttaa  

kirjallisuuden  mukaan  se,  missä  määrin  yksilöt  ja  organisaatiot  hankkivat,  levittävät,  

vaihtavat  sekä  hyödyntävät  tietoa  tehokkaasti  (Tang  1998,  300-  301).  Tärkeimmiksi  

oikeanlaisen  tietämyksen  ja  osaamisen  kehittämiskeinoiksi  kirjallisuudessa  noste-

taan  jatkuva  kokeilu  ja  kokeiluista  kertyvien  kokemusten  kautta  oppiminen  (Kianto  

2008,  82;;  Tang  1998,  305)  sekä  ihmisten  välisen  yhteistyön  mahdollistaminen  (Tang  

1999,  43).  Lisäksi  kirjallisuudessa  korostetaan  oikeanlaisen  työympäristön  ja  kult-

tuurin  roolia  työntekijöiden  taitojen,  tietämyksen  ja  luovuuden  kehittämisessä  ja  in-

novoinnin  edistämisessä  (Kianto  2008,  83).  Uutta  tietämystä,  oppimismahdollisuuk-

sia  ja  osaamista  aktiivisesti  etsivän  työkulttuurin  kuvaillaan  kirjallisuudessa  omaa-

van  korkean  oppimisorientaation,  millä  nähdään  olevan  myös  suora  vaikutus  tietä-

myksen  hyödyntämiseen  ideoiden  luomisessa  ja  kehittämisessä  (Smith  ym.  2008,  

664-665).  

  

Keskustelu  tietämyksen  ja  osaamisen  merkityksestä  yrityksen  innovaatiokyvylle  ja  

menestymiselle   on   ollut   viime   vuosikymmeninä   jopa   niin  merkittävää,   että   se   on  

nostanut   tietojohtamisen   omaksi   tutkimusalueekseen.   Tietojohtamisen   näkökul-

masta  merkittävää  on  kysymys  siitä,  missä  määrin  yrityksissä  tiedostetaan  tiedon  ja  
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tietämyksen  tärkeys  organisaatiolle  ja  miten  hyvin  yrityksissä  tunnistetaan  strategi-

sesti  merkittävä  tietämys.  Tietojohtamisen  tutkimusalueella  lähdetäänkin  siitä,  että  

innovointi   ja  oppiminen  voidaan  mahdollistaa  luomalla  yritykselle  tiedostettu  tietä-

mysvisio  ja  -strategia  (Kianto  2008,  76).  

  

Yritysten  tietämyksen  ja  osaamisen  kehittämisen  osalta  tämän  tutkimuksen  tulokset  

osoittivat  kokonaisuudessaan  kaikista  eniten  vaihtelua  kohdeyritysten  välillä.     Tu-

losten  mukaan  tietämyksen,  kyvykkyyksien  ja  osaamisen  merkitys  innovoinnille  ja  

yrityksen  menestymiselle  oli   laajasti   tiedostettua,  mutta   yritysten   välillä   oli   suurta  

vaihtelua  siinä,  miten  hyvin  haastateltavat  kokivat  onnistuneensa  tarvittavan  tietä-

myksen,   taitojen   ja   osaamisen   tunnistamisessa,   hyödyntämisessä   ja   kehittämi-

sessä.  Varsinaista   tietämysvisiota,  strategisesti   tärkeää   tietämystä,   tai  ydinkyvyk-

kyyksiä  osasi  haastateltavista  yritykselleen  mainita  vain  pieni  osa,  mikä  oli   ristirii-

dassa  sen  kanssa,  että  oikeanlaista  osaamista   ja   tietämystä  pidettiin   tärkeänä   ja  

kehittämiseen  panostettiin.  Syy  tähän  saattoi  kuitenkin  pitkälti  olla  se,  että  suurella  

osalla  yrityksistä  oli  haastatteluiden  aikaan  kesken  oman  vision  tai  strategian  kirkas-

tamisprosessi,  mikä  heijastui  vielä  tulevaisuudessa  tarvittavien  kyvykkyyksien  mää-

rittelemättömyytenä.  Sen,  mitä  yrityksissä  oli  aiemmin  pidetty  kehittämisen  arvoi-

sena  osaamisena  tai  kyvykkyytenä,  ei  enää  nähty  pätevän  tulevaisuudessa,  joten  

yksi  tulkinta  on  se,  että  yrityksissä  on  havaittu  tarve  luoda  myös  uusi  tietämys-  ja  

osaamisstrategia.  

  

Tutkimuksen  tuloksissa  kirjallisuuden  kanssa  yhtenevää  tietämyksen  ja  osaamisen  

kehittämisen  näkökulmasta  oli  oppimisorientoituneen  kulttuurin  luominen.  Haasta-

teltavat  painottivat  kulttuurilleen  kirjallisuudessa  tietämyksen  ja  osaamisen  kehittä-

miselle  tärkeitä  piirteitä,  kuten  yhdessä  tekemistä  ja  tiedon  ja  osaamisen  jakamista.  

Tiimityöskentelyä  korostettiin  valtaosassa  yrityksistä   ja  yhdessä  tekemisen  kautta  

pyrittiin  edistämään  ihmisten  välistä  tietämyksen   ja  osaamisen   jakamista.  Mielen-

kiintoista   ja  aiemmista  tutkimuksista  suurestikin  poikkeavaa  oli   tutkimuksen  tulok-

sissa  kuitenkin  se,  että  johtajat  painottivat  näkemyksissään  henkilöstön  kehittämi-

sestä  erityisesti  yksilöiden  oma-aloitteisuutta  itsensä  kehittämisessä  sen  sijaan,  että  

yrityksen  osaamisen  ja  tietämyksen  kehittämistä  olisi  ohjattu  johtajien  toimesta.  Yksi  

haastatelluista   jopa   painotti,   ettei   voisi  mennä   kertomaan   ihmisille,  miten   heidän  
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osaamistaan   tulisi   kehittää,   sillä   yksilöt   ovat   paljon   pätevämpiä   tekemään   nämä  

päätökset  itse.  Syiksi  tähän  eroon  kirjallisuuden  ja  tutkimuksen  tulosten  välillä  voi-

daan  nostaa  esimerkiksi  se,  miten  tärkeänä  yrityksissä  pidettiin  yhteisen  päämää-

rän,  strategian  ja  tavoitteiden  kirkastamista  ja  jankuttamista;;  henkilöstön  osallista-

mista;;  ihmisten  asiantuntijuutta  sekä  oma-aloitteista,  muutosmyönteistä  ja  vastuuta  

kantavaa  asennetta.  Näin  ollen  johtajat  luottavat  ihmisten  olevan  motivoituneita  pyr-

kimään  yhdessä  asetettuihin  päämääriin  sekä  omaavan  halun  ja  parhaan  asiantun-

tijuuden  ymmärtää  millaista  osaamista  ja  tietämystä  tämän  itse  tulisi  omalta  osal-

taan  tavoitteisiin  pääsemiseksi  kehittää.  

  

Ulospäinsuuntautuneisuus  

Vaikka  kirjallisuudessa  on  tunnistettu  innovaatiokykyyn  vaikuttavan  yrityksen  sisäi-

set  suhteet,  on  tutkimuksissa  tunnistettu  merkittävimpien  innovaatiosysäysten  ja  op-

pimismahdollisuuksien   tulevan   organisaation   ulkopuolelta,   kuten   yrityksen   asiak-

kailta,  yhteistyökumppaneilta  tai  markkinaympäristössä  ja  yhteiskunnassa  tapahtu-

vista   muutoksista.   Erilaisten   sidosryhmien   hyödyntämistä,   ympäristön   jatkuvaa  

herkkää  havainnointia   ja  päämäärätietoista   informaation  keräämistä  ympäristöstä  

pidetäänkin  yrityksen  innovaatiokyvylle  ja  uudistumiselle  kirjallisuudessa  tärkeänä.  

Tärkeimmiksi  sidosryhmiksi  ja  tiedon  lähteiksi  kirjallisuudessa  nostetaan  asiakkaat,  

allianssit  eli  erilaiset  yhteistyökuviot,  verkostot  sekä  kilpailijayhteistyö  (Kianto  &  Mat-

tila  2007,9).  

  

Innovatiiviset  yritykset  näkevät  asiakkaat  ja  toimittajat  potentiaalisina  ideoiden  läh-

teinä  ja  rohkaisevat  säännölliseen  asiakkaiden  väliseen  yhteydenpitoon  (Neely  ym.  

2001,  117),  luovat  tietoisuutta  asiakkaista  sisäisesti   ja  ulkoisesti  sekä  rohkaisevat  

aktiivisesti   etsimään   asiakkaiden   tarpeita   ja   ongelmia   (Lawson  &  Samson   2001,  

392).  Sen  lisäksi,  että  organisaation  älykkyydessä  on  kyse  oppimisesta  asiakkailta,  

tulee  innovatiivisten  yritysten  kirjallisuuden  mukaan  kerryttää  ja  hyödyntää  tietoa  kil-

pailijoista  oman  asemansa  vertailemiseksi  ja  kilpailuedun  rakentamiseksi  (Lawson  

&  Samson  2001,  391-392).  Asiakkaiden   ja   kilpailijoiden   lisäksi   kirjallisuuden  mu-

kaan   tieto-/   tietämysintensiiviset   yritykset   kehittävät   synergiaa   verkostojen   kautta  

(Grieves  2000,  432).  Verkostoitumisen  nähdään  vaikuttavan  siihen,  miten  organi-
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saatiossa   asennoidutaan   innovointia   kohtaan   sekä   avaavan   yrityksen   avoimem-

maksi  uusille  ajattelu-  ja  toimintatavoille,  mikä  edesauttaa  yritystä  oppimaan  muiden  

organisaatioiden   ja  ulkoisten   tahojen  kokemuksista   (Smith  ym.  2008,  664).  Ulos-

päinsuuntautuneisuuden  tai  vuorovaikutteisuuden  tulee  näyttäytyä  läpi  koko  organi-

saation,   joten  sen   lisäksi,   että  henkilöstön  keskinäiset   suhteet   toimivat   (Kianto  &  

Mattila  2007,  9),  on  tärkeää  se,  että  työntekijöiden  yhteyksiä  ulkoisiin  tahoihin  edis-

tetään  (Smith  ym.  2008,  664).  

  

Myös  ulospäinsuuntautumisen  osalta  tukevat  tämän  tutkimuksen  tulokset  aiempaa  

kirjallisuutta  ja  tulosten  mukaan  pk-yrityksissä  tärkeiksi  sidosryhmiksi  innovaatioky-

vyn   näkökulmasta   nostettiin   erityisesti   asiakkaat   sekä   muu   verkosto.   Asiakkaat  

näyttelivät  tärkeää  roolia  niin  nykyisten  tuotteiden  ja  palveluiden  kehityksessä,  kuin  

myös  uusien  innovaatioiden  luomisessa.  Asiakaspalautteet,  yhteydenotot  sekä  oma  

aktiivinen  yhteydenpito   ja  vuorovaikutus  asiakkaiden  kanssa  korostuivat   ja   tiedon  

keräämistä   ja   jakamista  pidettiin   jokaisen   työntekijän   tehtävänä.  Verkostoitumista  

korostettiin  erityisesti  uusien  asiakkuuksien  ja  tuotteiden  luomisessa,  minkä  lisäksi  

yrityksissä  pyrittiin  verkostoitumisen  avulla  löytämään  ja  luomaan  erilaisia  kumppa-

nuuksia  nykyisten  asiakkaiden  palvelemiseksi  ja  uusien  houkuttelemiseksi.  Mielen-

kiintoisena   ja   kirjallisuudesta   poikkeavana   tutkimustuloksissa   näyttäytyi   kuitenkin  

se,  miten  yrityksissä  suhtauduttiin  kilpailijoihin.  Siinä  missä  kirjallisuudessa  pidettiin  

tärkeänä   kilpailijatiedon   keräämistä   ja   aseman   vertailua   kilpailuedun   rakenta-

miseksi,  osoittivat  tutkimustulokset  pk-yritysten  jopa  välttelevän  ilmiselvien  kilpaili-

joiden   liikaa  vertailemista   ja   tarkkailua.  Kilpailijoiden   tekemisestä  oltiin  yrityksissä  

tietoisia  ja  niitä  tarkkailtiin,  mutta  innovaatiokyvyn  rakentamisen  ja  uuden  luomisen  

osalta  mielenkiinto  haluttiin  kohdistaa  menestyneisiin  organisaatioihin  ja  toimijoihin  

yli  toimialarajojen.  Perustelukin  oli  yksimielinen:  innovaatiot  eivät  synny  kilpailijoita  

tuijottamalla,  vaan  uuden  luominen  vaatii  katseen  suuntaamisen  nykyisen  tekemi-

sen  ja  toimialan  ulkopuolelle.  

  

Oppimis-  ja  uudistumiskyky  

Toimintaympäristön  kiihtyvä  muutosvauhti  on  luonut  paineen  organisaatioiden  op-

pimiskyvylle   ja   kirjallisuuden  mukaan  organisaation  selviytyminen  vaatii,   että   sen  

oppimisen   tason   tulee   olla   vähintään   samalla   tasolla,   kuin  millä   sen   ympäristön  
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muutos  on  (Grieves  2000,  426).  Aiemmissa  tutkimuksissa  esitettyjen  näkemysten  

mukaan  yritysten  tulisikin  valmistautua  tulevaisuuden  haasteisiin  kehittämällä  orga-

nisaation  kykyä  uudistua  (Kianto  &  Mattila  2007,  4)  ja  ratkaista  ongelmia  ketterästi  

(Bessant  ym.  2002,  484).  Yhtenä  ratkaisuna  oppimiskyvyn  kehittämiseen  kirjallisuus  

tarjoaa  jatkuvaa  työntekijöiden  oppimista  ja  kehittymistä  tehokkaasti  edistävän  op-

pivan  organisaation  konseptin,  joka  vastaa  muutoksen  turbulenssiin  luomalla  ratkai-

suja  päivittäin  esiintyviin,  arkisia  ongelmia   luoviin   tapahtumiin,   joita  ei  organisaa-

tiossa  kyetä  ennakoimaan  (Grieves  2000,  426-427).  

  

Oppimisorientaatio   kuvaa   kirjallisuuden   mukaan   yleisiä   organisaation   jäsenten  

asenteita  luovuutta  ja  oppimista  kohtaan,  sekä  sitä,  missä  määrin  näiden  toimintojen  

laajuutta  tuetaan  ja  mahdollistetaan  organisaation  rakenteiden  ja  prosessien  osalta.  

Uudistuvan  organisaation  piirteitä  on  kirjallisuudessa  tunnistettu  muun  muassa  seu-

raavasti:  altistuminen  eriäville  näkökulmille,  tarkoituksenmukainen  tehtäväkohtais-

ten  konfliktien  herättäminen,  rohkaisu  rehelliseen  dialogiin  ja  sujuva  palautteenanto  

rakentavalla  tavalla  sekä  reagointi  ja  jatkuva  olemassa  olevien  mielenmallien  ja  toi-

mintojen  haastaminen.  Lisäksi  on  tärkeää,  että  epäonnistumisia  ja  puutteita  hyödyn-

netään  oppimisen  materiaalina  (Kianto  2008,  74).  Tutkimustulokset  tukevat  aiem-

paa  kirjallisuutta  siltä  osin,  että  tulosten  mukaan  oppimis-  ja  uudistumiskykyä  pide-

tään  tärkeänä  ja  sitä  pyritään  edistämään  erityisesti  nykyistä  tekemistä  ja  toimintaa  

kyseenalaistavaa  ja  avoimesti  kommunikoivaa  kulttuuria  luomalla.  Myös  epäonnis-

tumisen  salliminen  ja  korostaminen  kokeiluun  ja  oppimiseen  olennaisesti  kuuluvana  

elementtinä   osoittaa   tutkimustulosten   korreloivan   aiemman   kirjallisuuden   kanssa  

näiltä  osin.  

  

Aiempien  tutkimusten  mukaan  suurimmalla  osasta  yrityksistä  on  edelleen  vaikeuk-

sia  oppimishaasteeseen  tarttumisessa,  vaikka  oppimisorientoituneisuuden  tärkeys  

on  tunnistettu  kirjallisuudessa  jo  pitkään.  Ongelmana  tutkimuskirjallisuudessa  näh-

dään  se,  että  oppiminen  määritetään  yrityksissä  liian  kapeasti  ongelman  ratkaise-

miseksi,  mikä  ei  ole  strategista  oppimista,  sillä  strateginen  oppiminen  vaatii  johtajien  

ja   työntekijöiden  sisäänpäin  katsomista,  kriittistä   reflektointia  omasta  käyttäytymi-

sestä  ja  rutiinin  omaisten  tapojen  tunnistamista  (Grieves  2000,  427).  Tutkimuksen  

tulokset  ovat  kuitenkin  ristiriidassa  aiemman  kirjallisuuden  kanssa,  sillä  yrityksissä  
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nimenomaan  painotettiin  sisäistä  yrittäjyyttä,  pitkän  aikavälin  fokusta,  oppimisorien-

toituvaa  kulttuuria  sekä  jatkuvaa  tuotteiden  ja  palveluiden  parantamista  ja  koko  yri-

tyksen  kehittämistä.  Haastatteluissa  lähes  jokainen  johtaja  painotti  haluavansa  edis-

tää   yrityksessä   kaikin   tavoin   kulttuuria,   jossa   jokainen   yksilö   ottaa   vastuuta   niin  

oman   työnsä,   yrityksen   tarjoaman  sekä  koko  yrityksen  kehittämisessä   ja   johtajat  

kokivat  tehtäväkseen  tämän  mahdollistamisen.  Tämä  ero  aiemman  kirjallisuuden  ja  

tutkimuksen  tulosten  välillä  voi  viitata  merkittävään  eroon  suuryritysten  ja  pk-yritys-

ten  oppimiskyvyn  edistämisessä  onnistumisessa  ja  aihe  vaatisi  näin  ollen  lisätutki-

muksia  tulevaisuudessa.  Ero  voi  myös  johtua  tutkimuksessa  hyödynnetyn  lähdekir-

jallisuuden  vanhentumisesta,  ja  asiaa  tulisi  jatkossa  tarkastella  tuoreemman  kirjalli-

suuden  valossa.  

  

Yksilöiden  luovuus  ja  aktiivisuus  

Kirjallisuudessa  ollaan  vahvasti  sitä  mieltä,  että  uusia  innovaatioita  ei  voi  syntyä  il-

man  yksittäisten  ihmisten  luovuutta  ja  aktiivisuutta.  Ensinnäkin  tarvitaan  yksittäisten  

ihmisten  luovuutta  mahdollisuuksien  tunnistamiseen  ja  uusien   ideoiden  kehittämi-

seen,  minkä  lisäksi  tarvitaan  yksilöiden  aktiivisuutta  esitettyjen  ideoiden  eteenpäin-

viemiseen   (Tang   1998,   300).   Luovia   ihmisiä   pidetään   organisaatioille   tärkeinä,  

mutta  myös  harvinaisina   ja   heillä   on   tunnistettu  olevan   seuraavan   laisia  piirteitä:  

oman  alan  työkalujen  ja  toimintojen  tunteminen,  uteliaisuus,  energisyys,  sinnikkyys,  

periaatteellisuus,   ongelmanratkaisukeskeisyys,   oikeiden   kysymysten   esittäminen  

sekä  avoimuus  eri  tietämysaloja  kohtaan.  Pelkkää  luovien  ihmisten  olemassa  oloa  

ei  kuitenkaan  pidetä  riittävänä,  sillä   luova  suorituskyky  vaatii   tutkimusten  mukaan  

yksilöiltä  toiminnalle  olennaisia  taitoja  ja  tietämystä,  luovuuteen  liittyviä  taitoja  sekä  

tehtävämotivaatiota  ja  organisaatioiden  tulisikin  tähdätä  kaikkien  näiden  kolmen  te-

kijän  edistämiseen  (Tang  1998,  298).    

  

Tutkimuksen  tulokset  tukevat  aiempaa  kirjallisuutta  yksilöiden  ja  luovuuden  osalta  

osittain,  sillä   tulokset  eivät  nostaneet  erityisen  voimakkaasti  esille  yritysten  pyrki-

myksiä  tunnistaa  tai  edistää  yksittäisten  ihmisten  luovuutta,  mutta  painottivat  taas  

paljonkin  yksittäisten  ihmisten  aktiivisuutta  ja  motivaatiota.  Yksittäisten  ihmisten  luo-

vuuteen  pyrittiin  vaikuttamaan  yrityksissä  eniten  henkilövalintojen  kautta,  eli  rekry-
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tointitilanteissa  pyrittiin  arvioimaan  ja  painottamaan  erityisen  paljon  yksittäisten  ih-

misten  asenteita  ja  suhtautumista  muun  muassa  muutosta  ja  vastuunkantoa  koh-

taan.  Lisäksi  keinoina  yksilöiden  luovuuden  edistämiseksi  nostettiin  kouluttaminen,  

ajan  antaminen  luovuudelle  sekä  luottamuksen  ja  turvallisuuden  ilmapiirin  rakenta-

minen.   Ihmisten   aktiivisuutta   ideoiden   eteenpäinviemisessä   tai   mahdollisuuksien  

hyödyntämisessä  taas  painotti  suuri  osa  haastatelluista  ja  enemmistön  osalta  pu-

huttiin  jopa  yksilöiden  vastuusta  olla  innovatiivinen.  Tulosten  mukaan  myös  yksilöi-

den  motivaatiota  pidettiin  tärkeänä  ideoiden  synnyttämiselle  ja  kehittämiselle.  Tutki-

mustulosten  ja  aiemman  kirjallisuuden  valossa  yrityksissä  voitaisiin  asettaa  jatkossa  

nykyistä  enemmän  painoarvoa  yksilöiden  luovuuden  edistämiselle,  sillä  painopiste  

vaikuttaa  tulosten  pohjalta  olevan  astetta  vahvemmin  yksilöiden  aktiivisuuden  edis-

tämisessä.  

  

Resurssit  

Sen  lisäksi,  että  kirjallisuus  on  tunnistanut  innovaatioiden  syntymisen  vaativan  yksi-

löiden  luovuutta  ja  toimeenpanokykyä,  on  tutkimuksissa  tunnistettu  yksilöille  annet-

tavien   resurssien  merkittävä   rooli   ideoiden   toteuttamisen  mahdollistajana   (Smith  

ym.  2008,  665).  Tutkimusten  mukaan  tehokkaalla  resurssien  johtamisella  yritys  voi  

edesauttaa  innovaatioaloitteiden  määrän  kasvamista  sekä  parantaa  innovoinnin  he-

rättämisen  todennäköisyyttä  yrityksen  sisällä  (Lawson  &  Samson  2001,  389).  Perin-

teinen  näkemys  kirjallisuudessa  resursseista  on  se,  että  niihin   lukeutuu  kaikki  se,  

mitä   organisaatio   omistaa   talouden,   laitteiden,   asiantuntijuuden   yms.   muodossa  

(Tang  1998,  301)  ja  erityisesti  resurssit  kategorisoidaan  kirjallisuudessa  inhimillisiin,  

taloudellisiin,  fyysisiin  sekä  teknologisiin  resursseihin  (Lawson  &  Samson  2001,  390  

ja  Smith  ym.  2008,  661).  Kyky  ohjata  näitä  resursseja  oikein  ja  tehokkaasti  sinne,  

missä  niitä  tarvitaan,  on  jo  pitkään  tunnistettu  merkittäväksi  tekijäksi  innovoinnin  me-

nestymiselle  (Lawson  &  Samson  2001,  390).    

  

Rahoituksen  eli   taloudellisen   tuen  merkitys   yrityksen   innovatiivisuudelle  nähdään  

kirjallisuudessa   erityisen   tärkeänä   ja   tutkimusten   mukaan   innovatiiviset   yritykset  

hyödyntävät  monipuolisia   rahoituskanavia   rohkaistakseen  riskinottoon   ja  yrittäjyy-

teen  (Lawson  &  Samson  2001;;  Wan  ym.  2005).  Teknologialla  nähdään  taas  resurs-

sina  olevan   innovaatioiden  syntymistä  helpottava  vaikutus   ja  sen   rooli  näyttäytyy  
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innovoinnin  eri  vaiheiden  helpottamisena.  Teknologiaa  ja  tietojärjestelmiä  hyödyn-

netäänkin  usein  innovoinnin  johtamisessa,  sillä  niiden  nähdään  helpottavan  tiedon  

jakamista   ja   tietämysresurssien   kokoamista   työntekijöiden   saataville   (Smith   ym.  

2008,  659-665).  Lisäksi  teknologian  ja  tietotekniikan  hyödyntäminen  voi  näyttäytyä  

yrityksen  toimintojen  tai  prosessien  tehostamisena  tai  sitä  voidaan  hyödyntää  jopa  

täysin  uusien  tuotekehitysinnovaatioiden  lähteenä  (Lawson  &  Samson  2001,  391).  

Resursseista  nimenomaan  teknologia  ja  sen  johtaminen  nähdäänkin  tutkimuskirjal-

lisuudessa  tämän  päivän  organisaatioille  ja  innovaatiokyvylle  kaikista  tärkeimpänä  

(Lawson  &  Samson  2001,  395).    

  

Tutkimuksen  tuloksista  nimenomaan  resurssikysymys  näyttäytyi  poikkeavan  aiem-

masta  kirjallisuudesta  eniten.  Siinä  missä  kirjallisuudessa  resurssit  nostettiin  mer-

kittävään  roolin  ja  resurssien  muotoina  tunnistettiin  niin  inhimilliset,  fyysiset,  talou-

delliset  ja  teknologiset  resurssit,  nousi  tutkimuksen  tuloksista  selkeästi  esille  pk-yri-

tysten   resurssien   painottuminen   vahvimmin   inhimillisiin   resursseihin.   Resurssien  

merkitystä  ei  yksikään  haastatelluista  kiistänyt  ja  kasvuun  ja  uudenluomiseen  oltiin  

valmiita  panostamaan  resursseja,  mutta  haasteena  oli  yksiselitteisesti  yritysten  pie-

nuudesta   johtuva  käytettävissä  olevien  resurssien  vähäinen  määrä.  Käytettävissä  

oleviksi  resursseiksi  luokiteltiin  käytännössä  vain  inhimilliset  resurssit  eli  yrityksessä  

työskentelevät  ihmiset.  Teknologia  ja  tietojärjestelmät  taas  eivät  haastateltujen  sil-

missä  näyttäytyneet  yrityksen  resursseina,  vaan  enemmänkin  teknologian  kehityk-

sen  tuomana  mahdollisuutena,  jota  yritykset  pyrkivät  kaikin  tavoin  hyödyntämään.  

Omien  resurssien  pienuus  suhteessa  suuryrityksiin  tunnistettiin,  mutta  pienten  re-

surssien  nähtiin  tuovan  myös  etuja:  sen  nähdään  auttavan  fokusoimaan  tekemistä  

ja  investointeja,  mikä  tuo  yritykselle  ketteryyttä  kehitystyöhön  ja  pienempiä  riskejä.    

  

Visio  ja  strategia  

Viimeinen  kirjallisuudessa  esiin  nostettu,  yrityksen  innovatiivisuuteen  vaikuttava  te-

kijä,  on  kyky  luoda  yritykselle  tulevaisuuteen  suuntautuvat  ja  mukaansatempaavat  

visio  ja  strategia,  mitä  voidaan  pitää  myös  koko  innovaatiotoiminnan  avainajureina  

(Kianto  2008,  72).  Tutkimusten  mukaan  kaikista  innovatiivisimmat  yritykset  pyrkivät  

olemaan  parhaita  ja  niiden  työntekijöillä  on  selkeä  käsitys  tarkoituksesta  ja  pyrkimys  

haastaa   olemassa   oleva   löytääkseen   täysin   uusia   tapoja   toimia   saavuttaakseen  
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asetetun   tavoitteen.   Innovatiiviset  yritykset  eivät  pyri  ainoastaan  päihittämään  kil-

pailijansa,  vaan  he  luovat  vision  ja  tavoitteen,  jonka  saavuttaminen  luo  uusia  tuot-

teita,  jotka  päihittävät  nykyiset  ja  tarjoavat  selkeän  aseman  markkinoilla  (Lawson  &  

Samson  2001,  389-390).  

  

Vision  rooli  nähdään  koko  innovaatiokyvyn  toiminnalle  olennaisena  ja  sitä  tarvitaan  

kirjallisuuden  mukaan  ohjaamaan,  muistuttamaan  (historia),  inspiroimaan,  hallitse-

maan   ja   vapauttamaan   organisaatio   toimimaan   joustavasti   ja   vapaasti,   kohti   yh-

teistä  päämäärää.  Lisäksi  organisaation  vision  nähdään  ohjaavan  organisaation  toi-

mintoja,  motivoivan   työntekijöitä   ja  varmistavan,  että  organisaation  prosessit  ovat  

strategisesti   linjassa  vision  kanssa  (Foster  &  Akdere  2006,  101-104).  Strategialla  

taas  tutkimuskirjallisuudessa  viitataan  strategiseen  vision  levittämiseen  läpi  koko  or-

ganisaation  (Smith  ym.  2008,  660).  Yrityksen  strategia  tulee  kehittää  heijastamaan  

organisaation  kulttuuria,  ja  sen  tulee  kommunikoida  organisaation  jaettua  visiota  ja  

tavoitteita.  Innovaatiokykyä  tukeva  strategia  vaatii,  että  kaikki  organisaation  työnte-

kijät  tiedostavat,  ymmärtävät  ja  hyväksyvät  toiminnan  tavoitteet;;  samaistuvat  tavoit-

teiden  taustalla  oleviin  arvoihin;;  pitävät  tavoitteita  realistisina  (Kianto  &  Mattila  2007,  

6-7);;  ymmärtävät,  miten  yrityksen  strategia  vaikuttaa  heidän   työhönsä;;  sekä  mitä  

heidän  tulee  tehdä  auttaakseen  organisaatiota  saavuttamaan  tavoitteensa  (Smith  

ym.  2008,  666).  Näin  voidaan  varmistaa,  että  koko  organisaatio  puhaltaa  yhteen  

hiileen  ja  jokaisen  sen  jäsenen  toiminta  edistää  yhteisten  tavoitteiden  saavuttamista  

(Kianto  &  Mattila  2007,  6-7).  

  

Tutkimuksen   tulokset  ovat   linjassa  aiemman  kirjallisuuden  kanssa   ja  myös   tässä  

tutkimuksessa   visio   ja   strategia   nostettiin   yhdeksi   tärkeimmistä   innovaatiokyvyn  

mahdollistavista   tekijöistä.  Yrityksen   visio,   päämäärä   ja   tarkoitus   yhdessä   strate-

gian,  tavoitteiden,  roolien  ja  pelisääntöjen  kanssa  muodostivat  koko  yritysten  toimin-

taa  ja  innovaatiokykyä  ohjaavat  tekijät.  Lisäksi  näiden  yhdessä  luominen  ja  yhdessä  

sovitun   kommunikoiminen   ja   jankuttaminen   arjessa   nostettiin   toimintaa   tukeviksi  

avaintoimenpiteiksi.  Tutkimuksen  tulokset  vahvistavat  näin  ollen  entisestään  yrityk-

sen  kirkkaan  vision,  strategian  ja  tavoitteiden  merkitystä  ja  avainasemaa  luotaessa  
innovaatiokykyistä  organisaatiota,  yrityksen  koosta  huolimatta.  
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Yhteenveto  

Tutkimuksen  tulokset  tukevat  aiempaa  kirjallisuutta  innovaatiokykyyn  vaikuttavista  

tekijöistä   ja   haastateltavien   keskuudessa   koettiin   aiempaa   kirjallisuutta  mukaillen  

tunnistettujen  tekijöiden  vaikuttavan  yrityksen   innovaatiokykyyn.   Innovaatiokykyyn  

vaikuttavista  yhdeksästä  tekijästä,  tutkimuksen  tulokset  osoittavat  pk-yritysten  joh-

tajien  pyrkivän  vaikuttamaan  yrityksen  innovaatiokykyyn  erityisesti  vision  ja  strate-

gian;;  organisaatiokulttuurin   ja  –ilmaston;;   johtajuuden;;  sekä  ulospäinsuuntautunei-

suuden  kautta.  Myös  organisaatiorakenteiden  osalta  yritysten  innovaatiokykyyn  py-

rittiin  vaikuttamaan,  mutta  tutkimuksen  tulokset  osoittivat  johtajien  kokevan  yritysten  

kulttuurin  ja  rakenteet  yhtenevinä,  mikä  tukee  ajatusta  siitä,  että  keskustelun  orga-

nisaatiorakenteista  voisi  jatkossa  upottaa  yhteen  organisaatiokulttuurin  ja  -ilmaston  

kanssa  keskusteltaessa  innovaatiokyvykkyydestä  pk-yrityskontekstissa.  

  

Yritysten  innovaatiokykyyn  vaikuttavista  tekijöistä  tietämyksen  ja  osaamisen  kehit-

tämisen;;  oppimis-   ja  uudistumiskyvyn;;  sekä  yksilöiden   luovuuden  ja  aktiivisuuden  

osalta  tutkimuksen  tulokset  tukevat  aiempaa  kirjallisuutta  vain  osittain.  Tulosten  mu-

kaan  tietämyksen  ja  osaamisen  merkitys  innovoinnille  ja  yrityksen  menestymiselle  

oli  laajasti  tiedostettua,  mutta  yritysten  välillä  oli  suurta  vaihtelua  siinä,  miten  hyvin  

haastateltavat  kokivat  onnistuneensa  tarvittavan  tietämyksen,  taitojen  ja  osaamisen  

tunnistamisessa,   hyödyntämisessä   ja   kehittämisessä.   Yhtenevää   tietämyksen   ja  

osaamisen  kehittämisen  näkökulmasta  oli   oppimisorientoituneen  kulttuurin   luomi-

nen,  mutta  mielenkiintoista   ja   aiemmista   tutkimuksista   suurestikin   poikkeavaa  oli  

taas  se,  että  johtajat  painottivat  näkemyksissään  henkilöstön  kehittämisestä  erityi-

sesti  yksilöiden  oma-aloitteisuutta  itsensä  kehittämisessä,  kun  taas  aiemmassa  kir-

jallisuudessa  vallitsee  näkemys,  jonka  mukaan  yrityksen  osaamisen  ja  tietämyksen  

kehittäminen  ohjataan  johtajien  toimesta.  

  

Tutkimustulosten  osalta  taas  oppimis-   ja  uudistumiskykyä  pidettiin  tärkeänä  ja  tu-

lokset  korreloivat  aiemman  kirjallisuuden  kanssa  siinä,  miten  johtajat  pyrkivät  edis-

tämään  oppimis-  ja  uudistumiskykyä  luomalla  epäonnistumisen  sallivaa,  kokeiluihin  

ja   oppimiseen   kannustavaa,   nykyistä   tekemistä   ja   toimintaa   kyseenalaistavaa   ja  

avoimesti  kommunikoivaa  kulttuuria  luomalla.  Tulokset  olivat  kuitenkin  ristiriidassa  
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aiemman  kirjallisuuden  kanssa  siinä,  missä  määrin  yritysten  voidaan  nähdä  onnis-

tuneen  oppimisorientoituneisuuden  omaksumisessa  ja  tämän  eron  selventäminen  

vaatii   tuoreemman   kirjallisuuden   tarkastelua   tai   lisätutkimuksia   tulevaisuudessa.  

Mitä  taas  yksilöiden  luovuuden  ja  aktiivisuuden  vaikuttavuuteen  tulee,  tukevat  tutki-

muksen  tulokset  aiempaa  kirjallisuutta  myöskin  osittain,  sillä   tutkimuksen  tulokset  

eivät  nostaneet  erityisen  voimakkaasti  esille  yritysten  pyrkimyksiä  tunnistaa  tai  edis-

tää  yksittäisten  ihmisten  luovuutta,  mutta  painottivat  taas  paljonkin  yksittäisten  ih-

misten   aktiivisuutta   ja  motivaatiota.   Näin   ollen   tulokset   eivät   kuitenkaan   kyseen-

alaista  aiempien  tutkimusten  oikeellisuutta,  vaan  viittaavat  enemmänkin  siihen,  että  

yrityksissä  voitaisiin   jatkossa  asettaa  enemmän  painoarvoa  yksilöiden   luovuuden  

edistämiselle,  sillä  painopiste  vaikuttaa  tulosten  pohjalta  olevan  astetta  vahvemmin  

yksilöiden  aktiivisuuden  edistämisessä.  

  

Yritysten  innovaatiokykyyn  vaikuttavista  tekijöistä  viimeisen  ei  resurssien  osalta  tut-

kimuksen  tulokset  tukevat  aiempaa  kirjallisuutta,  mutta  tarjoavat  lisäksi  mielenkiin-

toisia   näkökulmia  otettaessa   keskusteluun  mukaan  aiemmassa   kirjallisuuden  pk-

yritys  konteksti.  Tutkimuksen  tulokset  osoittavat  resursseja  pidettävän  merkittävinä  

innovaatiokyvylle  myös  pk-yrityksissä,  mutta  esiin  nousi  pk-yritysten  suuryrityksiä  

pienemmät  resurssit.  Siinä  missä  tulokset  tukevat  Saunilan  (2016)  näkemystä  pk-

yritysten  resurssirajoitteista  johtamisen,  työvoiman  ja  talouden  osalta  (Saunila  2016,  

162),  tuovat  tulokset  myös  mielenkiintoisen  näkökulman  siitä,  miten  pienet  resurssit  

nähdään  pk-yrityksissä  haasteen  lisäksi  myös  mahdollisuutena.  Haasteiden  lisäksi  

pienten  resurssien  nähtiin  nimittäin  tuovan  pk-yrityksille  myös  etuja  suhteessa  suur-

yrityksiin,  sillä  pienten  resurssien  nähtiin  auttavan  fokusoimaan  tekemistä  ja  inves-

tointeja,  mikä  tuo  yritykselle  ketteryyttä  kehitystyöhön  ja  luo  pienempiä  riskejä.    

  

6.2   Tulosten  vaikutus  tutkimuskenttään  
  

Tutkimus  kohdennettiin  pk-yrityksiin,  sillä  aiemmissa  innovaatiotutkimuksissa  on  ha-

vaittu  merkittäviä   tutkimusaukkoja  nimenomaan  pk-yrityksiin  kohdistuneiden   inno-

vaatiotutkimusten  osalta.  Tutkimuksen  pyrkimyksenä  oli  näin  ollen  lisäksi  täydentää  
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aiempaa  tutkimuskirjallisuutta  erityisesti  pk-yrityksiin  kohdistuneen  innovaatiokyky-

tutkimuksen   valossa.   Seuraavaksi   tässä   osiossa   esitellään   aiemmissa   tutkimuk-

sissa   tehdyt  pk-yrityksiin   liittyvän   innovaatiotutkimuksen  havainnot,   joita   löydettiin  

yhteensä  neljä  kappaletta.    Havaintojen  yhteydessä  esitellään  tämän  tutkimuksen  

tulosten  pohjalta  tehdyt  johtopäätökset  havainnoista.  

  

1)   Ensimmäinen  aiemmasta  kirjallisuudesta  poimittu  havainto  oli  vähäinen,  ni-

menomaan  pk-yrityksiin  keskittynyt   innovaatiotutkimuskirjallisuuden  määrä.  

Suuri  osa   innovaatiotutkimuksista  on  kohdistunut  vain  suuryrityksiin,  mistä  

johtuen  on  olemassa  vain  vähän  tutkimuskirjallisuutta  siitä,  mitä  menestyvä  

innovointi  pk-yrityksissä  todellisuudessa  vaatii  (Laforet  2011,  381),  mitkä  te-

kijät  vaikuttavat  erityisesti  pk-yritysten  innovaatiokykyyn  sekä  siitä,  miten  pk-

yritykset  voivat  kehittää  omaa   innovaatiokykyään  (Saunila  2016,  162-163).  

Tämä  havainto  johti  tutkimuksen  kohdistamiseen  suomalaisiin  pk-yrityksiin,  

mikä  jo  itsessään  tuotti  arvokasta  täydennystä  alan  tutkimuskirjallisuuteen.    

  

2)   Toinen  havainto   liittyi  pk-yritysten  ja  suuryritysten  välisiin  eroihin,  mikä  tuki  

aiempaa  havaintoa  pk-yrityksiin  kohdistuneen  tutkimuksen  tärkeydestä.  Tut-

kimusten  mukaan  pk-yritykset  eroavat   suuremmista  organisaatioista  muun  

muassa  johtamistyylien,  joustavampien  rakenteiden,  innovaatiopotentiaalin,  

dynaamisten  strategioiden  sekä  pieniin  yrityksiin  kohdistuneiden  resurssira-

joitteiden  osalta  (Saunila  2016,  162),  joten  on  epäselvää,  voidaanko  suuria  

yrityksiä  tutkimalla  kehitettyjä  teorioita  suoraan  soveltaa  pk-yrityksiin  (Saunila  

2016,  163;;  Hausman  2005,  774).  Vaikka  tämä  tutkimus  ei  suoraan  ottanut  

kantaa  suuryritysten  ja  pk-yritysten  välisiin  eroihin,  voidaan  tutkimustulosten  

pohjalta  tukea  näkemystä  siitä,  että  suuryritysten  pohjalta  kerättyä  tutkimus-

kirjallisuutta   ei   voida   soveltaa   täysin   pk-yrityksiin   kohdistuvassa   tutkimuk-

sessa.  Tutkimuksessa  tehtiin  havainto,  jonka  mukaan  pk-yritysten  johto  pyrki  

jopa   täysin  välttelemään   tarkastelemasta  asioita   turhan  suuryritysmäisesti,  

mikä  näyttäytyi  esimerkiksi  organisaatiorakenne  sanan  tai  HR-perspektiiviin  

välttelynä.   Yritysten   pienemmän   koon   ja   pienempien   resurssien   nähtiin   li-
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säksi   tuovan   joustavuutta   ja   ketteryyttä   toimintaan,   helpottavan   kommuni-

kointia  sekä  pienentävän  kehitystyössä  otettavaa  riskiä,  mikä  nähtiin  pk-yri-

tysten  koon  tuomana  etuna  suhteessa  suuryrityksiin.        

  

3)   Kolmas  aiemman  tutkimuksen  havainto  liittyi  yrityksen  kokoon  ja  siihen  liitet-

tyyn  innovaatiokyvyn  asteeseen.    Aiemmat  tutkimukset  pk-yritysten  korkeam-

masta  innovatiivisuudesta  suhteessa  suuryrityksiin  havaittiin  ristiriitaisiksi  ja  

todettiin  vaativan  lisää  empiiristä  tukea  taakseen.  Osassa  kirjallisuudesta  pk-

yrityksiä  pidetään  innovatiivisempina  (mm.  Konsti-Laakso  ym.  2012,  93;;  Su-

listyo  &  Siyamtinah  2016,  196),  kun  taas  osan  mukaan  organisaation  koolla  

tai   toimialalla  ei  näyttäisi  olevan  merkittävää  suhdetta  yrityksen   innovatiivi-

suuden  kanssa   (Wan  ym.  2005,  265;;  Laforet  2011,  380).  Edelleen  vaikka  

tutkimuksen  tavoitteena  ei  ollut  arvioida  pk-yritysten  innovaatiokykyä  tai  ver-

tailla  sitä  suuryritysten  innovaatiokykyyn,  voidaan  tutkimustulosten  pohjalta  

esittää  näkemyksiä  pk-yritysten  innovaatiokyvystä.  Tutkimustulokset  osoitti-

vat   pk-yritysten   johdon   pyrkivän   edistämään   tekijöitä,   jotka   aiemmat   tutki-

mukset  ovat  osoittaneet  edistävän  yrityksen  innovaatiokykyä.  Innovaatioky-

kyyn  vaikuttavista   tekijöistä  kirjallisuutta   täysin   tukevalla   tavalla   johto  pyrki  

edistämään   organisaatiokulttuuria   ja   –ilmastoa,   johtajuutta   sekä   ulospäin-

suuntauneisuutta.  Kirjallisuutta  osittain  tukevalla  tavalla  pyrittiin  lisäksi  edis-

tämään  tietämyksen  ja  osaamisen  kehittämistä,  organisaatiorakenteita,  op-

pimis-  ja  uudistumiskykyä,  yksilöiden  luovuutta  ja  aktiivisuutta  sekä  resurs-

seja.  Tutkimustulokset  osoittavat  näin  ollen  pk-yritysten  johdon  pyrkivän  edis-

tämään  yritysten  innovaatiokykyä  mahdollisuuksien  ja  resurssien  puitteissa,  

mutta  se,  miten  innovaatiokykyä  näissä  yrityksissä  johdetaan  ei  kuitenkaan  

kerro  mitään  yrityksen  todellisesta  innovaatiokyvystä.  Näin  ollen  pk-yritysten  

innovaatiokyvyn  todistaminen  vaatisi  jatkotutkimuksia,  joissa  tutkimuksen  ta-

voite  on  erikseen  kohdistettu   yrityksen   innovaatiokyvyn  arviointiin.   Lisäksi,  

jotta  voitaisiin   todistaa  yrityksen  koon  vaikutus  yrityksen   innovatiivisuuteen  

tai  innovaatiokykyyn,  tulisi  tutkimus  toteuttaa  pk-yrityksiä  ja  suuryrityksiä  ver-

tailemalla.      
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4)   Neljäs  ja  viimeinen  havainto  liittyi  innovoinnin  tärkeyteen  ja  johdon  suhtautu-

miseen   innovoinnin   tärkeyden  suhteen.  Tutkimusten  mukaan   innovointi   eli  

kyky  luoda  uutta  on  pk-yritysten  tärkein  keino  pysyä  kilpailukykyisenä,  mikä  

on  nostanut  innovaatiokyvyn  edistämisen  ja  innovaatiota  tukevien  aloitteiden  

kehittämisen  ja  toteuttamisen  pk-yritysten  johtajien  avainfokusalueeksi  (Mad-

rid-Guijarro  2013,  578-579;;  Cakar  &  Ertürk  2010,  327).  Tämä  havainto  oli  

upotettu  tutkimuksen  tavoitteisiin  ja  yhtenä  tutkimuksen  alakysymyksenä  oli-

kin   selvittää,  miten   tärkeänä   innovaatiokyvyn  edistäminen   yrityksissä  näh-

dään  ja  miten  johto  sitä  pyrkii  edistämään.  Tutkimuksen  tulokset  tukevat  täy-

sin  aiemman  tutkimuskirjallisuuden  näkemystä  siitä,  että  innovaatiokykyä  pi-

detään   pk-yrityksissä   tärkeänä   kilpailukyvyn   lähteenä   ja   sen   tukeminen   ja  

edistäminen  tunnistetaan  johtajan  tärkeäksi  tehtäväksi.  

  

6.3   Tulosten  hyödyntäminen  käytännössä  
  

Tutkimuksen   tulokset   tarjoavat   hyvän   viitekehyksen   pk-yritysten   innovaatiokyvyn  

tutkimisen  ja  johtamisen  tueksi.  Tulokset  tukevat  ja  täydentävät  osaltaan  aiempaa  

kirjallisuutta  pk-yritysten  innovaatiokykyyn  vaikuttavista  tekijöistä,  mutta  antavat  li-

säksi  konkreettisia  esimerkkejä  keinoista  ja  tavoista,  joita  pk-yritysten  johto  voi  hyö-

dyntää   pyrkiessään   edistämään   yrityksen   innovaatiokykyä.   Tutkimuksen   tulosten  

pohjalta  voidaan  kehittää   tutkimuksen   teoreettiseksi  viitekehykseksi   luotua  pk-yri-

tysten  innovaatiokyky  –mallia  eteenpäin,  minkä  lisäksi  tutkimuksen  tuloksia  voidaan  

hyödyntää  esimerkiksi   pk-yritysten   innovaatiokyvyn   johtamismallin   luomisen  poh-

jana.  Näin  ollen  tutkimuksen  tuloksia  voidaan  hyödyntää  jatkossa  niin  tutkimuskir-

jallisuuden  kuin  johdon  kehittämisen  pohjana.  

  

Tutkimuksen  tuloksia  voidaan  hyödyntää  pk-yritysten  innovaatiokyky  –mallin  jatko-

kehittämiseen.  Tässä   tutkimuksessa   innovaatiokyky  –mallissa  esiteltiin   yhdeksän  

yrityksen  innovaatiokykyyn  vaikuttavaa  tekijää,  jotka  ovat  visio  ja  strategia;;  organi-

saatiokulttuuri  ja  –ilmasto;;  johtajuus;;  organisaatiorakenteet;;  ulospäinsuuntautunei-

suus;;  tietämyksen  ja  osaamisen  kehittäminen;;  oppimis-  ja  uudistumiskyky;;  yksilöi-

den  luovuus  ja  aktiivisuus  sekä  resurssit.  Tutkimuksen  tulokset  osoittavat  kuitenkin  
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tarpeita  tämän  mallin  jatkokehittämiselle,  sillä  tutkimuksessa  havaittiin  mallin  toimi-

mattomuus  organisaatiorakenteiden  ja  resurssien  osalta.  Tulosten  pohjalta  ehdote-

taankin  mallin  kehittäminen  niin,  että  organisaatiorakenne  -tekijään  liittyvää  sisältöä  

käsiteltäisiin   jatkossa  organisaatiokulttuuri   ja  –ilmasto   tekijän  alla,   johtuen  näiden  

keskinäisestä  sidonnaisuudesta  pk-yritysten   johdon  näkökulmasta.  Tämän   lisäksi  

mallia  tulisi  muokata  resurssi  –tekijän  osalta,  sillä  huolimatta  siitä,  että  pk-yritysten  

johto  koki  resurssien  vaikuttavan  merkittävästi  innovaatiokykyyn,  tulee  pk-yritysten  

innovaatiokykyyn  vaikuttavia  tekijöitä  käsiteltäessä  huomioida  pienten  yritysten  pie-

nemmät  resurssit,  sekä  näin  ollen  myös  johdon  vähäiset  mahdollisuudet  vaikuttaa  

resurssien  hyödyntämiseen.  Pk-yrityksissä   tärkeimmiksi  kehitysresursseiksi   luoki-

teltiin  ihmiset,  joten  resurssi  –tekijän  alla  tulisi  jatkossa  painottaa  voimakkaammin  

inhimillisiä  tekijöitä,  jotka  tässä  tutkimuksessa  jätettiin  resurssi  –tekijän  alla  vähäi-

seen  rooliin.  Inhimillisten  tekijöiden  lisäksi  pk-yritysten  resurssien  edistämiseksi  tu-

lisi   tekijän   alla   painottaa   jatkossa   voimakkaammin   ulkoisen   rahoituksen   hankki-

mista.  Tulokset  osoittivat  pk-yritysten  taloudellisten  resurssien  olevan  pienet,  minkä  

koettiin  rajoittavan  panostusmahdollisuuksia.  Kasvuhakuisuus  taas  vaatii  taloudel-

lista  panostusta   innovointiin,   joten  pk-yritysten  omien   taloudellisten   resurssien  ol-

lessa   pienet,   tulisi   kasvuhaluisten   yritysten   pyrkiä   hakemaan   rahoitusta   ulkopuo-

lelta.  Näin  ollen  pk-yritysten  innovaatiokyky  mallia  tulisikin  jatkossa  kehittää  resurssi  

–tekijän  osalta  niin,  että  siinä  painotetaan  voimakkaammin  inhimillisten  resurssien  

hyödyntämistä  sekä  taloudellisten  resurssien  hankkimista.  

  

Toinen  tutkimustulosten  hyödyntämismahdollisuus  on  pk-yritysten  innovaatiokyvyn  

johtamismallin  kehittäminen.  Tulokset  kokoavat  yhteen  kuuden  eri  yrityksen  toimi-

tusjohtajan   näkemykset   innovaatiokyvyn   kehittämisestä   ja   edistämisestä   omassa  

yrityksessään.  Sen  lisäksi,  että  tulokset  antoivat  vastauksen  tutkimuskysymykseen  

siitä,  miten   pk-yritysten   innovaatiokykyä   johdetaan,   antoivat   ne  myös   paljon   esi-

merkkejä  konkreettisista  keinoista  ja  tavoista,  joilla  pk-yritysten  johto  pyrkii  yrityksen  

innovaatiokykyä  edistämään.  Tulokset  osoittivat  pk-yritysten  johtajilla  olevan  erilai-

sia   haasteita   ja   ratkaisuja   oman   yrityksen   innovaatiokyvyn   johtamisessa.   Siinä  

missä   yhdellä   haaste   oli   tietämyksen   ja   osaamisen   systemaattisessa   kehittämi-

sessä,  saattoi   toisella  olla   ratkaisu   tähän,  mutta  samalla  oma  haaste  henkilöstön  
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sitouttamisessa  yrityksen  kehittämiseen.  Jokaisen  haasteet  ja  ratkaisut  osoittautui-

vat  tuloksissa  erilaisiksi,  mikä  tarjoaa  arvokkaan  ja  mielenkiintoisen  pohjan  ratkai-

sujen,  keinojen  ja  tapojen  jakamiseen  pk-yritysten  johtajien  kesken.  Tulosten  poh-

jalta  pk-yritysten  johtajille  voidaan  antaa  tutkimuksen  kappaleessa  5  esitellyt  yhdek-

sän  ohjenuoraa  pk-yritysten  innovaatiokyvyn  johtamiseen:  Muutosta  ja  uudistumis-

tarvetta  ei  tule  vain  tiedostaa  ja  pitää  tärkeänä,  vaan  innovaatiokyky  tulee  nostaa  

koko  toiminnan  avainajuriksi;;  innovointia  tulee  edistää  luomalla  ihmistenvälistä  vuo-

rovaikutusta  ja  luottamusta  sekä  antamalla  ärsykkeitä  ulkomaailmasta  ja  aikaa  luo-

vana  olemiseen;;  kirkasta  yrityksen  päämäärä  ja  tavoitteet  sekä  pyri  luomaan  stra-

tegiatyöstä  jatkuva  prosessi  yhdessä  henkilöstön  kanssa;;  organisoi  toiminta  kom-

munikoimalla  yrityksen  yhteinen  suunta  sekä  yksilöiden  roolit,  valta  ja  vastuu  selke-

ästi  ja  jatkuvasti;;  anna  Ihmisille  paljon  vapautta  tehdä  työnsä,  mutta  tee  myös  sel-

väksi  vastineeksi  odottamasi  oma-aloitteisuus  ja  kyky  kantaa  vastuu;;  pidä  tärkeim-

pänä  tehtävänäsi  osaavien  yksilöiden  tukeminen  sekä  heidän  onnistumisensa  mah-

dollistaminen;;  pidä  huoli,  että  yrityksen  kulttuuri  ja  arvomaailma  on  yhtenevä  sekä  

kaikkien   jakama   ja  painota  asenteen  merkitystä   ihmisten  valinnassa;;  pyri   edistä-

mään  yrityksen  kulttuurissa    yhteishenkeä,  avoimuutta,  yhdessä  tekemistä  sekä  tie-

don   ja  osaamisen   jakamista;;  pohdi   jatkuvasti  mitä  kyvykkyyksiä  yrityksessä  tarvi-

taan  huomenna   ja  pyri   varmistamaan   tarvittavan  osaamisen  olemassaolo.  Nämä  

tutkimuksen  tarjoamat  yhdeksän  ohjenuoraa  ovat  vasta  kuuden  eri  yrityksen  toimi-

tusjohtajan  näkemykset  yrityksen  innovaatiokyvyn  johtamisesta  ja  ne  antavat  hyvän  

pohjan  innovaatiokyvyn  johtamismallin  luomiseksi.  Tutkimuksen  toistamisen  usko-

taan  kuitenkin  edelleen  tuottavan  mielenkiintoisia  näkemyksiä  keinoista  ja  tavoista  

yrityksen   innovaatiokyvyn   johtamiseksi,   joten   kattavan   ja   luotettavan   mallin   luo-

miseksi  suositellaan  edelleen  jatkotutkimuksia  pk-yritysten  innovaatiokyvyn  johtami-

sesta.  

  

6.4   Työn  rajoitteet  ja  jatkotutkimusehdotukset  
  

Tämä  tutkimus  toteutettiin  laadullisena  tutkimuksena,  jossa  aineistonhankintamene-

telmäksi  valittiin  puolistruktuoitu  teemahaastattelu.  Tarkasteltaessa  tehtyjä  menetel-

mävalintoja  saatujen  tutkimustulosten  valossa,  voidaan  valintoja  pitää  onnistuneina,  
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sillä  ne  palvelivat  asettua  tutkimusongelmaa  ja  sen  ratkaisemista.  Myös  aineiston  

sisältölähtöinen  analyysi  tuotti  odotettuja  uudenlaisia  näkökulmia  aiheeseen  ja  va-

lintaa  voidaan  näin  ollen  pitää  onnistuneena.  Laadullinen  tutkimus  menetelmävalin-

tana  kaiken  kaikkiaan  soveltui  tutkimuksen  lähtökohdille  hyvin,  johtuen  pk-yritysten  

innovaatiotutkimuksen  vähäisyydestä.  Tutkimuksessa  saatiin  tuotettua  rikasta  laa-

dullista  aineistoa,  joka  mahdollisti  sisältölähtöisen  analyysin  ja  näin  myös  teoriasta  

poikkeavia,  uusia  tuloksia.  Tulosten  avasivat  pk-yrityksiin  kohdistuvaa  innovaatioky-

kytutkimusta  ja  loivat  pohjan  uusille  jatkotutkimusaiheille.  

  

Mielenkiintoista  olisi   tämän   tutkimuksen  pohjalta   jatkaa  pk-yritysten   innovaatioky-

kyyn  vaikuttavien  tekijöiden  mallin  kehittämistä  edellisessä  kappaleessa  kuvailtujen  

organisaatiorakenteeseen   sekä   resurssi   –tekijään   liittyvien  muutosten   kautta.   Li-

säksi  tutkimusten  toistaminen  uusien  ja  erilaisten  pk-yritysten  osalta  olisi  mielenkiin-

toinen  jatkotutkimuksen  aihe,  joka  tuottaisi  lisää  näkemyksiä  ja  konkreettisia  keinoja  

ja  tapoja  pk-yritysten  innovaatiokyvyn  johtamisesta.  Kolmas  ajatus  jatkotutkimuksen  

aiheista  liittyy  kappaleessa  6.2  esiteltyihin  aiempien  pk-yrityksiin  kohdistuneiden  tut-

kimusten  ristiriitaisiin  tuloksiin,  joihin  tämä  tutkimus  ei  tuottanut  vastauksia.  Tämän  

pohjalta  olisikin  mielenkiintoista  toteuttaa  jatkotutkimus,  jossa  vertailtaisiin  pk-yrityk-

siä  suuryrityksiin,  tavoitteena  selvittää  onko  yrityksen  koolla  vaikutusta  yrityksen  in-

novaatiokykyyn  ja  ovatko  pk-yritykset  tosiaan  innovatiivisempia  kuin  suuryritykset.  

  

Onnistuneista   menetelmävalinnoista   ja   tutkimuksesta   huolimatta   tällä   työllä   on  

myös  omat  rajoitteensa,  jotka  tulee  huomioida.  Tämä  työ  toteutettiin  alusta  asti  laa-

dullisena  tutkimuksena,  mutta  tutkimussuunnitelma  muuttui  työn  aikana  ja  työn  lo-

pullinen  muoto  rakentui  vaiheittain.  Tutkimuksen  kohdeyritykset  päätettiin  jo  hyvissä  

ajoin  työtä  aloitettaessa,  mutta  lopullinen  ratkaistava  tutkimusongelma,  tutkimusky-

symykset,  menetelmävalinnat  sekä  halutut  tiedonantajat  päätettiin  vasta  teoreetti-

sen   viitekehyksen   valmistumisen   jälkeen   ja   aineiston   analyysimenetelmä   valittiin  

vasta,  kun  tutkimusaineisto  oli   jo  kerätty  kokoon.  Tämä  tutkimuksen  vaiheittainen  

rakentaminen   takasi   saatujen   tulosten   valossa   onnistuneet   menetelmävalinnat,  

mutta  vaikutti  omalta  osaltaan  tutkimuksen  tavoitteeseen  sekä  lopulta  syntyneisiin  

tuloksiin.  Menetelmävalintojen,  tavoitteiden  ja  lopullisten  päätösten  tekeminen  heti  
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tutkimuksen  alussa  olisivat  todennäköisesti  tuottaneet  hyvinkin  erilaisia  tutkimustu-

loksia,  mutta  olisivat  myös  voineet  johtaa  tutkimusta  harhateille.  Vaiheittaisen  ete-

nemisen  sopiessa   laadullisen   tutkimuksen  tyyliin,  pidettiin  sitä   tässä   tapauksessa  

kuitenkin  tilanteeseen  parhaiten  sopivana,  sekä  näin  myös  toteutettua  tutkimusta  ja  

saatuja  tuloksia  onnistuneina.  
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Liitteet  
  

Liite  1:  Haastateltaville  lähetetty  ennakkoinformaatio  sekä  haastattelukysymykset  
  

INNOVAATIOKYVYN  JOHTAMINEN  SUOMALAISISSA  PK-YRITYKSISSÄ  
  

Tutkimuksen  aihe  on   innovaatiokyvyn   johtaminen  suomalaisissa  pk-yrityksissä   ja  

haastatteluiden  tavoitteena  on  selvittää,  miten  tärkeänä  innovaatiokyky  ja  sen  edis-

täminen  nähdään  yrityksissä  sekä  millä  tavoin  johtajat  pyrkivät  edistämään  yrityksen  

innovaatiokykyä.    

  

INNOVAATIOKYKY  
  

Innovaatiokyvyn   termi  yhdistetään  usein   innovaatioiden   luomiseen  uusien   tuottei-

den  ja  palveluiden  muodossa.  Tässä  tutkimuksessa  sillä  viitataan  kuitenkin  laajem-

min  yrityksen  yleiskykyyn  innovoida  sekä  potentiaaliin  luoda  yritykselle  ja  sen  sidos-

ryhmille  arvoa  tuottavia  innovatiivisia  tuloksia  jatkuvasti,  hyödyntämällä  yrityksessä  

olevaa   tietämystä   ja  osaamista.   Innovaatiokyvyllä  viitataan  siis  yleisesti   yrityksen  

kykyyn  reagoida,  uudistua  ja  kehittyä  muuttuvan  toimintaympäristön  ja  asiakastar-

peiden  mukana.  

  

HAASTATTELUKYSYMYKSET:  
  

Lämmittelykysymykset,  joiden  pyrkimyksenä  selvittää  haastateltavan  ja  yrityksen  
suhtautuminen  innovaatiokykyyn:  

  

1.   Mitä  ajatuksia  yrityksen  innovaatiokyky  sinussa  herättää?  Miten  merkitykselli-

senä  näet  sen  edistämisen  yrityksessä?  

2.   Millainen  asenne  tai  suhtautuminen  yrityksen  henkilöstöllä  on  mielestäsi  uuden  

luomiseen,  kokeiluun,  riskinottoon,  epäonnistumiseen  ja  nykyisen  toiminnan  

kehittämiseen?  

3.   Mikä  on  oma  suhtautumisesi  kokeiluun,  riskinottoon,  epäonnistumiseen?  

  



  

  

125  

Teemakysymykset,   joilla   pyrittiin   selvittämään   johtajan   keinoja   innovaatiokyvyn  
edistämiseen  yrityksessä:  

  

4.   Miten  kuvailisit  omaa  johtamistyyliäsi  eli  millainen  johtaja  olet  ja  mitkä  ovat  mie-

lestäsi  tärkeimmät  tehtäväsi  johtajana?  

5.   Millaista  yrityskulttuuria  ja  ilmapiiriä  pyrit  yrityksessä  edistämään  ja  mitkä  ovat  

mielestäsi  tärkeimmät  keinot  tähän?  

6.   Millainen  rakenne  yrityksellä  on  esim.  roolituksen,  päätöksenteon,  vastuunjaon  

ja  kommunikoinnin  osalta  ja  miten  ne  mielestäsi  tukevat  kulttuuria,  jota  pyrit  yri-

tyksessä  edistämään?  

7.   Miten  hyvin  yrityksessä  tunnistetaan  yritykselle  strategisesti  tärkeä  tietämys  ja  

osaaminen  ja  miten  sitä  pyritään  kehittämään  ja  hyödyntämään?  

8.   Miten  kuvailisit  yrityksen  suhdetta  asiakkaisiin,  kilpailijoihin  ja  muuhun  verkos-

toon?  Miten  aktiivista  tai  tiivistä  yhteydenpito  tai  yhteistyö  on  ja  millä  tavoin  sitä  

pyritään  edistämään?  

9.   Miten  yksilöiden  luovuutta  ja  oma-aloitteisuutta  tuetaan  ja  miten  heitä  kannus-

tetaan,  motivoidaan  kehittämään  yritystä?  

10.  Millä  tavalla  toiminnan  kehittämistä  resursoidaan?  

11.  Millainen  visio  ja  tavoitteet  yrityksellä  on  ja  miten  ne  on  kommunikoitu  henkilös-

tölle?  

  

  
  


