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sessa tarkoitetaan niitä organisaation kyvykkyyksiä, jotka mahdollistavat innovaatioiden 

syntymisen. Strategisilla HRM-käytännöillä tarkoitetaan organisaation suorituskykyyn vai-

kuttavia henkilöstöjohtamisen käytäntöjä. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutki-

muksena. Tutkimuksen kohdeorganisaatio toimii energia-alalla. Aineisto kerättiin haas-
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This study determined how the strategic HRM-practices of an organization influence its 

innovation capability. Innovation capability refers to the capabilities of an organization that 

enable innovation. Strategic HRM-practices are Human Resources Management prac-

tices that influence the organizations performance. This study was carried out as a qual-

itative case study. The case organization was from the energy sector. The study material 

was collected through 9 individual interviews of the case organizations key personnel. 

 

The study showed that the strategic HRM-practices support the innovation capability di-

rectly and through mediating factors by influencing the elements of the innovation capa-

bility. The HRM-practices had an effect both as individual practices and as a bundle. 

HRM-practices support innovation capability best when they are light, flexible and have a 

strategic fit with the business. Professionally created HRM-practices support innovation 

capability by creating open leadership, an organizational culture with emphasis on trust 

and support the well-being of the employees. From the innovation capability perspective 

the most relevant HRM-practices are systematic competence development and practices 

to support the sharing and utilizing of knowledge of employees. The effect of practices 

related to rewards on innovation capability was found limited in this study.  
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tioiden syntymisessä. Vai onko sitä lainkaan? Tutkimuksen aikana olen päässyt tapaa-

maan innostavia asiantuntijoita kohdeorganisaatiosta ja käsitykseni HR:n roolista on laa-

jentunut. Kiitos kohdeorganisaatiolle tuesta ja kiinnostuksesta tutkimuksen aihetta koh-
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1. JOHDANTO 

 

Innovaatiot ovat organisaatiolle keskeinen kilpailukyvyn lähde. Organisaation selviyty-

minen, menestyminen ja suoriutuminen muuttuvassa ja haastavassa toimintaympäris-

tössä on yhä enemmän riippuvainen innovaatioista. (Trost et al. 2016, 77–78) Innovaa-

tiot ovat siis elintärkeitä organisaation kilpailukyvyn kannalta (Ukko et al. 2016, 513). 

Innovointi on monimuotoinen ja monitasoinen ilmiö, joka vaatii taitavaa johtamista ja 

sopivia organisatorisia olosuhteita (Trost et al. 2016, 77–78). Innovaatioita voi syntyä 

ainoastaan silloin, jos organisaatiolla on innovaatiokyvykkyyttä (Laforet 2011, 380).  

 

Innovaatiokyvykkyyden käsite ei ole yksiselitteinen ja innovaatiokyvykkyyteen vaikutta-

vista tekijöistä ei ole yhtä ainutta totuutta. Innovaatiokyvykkyyttä tutkittaessa tulee aina 

huomioida myös organisaatiokohtaiset asiat. (Kallio et al. 2012, 22) Saunilan & Ukon 

(2012, 364) mukaan innovaatiokyvykkyyden johtaminen on yksi peruselementeistä, 

kun puhutaan innovatiivisesta organisaatiosta. Innovaatiopotentiaaliin vaikuttavat ele-

mentit voivat olla joko innovaatioita edistäviä tai jarruttavia (Saunila & Ukko 2012, 364). 

Innovaatiokyvykkyys koostuu elementeistä, jotka muodostavat organisaation kyvykkyy-

den innovoida (Ukko et al. 2016, 513). 

 

Tänä päivänä keskustellaan aktiivisesti henkilöstöjohtamisen (HR) roolin kehittymi-

sestä ja siitä, mihin sitä jatkossa tarvitaan. Bajerin (2016, 105) mukaan HR:n tulee jat-

kossa ottaa aktiivinen johtajarooli sekä vastuu muun muassa organisaation kyvykkyyk-

sien johtamisesta. McGurk & Rossenberg (2013, 5) näkevät, että innovaatiot ovat yksi 

HR:n keskeisimpiä haasteita tulevaisuudessa. Aki Ahlrooth kirjoitti hiljattain HR:n roo-

lista ja totesi, että "Paraskaan innovointiprosessi ei riitä, jos huonosti johdettujen ja töi-

hinsä leipiintyneiden työntekijöiden otsat näyttävät typografisilta kartoilta." (Ahlrooth 

2018) On siis olennaista ymmärtää, minkälainen vaikutus henkilöstöllä on innovaatioi-

den syntymiseen ja lisäksi miten Human Resource Management (HRM) -käytännöillä 

voidaan vaikuttaa organisaation innovaatiokykyyn. Strategisen HRM:n kirjallisuudessa 

on tunnistettu HRM-käytäntöjen ja innovaatioiden yhteys, mutta tutkimus on vielä puut-

teellista ja tulokset ovat osittain ristiriitaisia (Laursen & Foss 2014, 506).  
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1.1. Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän Pro-Gradu tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten strategiset HRM-käytän-

nöt vaikuttavat organisaation innovaatiokyvykkyyteen. Tutkimuksessa on olennaista 

ymmärtää, mistä organisaation innovaatiokyvykkyys muodostuu ja mitkä tekijät vaikut-

tavat sen kehittämiseen. Lisäksi olennaista on selvittää, mikä HRM-käytäntöjen ja in-

novaatioiden välinen yhteys on. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus kansainväli-

sestä energiakonsernista. Energiatoimiala on voimakkaassa murroksessa (Suomen 

energiatoimiala 2018), jonka vuoksi innovointi on erityisen tärkeää kohdeorganisaa-

tiossa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kohdeorganisaatiolle konkreettisia ehdotuk-

sia, joiden avulla HRM-käytännöt voivat paremmin tukea innovointikyvykkyyden kehit-

tymistä ja organisaation muutosta haastavassa toimintaympäristössä. Lisäksi tutkimus 

kontribuoi strategisen HRM:n kirjallisuuteen liittyen HRM-käytäntöjen ja innovaatioiden 

yhteyteen. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostetaan alan kirjallisuuden ja uu-

simpien tutkimustulosten avulla. Työn empiirinen osuus toteutetaan tapaustutkimuk-

sena, jossa aineisto kootaan haastattelemalla kohdeorganisaatiossa työskenteleviä 

avainhenkilöitä 

 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset koostuvat yhdestä päätutkimuskysymyksestä 

ja kolmesta alatutkimuskysymyksestä. Ensimmäinen alatutkimuskysymys käsittelee in-

novaatiokyvykkyyteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa on olennaista selvittää, 

mitkä tekijät oikeastaan vaikuttavat innovaatiokyvykkyyden nykytilaan. Ymmärtämällä 

millaiset eri tekijät vaikuttavat innovaatiokyvykkyyteen, voidaan pyrkiä vaikuttamaan 

näihin tekijöihin ja siten yrityksen innovaatioiden kehittymiseen. Tutkimuksen toinen 

alakysymys käsittelee strategisia HRM-käytäntöjä. Tämän kysymyksen avulla pyritään 

vastaamaan siihen, minkälaisia HRM-käytäntöjä organisaatioissa on. Kolmas alakysy-

mys käsittelee HR-käytäntöjä ja niiden yhteyttä innovaatiokyvykkyyteen. Tällä kysy-

myksellä pyritään tuomaan esille, minkälainen yhteys HRM-käytännöillä on innovaati-

oiden kehittymiseen. Kolmas tutkimuskysymys pyrkii selvittämään sitä, minkälainen 

rooli HR:llä on innovaatioiden ruokkimisessa ja miten HR-toimintoa pitäisi kehittää, jotta 
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se paremmin tukisi innovaatiotoimintaa. Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat 

seuraavat: 

 

Päätutkimuskysymys: 

 Miten strategiset HRM-käytännöt tukevat organisaation innovaatiokyvykkyyden 

kehittämistä? 

 

Alatutkimuskysymykset: 

 Mistä organisaation innovaatiokyvykkyys koostuu? 

 Mitä strategiset HRM käytännöt ovat? 

 Mikä on HRM käytäntöjen ja innovaatiokyvykkyyden välinen yhteys? 

 

1.2. Tutkimuksen rakenne ja rajaus 

 

Tutkimuksen johdannossa esitellään tutkimuksen tausta ja tavoitteet, asetetaan tutki-

muskysymykset sekä määritellään rajaukset. Johdannon jälkeen luvussa kaksi syven-

nytään tutkimukseen teoreettiseen taustaan. Teoreettisen taustan käsittelyssä keskity-

tään ensin innovaatioiden ja innovaatiokyvykkyyden kuvaamiseen. Tämän jälkeen ku-

vataan strategisia HRM-käytäntöjä. Luvussa 2.4. tarkastellaan tarkemmin HRM-käy-

täntöjen ja innovaatioiden yhteyttä. Teoriaosuuden jälkeen siirrytään tutkimusmenetel-

män kuvaamiseen. Luku kolme kuvaa tutkimuksen tutkimusstrategian, tiedonhankin-

nan strategian, aineiston keruun ja sen analysoinnin sekä tutkimuksen luotettavuuden 

tarkastelun. Luvussa neljä kuvataan tutkimuksen tulokset niin, että ensin kuvataan or-

ganisaation innovaatiokyvykkyyttä ja sen jälkeen HRM-käytäntöjen vaikutusta siihen. 

Tutkimustulokset on myös koottu tekstin lomaan selventäviksi taulukoiksi. Luvussa viisi 

pohditaan tutkimuksen tuloksia ja vertaillaan niitä aikaisempaan tutkimukseen. Tämän 

jälkeen esitetään tutkimuksen johtopäätökset ja vastataan tutkimuskysymyksiin. Lo-

puksi esitetään käytännön suosituksia sekä esitetään jatkotutkimuskohteita. 
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Tutkimuksen rajaus tehdään tutkimuskysymysten avulla. Tutkimuksessa käsitellään in-

novaatiokyvykkyyden viitekehystä, ei innovaatiojohtamista tai innovaatioprosessia. Kir-

jallisuuskatsauksessa keskitytään käsittelemään sellaisia HRM-käytäntöjä, joilla on tut-

kimusten mukaan vaikutusta innovaatioihin. Tutkimuksessa ei pyritä kuvaamaan erilai-

sia innovaatiomenetelmiä tai -työkaluja. Empiirisessä osiossa keskitytään kuvaamaan 

kohdeorganisaation tilannetta.  

 

1.3. Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

 

Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat innovaatiot, innovaatiokyvykkyys, henkilöstöjoh-

taminen  (HR) ja strategiset henkilöstöjohtamisen (SHRM) käytännöt. Tutkimuksen teo-

reettisina kulmakivinä toimivat tietopohjainen näkemys organisaatiosta (Knowledge-

based-view) yrityksestä sekä AMO-teoria (Ability-Motivation-Opportunity).  Kuvioon 1 

on koottu työn keskeiset teoriat ja käsitteet.  

 

 

KUVIO 1. Tutkimuksen keskeiset käsitteet 
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Innovaatiokyvykkyydellä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan organisaation kykyä inno-

voida. Innovaatiokyvykkyys koostuu elementeistä, jotka muodostavat organisaation ky-

vykkyyden innovoida (Ukko et al. 2016, 513). Strategiset HRM-käytännöt ovat sellaisia 

strategisia henkilöstöjohtamisen käytäntöjä, joilla on yhteys organisaation suoritusky-

kyyn. Näitä ovat ainakin sisäiseen liikkuvuuteen liittyvät käytännöt, osaamisen kehittä-

minen, palkitsemisjärjestelmät ja voiton jakaminen, sitouttaminen sekä henkilöstön 

osallistamiseen tähtäävät käytännöt. (Delery & Doty 1996, 802-803) Tietoperusteinen 

näkemys organisaatiosta painottaa yksilön roolia tiedon luomisessa ja pääasiallisessa 

tiedon omistajan roolissa. Tietoperusteisen näkemyksen mukaan organisaatiolle tär-

keintä on sen tieto ja henkilöstöresurssit. (Laursen & Foss 2014, 505). AMO-teorian 

mukaan organisaation suorituskyky riippuu työntekijöiden motivaatiosta, kyvykkyyk-

sistä ja mahdollisuuksista (Paauwe & Boslie 2005, 70). Tutkimuksen käsitteitä kuva-

taan tarkemmin työn teoriaosuudessa. 
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2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 

 

Kyky innovoida on kriittinen menestystekijä organisaatiolle sen tulevaisuuden kasvun 

ja suorituskyvyn kannalta. Se on ainoa keino, jolla organisaatio voi säilyttää kilpailuky-

kynsä muuttuvassa toimintaympäristössä. Ilman jatkuvaa innovointia, muutokset orga-

nisaation sisäisessä ja ulkoisessa olisivat organisaatiolle tuhoisia. Innovaatiot ovat siis 

elintärkeitä organisaation kilpailukyvyn kannalta. (Ukko et al. 2016, 513). Resurssipe-

rusteisen näkemyksen mukaan henkilöstö nähdään organisaation tärkeimpänä resurs-

sina. On siis olennaista ymmärtää, minkälainen vaikutus henkilöstöllä on innovaatioi-

den syntymiseen ja lisäksi miten HRM-käytännöillä voidaan vaikuttaa innovaatioky-

kyyn. Aikaisempi kirjallisuus on osoittanut, että organisaation HRM-käytännöillä voi-

daan vaikuttaa organisaaton suorituskykyyn ja innovaatioiden syntymiseen. (Laursen 

& Foss 2014, 505) Tutkimuksista löytyy todisteita HRM-käytäntöjen vaikutuksesta sekä 

negatiivisessa että positiivisessa valossa. Enemmistö kirjallisuudesta kuvaa HRM-käy-

täntöjen positiivista vaikutusta innovaatioiden syntyyn, mutta muutama hyvin tuore tut-

kimus osoittaa myös negatiivisia vaikutuksia. Monet tutkimukset myös käsittelevät yk-

sittäisiä HRM-käytäntöjä eivätkä niinkään niiden kokonaisuutta tai eri käytäntöjen yh-

teisvaikutusta. (Andreeva et al. 2017, 209; Andreeva & Sergeeva 2016, 151; Eriksson 

et al. 2014, 583; Shipton et al. 2005, 118). Tämän työn teoreettisen taustan kuvaa-

miseksi käsitellään ensin hyvin lyhyesti innovaatioita yleensä ja sen jälkeen innovaa-

tiokyvykkyyttä ja sen dimensioita. Tämän jälkeen kuvataan HRM-käytäntöjä ja niiden 

yhteyttä innovaatioihin. Lopuksi yhdistetään HRM-käytäntöjen vaikutus innovaatioky-

vykkyyden dimensioihin ja kuvataan työn teoreettinen viitekehys.  

 

2.1. Innovaatiot 

 

Teoreettisen taustan kuvaamiseksi on olennaista ensin lyhyesti kuvata innovaatioita ja 

niiden eri tyyppejä. Tämä auttaa ymmärtämään, miten HRM-käytännöt ja niiden yhdis-

telmät voivat vaikuttaa innovaatiokyvykkyyden kautta innovaatioihin ja niiden eri tyyp-

peihin. Innovaation määritelmä sisältää uutuuden sekä kaupallistamisen ja/ tai imple-
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mentoinnin. Ilman jatkuvaa innovointia, muutokset organisaation sisäisessä ja ulkoi-

sessa olisivat organisaatiolle tuhoisia. Innovaatio on siis prosessi, joka muuttaa mah-

dollisuudet uusiksi ideoiksi sekä laittaa nämä ideat käytäntöön. (Ukko et al 2016, 514). 

Innovaatioprosessissa tärkeitä elementtejä ovat yksilön käytökseen liittyvät tietämyk-

sen luominen, jakaminen ja hyödyntäminen (Nonaka & Takeuchi 1995, 100). Nämä 

käytökset ovat yksilöllisiä ja siten niiden ohjaaminen HRM-käytännöillä ei ole yksiselit-

teistä. Tietoperusteisen näkemyksen perusteella organisaation innovaatiokyky riippuu 

sen kyvystä johtaa, ylläpitää ja luoda tietoa (Andreeva et al. 2017, 2012). 

 

Kirjallisuudessa innovaatiostrategiat jaetaan kahteen tyyppiin: inkrementaalinen ja ra-

dikaali. Inkrementaalisilla innovaatioilla tarkoitetaan muutoksia ja kehitystä nykyisiin 

tuotteisiin, prosesseihin tai teknologioihin. Tietämyksen näkökulmasta tämä tarkoittaa 

yleensä nykyisen tietämyksen parempaa käyttämistä tai uudelleenorganisointia. Radi-

kaaleilla innovaatioilla taas tarkoitetaan merkittäviä muutoksia tuotteissa tai siirtymistä 

erilaisille markkinoille. Radikaaleihin innovaatioihin liittyy olennaisesti tietämyksen 

hankkiminen organisaation ulkopuolelta niin, että organisaatio ei välttämättä edes 

tiedä, mitä osaamista on etsimässä. (Andreeva et al. 2017, 212–213) Trott:n (2012, 22-

30) mukaan innovaatiotoiminta pitäisi nähdä johtamisprosessina, joka huomioi ihmisten 

käyttäytymisen. Innovaatiojohtaminen vaatii organisaation kulttuurilta tietynlaisia olo-

suhteita sekä innovoinnin liittämistä strategiaan. (Trott 2012, 22–30) Kilpailukykyinen 

innovaatiojohtaminen vaatii organisaatiolta myös monipuolisuutta. Kortmannin (2011, 

36) mukaan kilpailukykyinen innovaatiotoiminta on dynaamista ja monipuolista. Tämä 

tarkoittaa sitä, että organisaatio tasapainoilee radikaalien ja inkrementaalisten innovaa-

tioiden kehittämisen välillä. Molempiin on siis kyettävä yhtä aikaa. (Kortmann 2011, 36) 

Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että erilaiset innovaatiostrategiat, radikaali tai inkre-

mentaalinen, vaativat erilaisia HRM-käytäntöjä. Käytännössä strategia voi vaatia pa-

rempaa organisaation sisäisen tietämyksen hyödyntämistä tai vaihtoehtoisesti enem-

män organisaation ulkoisen tietämyksen hankkimista. Nämä tarpeet vaativat erilaiset 

HRM-käytännöt tuekseen. (Andreeva et al. 2017, 212) 
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2.2.  Innovaatiokyvykkyys 

 

Innovaatioita voi syntyä ainoastaan silloin, jos organisaatiolla on kykyä innovoida. Toi-

sin sanoen, jotta organisaatiosta voi tulla innovatiivinen, sen täytyy kehittää innovaa-

tiokyvykkyyttään.  (Ukko et al. 2016, 513; Laforet 2011, 380) Innovaatiokyvykkyyden 

käsite ei ole yksiselitteinen ja innovaatiokyvykkyyteen vaikuttavista tekijöistä ei ole yhtä 

ainutta totuutta. Innovaatiokyvykkyyttä tutkittaessa tulee aina huomioida myös organi-

saatiokohtaiset asiat. (Kallio et al. 2012, 22) Saunilan & Ukon (2012, 364) mukaan in-

novaatiokyvykkyyden johtaminen on yksi peruselementeistä, kun puhutaan innovatiivi-

sesta organisaatiosta. Innovaatiopotentiaaliin vaikuttavat elementit voivat olla joko in-

novaatioita edistäviä tai jarruttavia (Saunila & Ukko 2012, 364). Innovaatiokyvykkyys 

koostuu elementeistä, jotka muodostavat organisaation kyvykkyyden innovoida (Ukko 

et al. 2016, 513). Tässä osiossa kuvataan innovaatiokyvykkyyden määritelmiä ja sen 

eri dimensioita.  

 

2.2.1. Innovaatiokyvykkyyden elementit 

 

Innovaatiojohtamisen kirjallisuus on esitellyt elementtejä, joista organisaation innovaa-

tiokyvykkyys koostuu (Lawson & Samson 2001, 382). Useammat näistä viitekehyksistä 

ovat hyvin yleisellä tasolla ja kuvaavat isoja organisaatioita (Forsman 2011, 739). In-

novaatiokyvykkyyden tutkimiseen ei ole yhtä ainutta tapaa ja innovaatiojohtamisen kir-

jallisuudessa asiaa on käsitelty hyvin vaihtelevista näkökulmista. Sen on kuvailtu ole-

van monitahoinen käsite (Perdomo-Ortiz et al. 2006, 1170). Innovaatiokyvykkyydestä 

käytetään ainakin termejä "innovation capacity, capacity to innovate, innovation capa-

bility ja innovation-based capability" (Saunila 2016, 164). Innovaatiokyvykkyys riippuu 

esimerkiksi organisaation kyvykkyyksistä sekä siitä, miten se pystyy niitä hyödyntä-

mään. Sillä voidaan tarkoittaa myös resurssien saatavuutta, yhteistyörakenteita ja on-

gelmanratkaisuun liittyviä prosesseja. (Saunila 2016, 164) Innovaatiokyvykkyys on 

myös osassa kirjallisuudesta jaoteltu kahteen kokonaisuuteen: teknologiseen sekä joh-

tamiseen liittyvään näkökulmaan. Teknologinen näkökulma liittyy kyvykkyyteen kehit-

tää uusia teknologioita, tuotteita tai prosesseja. Johtamiseen liittyvä näkökulma taas 
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kuvaa esimerkiksi organisaation johtamiseen tai markkinoihin liittyvää kehittämistä. 

(Tuominen ja Hyvönen 2004, 278) Saunilan (2016, 165) mukaan innovaatiokyvykkyy-

teen voidaan liittää ainakin seuraavat ominaisuudet: innovaatiokyvykkyys viittaa poten-

tiaaliin tai kykyyn tuottaa innovaatioita, innovaatiokyvykkyys on organisaation sisäinen 

kyvykkyys, innovaatiokyvykkyys vaatii jatkuvaa kehittämistä ja innovaatiokyvykkyys 

pyrkii arvon tuottamiseen. Saunila (2016, 165) määrittelee innovaatiokyvykkyyden seu-

raavasti: "Innovaatiokyvykkyys on organisaation sisäinen kyvykkyys, joka pyrkii kuvaa-

maan tekijät, jotka vaikuttavat organisaation kykyyn tuottaa jatkuvasti innovaatioita ja 

luoda arvoa organisaatiolle ja sen sidosryhmille". Innovaatiokyvykkyys koostuu monista 

tekijöistä, mutta ne eivät ole irrallisia vaan ovat yhteydessä toisiinsa. Erilaiset organi-

saatiot saattavat käyttää erilaisia tekijöitä kehittäessään innovaatiokyvykkyyttään. 

(Saunila & Ukko 2014, 34) Erilaiset innovaatiot voivat myös vaatia erilaista innovaa-

tiokyvykkyyttä (Ukko et al. 2016, 515). Innovaatiokyvykkyys ei ole itsenäinen käsite 

vaan se muodostuu organisaation sisäisten prosessien ja käytäntöjen kehittämisestä. 

(Lawson & Samson 2001, 382).  

 

Lawsonin ja Samsonin (2001, 384) mukaan innovaatiokyvykkyys on teoreettinen viite-

kehys, joka kuvaa toimia, jotka voivat parantaa innovaatioaktiviteettien onnistumista. 

Heidän tutkimuksensa perustuu innovaatiojohtamisen kirjallisuuskatsaukseen sekä yh-

teen tapaustutkimukseen. He rakentavat innovaatiokyvykkyyden käsitteen dynaamis-

ten kyvykkyyksien viitekehyksen avulla. Dynaamisilla kyvykkyyksillä tarkoitetaan orga-

nisaation sisäisiä osaamisia ja kyvykkyyksiä, joiden avulla se kykenee luomaan uusia 

tuotteita ja prosesseja vastatakseen muuttuviin olosuhteisiin markkinoilla (Teece & Pi-

sano 1994, 541). Organisaatiot, joilla on innovaatiokyvykkyyttä, osaavat yhdistää ja 

hyödyntää olemassa olevia kyvykkyyksiään ja resurssejaan innovaatioiden tuottami-

seen. Nämä organisaatiot myös ymmärtävät, että innovaatioiden tuottaminen on koko 

organisaation asia, eikä ainoastaan tuotekehityksen haaste. Innovaatiokyvykkyyden 

viitekehys pyrkii korostamaan niitä tekijöitä, joita kehittämällä organisaation tehokkuus 

tuottaa innovaatioita kasvaa. Tähän vaikuttavat monet tekijät, joten viitekehyksen tar-

koituksena on luoda raamit kehittämiselle. Innovaatiokyvykkyys ei ole erikseen tunnis-
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tettava käsite, vaan se muodostuu sitä tukevista organisaation käytännöistä ja proses-

seista. Innovaatiokyvykkyydessä ei ole kyse ainoastaan siitä, että osataan käyttää ky-

vykkyyksiä uuden luomiseen tai pääasiallisen liiketoiminnan pyörittämiseen vaan lä-

hinnä siitä, että osataan yhdistää nämä toisiinsa (Kuvio 2). (Lawson & Samson 2001, 

384, 377–388) 

 

 

KUVIO 2. Innovaatiokyvykkyys Lawson & Samsonin mukaan (2001, 388) 

 

Lawsonin ja Samsonin (2001, 377-378) mukaan innovaatiokyvykkyys koostuu seitse-

mästä elementistä, joita ovat organisaation visio ja strategia, osaamisen hyödyntämi-

nen, organisaation älykkyys, luovuuden ja ideoinnin johtaminen, organisaation rakenne 

ja systeemit, kulttuuri ja ilmapiiri sekä teknologiajohtaminen. Nämä elementit ja niiden 

sisältö on kuvattu taulukkoon 1.  

 

TAULUKKO 1. Innovaatiokyvykkyyden dimensiot Lawson & Samsonin (2001) mukaan. 

Innovaatiokyvykkyyden 

elementti 

Elementin kuvaus 

Visio ja strategia Vision ja strategian yhteys innovointiin on olennainen. 

Nämä vaikuttavat innovointiin tarvittavien resurssien ja 
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prosessien määrittelyyn. Onnistunut innovointi vaatii 

selkeän yhteisen vision. 

Osaamisen hyödyntäminen Kyky ohjata hyödyntää resursseja oikein ja tehokkaasti 

tarpeen mukaisesti. 

Organisaation älykkyys Kyky prosessoida, tulkita ja hyödyntää tietoa tarkoituk-

senmukaisella tavalla. Tällä tarkoitetaan myös kykyä 

oppia asiakkailta ja kilpailijoilta. 

Luovuus ja ideoiden johta-

minen 

Organisaatioiden tulee kannustaa luovuuteen ja johtaa 

uuden tiedon hyödyntämistä ideointiin. 

Organisaation rakenne ja 

käytännöt 

Organisaation rakenteen tulee tukea innovointia. Orga-

nisaation tulee luoda innovoinnille sopiva ympäristö. 

Tyypillisesti tämä tarkoittaa organisaatioyksiköiden vä-

listen siilojen madaltamista ja mahdollisimman orgaa-

nista rakennetta. Palkitsemiseen liittyvät käytännöt voi-

vat tukea innovointia, jos ne on hyvin toteutettu. Tavoi-

teasetannalla voidaan myös ohjata innovointia. 

Kulttuuri ja ilmapiiri Innovaatioiden syntyyn kannustava kulttuuri ja ilmapiiri 

sallivat monitulkintaisuutta, voimaannuttaa työntekijöitä 

antaa tilaa luovuudelle ja mahdollistaa avoimen viestin-

nän. Kulttuurin tulisi kannustaa osaamisen ja tiedon ja-

koon yli organisaation sisäisten rajojen.  

Teknologiajohtaminen Teknologinen kyvykkyys ja teknologiastrategian yhdis-

täminen liiketoimintastrategiaan. Tähän elementtiin liit-

tyy myös kyky hyödyntää ennustamisen työkaluja mah-

dollisuuksien ja uhkien tunnistamiseen. 

 

 

Saunilan ja Ukon (2013, 991-1010) viitekehys innovaatiokyvykkyydestä koostuu seit-

semästä dimensiosta (Kuvio 3). Nämä seitsemän dimensiota ovat osallistuva johtami-
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nen, ideointi ja organisaatiorakenteet, työilmapiiri ja hyvinvointi, työntekijöiden aktiivi-

suus, ulkopuolinen tieto, osaamisen kehittäminen sekä uudistuminen. Saunila & Ukko, 

2013, 991-1010) Taulukko 2 kuvaa jokaisen dimension tarkoituksen.  

 

 

 

KUVIO 3. Innovaatiokyvykkyys Saunilan ja Ukon mukaan (2013) 

 

TAULUKKO 2. Innovaatiokyvykkyyden elementit Saunilan ja Ukon (2013) mukaan 

Innovaatiokyvykkyyden 

elementti 

Elementin kuvaus 

Osallistuva johtaminen 

 

Osallistuvaan johtamiskulttuuriin liittyvä dimension liittyy 

sellaiseen organisaatiokulttuuriin, joka kannustaa inno-

vaatioita. Kyseinen dimensio heijastaa sellaista koko-

naisvaltaista ilmapiiriä organisaatiossa, joka kannustaa 

ja motivoi innovaatioita ja johtamiskulttuuri, joka johtaa 

innovaatioita.   

Ideointi- ja organisaatiora-

kenteet 

 

Ideointi- ja organisaatiorakenteet dimension sisältää or-

ganisaation rakenteet ja järjestelmät, joita onnistunut in-
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novointi tarvitsee. Tähän sisältyy innovaatioiden luomi-

nen, kehittäminen ja käytäntöön vieminen sekä se, miten 

organisaation tehtävät on organisoitu. 

Työilmapiiri ja hyvinvointi 

 

Työilmapiiri ja hyvinvointi -dimensio sisältää työntekijöi-

den hyvinvoinnin sekä innovaatioiden kehittämiseen liit-

tyvän työilmapiirin, kuten yhteistyön ja arvot. 

Työntekijöiden aktiivisuus 

 

Työntekijöiden aktiivisuuden dimensio ilmaisee sitä, että 

yksilöiden innovaatiokyvykkyyttä ja aktiivisuutta tarvi-

taan muodostamaan organisaatiotason innovaatioky-

vykkyyttä. Tämä tekijä sisältää niitä henkilökohtaisia piir-

teitä, joita voidaan liittää innovaatiokyvykkyyteen ja työn-

tekijöiden motivaatioon ruokkia innovaatioita. 

Ulkopuolinen tieto 

 

Ulkopuolisen tiedon dimensio korostaa ulkopuolisten 

verkostojen ja tiedon hyödyntämisen tärkeyttä organi-

saation innovaatiokyvykkyyteen. Kyseinen dimensio hei-

jastaa organisaation sisäistä kapasiteettia hyödyntää ul-

koista tietoa innovaatioiden kehittämiseen (absorptiivi-

nen kapasiteetti). 

Osaamisen kehittäminen 

 

Osaamisen kehittämisen dimension tuo esille sen, että 

työntekijöiden asiantuntemus on tärkeässä roolissa or-

ganisaation innovaatiokyvykkyyden kehittämisessä. Tä-

hän sisältyy työntekijöiden tietämys, mutta myös työs-

kentelytaitojen parantaminen. 

Uudistuminen 

 

Uudistumiseen liittyvä dimension liittyy organisaation ky-

kyyn oppia kokemuksesta ja käyttää näitä kokemuksia 

uuden tiedon luomiseen ja innovaatioiden kehittämi-

seen. 
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Skarzynskin ja Gibsonin (2008, 229-250) näkemys innovaatiokyvykkyydestä on kuvattu 

Kuvioon 4. He korostavat kirjassaan sitä, että johdon ja organisaation tulee jakaa yh-

teinen visio innovaatioista. Heidän mukaansa innovaatiokyvykkyyteen vaikuttavia teki-

jöitä ovat lisäksi systemaattinen kyvykkyyksien kehittäminen, ideoinnin tukemiseen tar-

koitetut työkalut ja portfoliohallinta sekä yhteistyötä korostava avoin kulttuuri. Lisäksi 

he nostavat olennaisiin elementteihin palkitsemisen, joka kannustaa olemassa olevien 

asioiden haastamiseen. He korostavat etenkin organisaation käytäntöjä ja työkaluja, 

joita työntekijät voivat hyödyntää päivittäisessä työssään tehdäkseen innovoinnista or-

ganisaation kyvykkyys. (Skarzynski & Gibson 2008, 229-250) 

 

 

KUVIO 4. Innovaatiokyvykkyys Skarzynskin ja Gibsonin mukaan (2008) 

 

Kallio et al. (2012, 21) ovat tutkineet innovaatiokyvykkyyden kirjallisuutta käytäntöläh-

töisen innovoinnin (Practice-Based Innovation) näkökulmasta. Hei mukaansa innovaa-

tiokirjallisuudessa innovaatiokyvykkyyttä käsitellään kahdesta erilaisesta näkökul-

masta. Teknologisiin innovaatioihin keskittyvä kirjallisuus kuvailee innovaatiokyvyk-

kyyttä sen kautta, kuinka paljon resursseja käytetään tutkimukseen ja kehitykseen. Toi-

saalta DUI -näkökulma (doing-using-interacting) keskittyy epävirallisiin oppimisproses-

seihin ja kokemuspohjaiseen tietämykseen. Kallion et al. (2012, 22-25) malli innovaa-
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tiokyvykkyydestä koostuu neljästä kokonaisuudesta, joita ovat tietämyksen hyödyntä-

minen, organisaation siilojen poistaminen, johtaminen ja työntekijöiden aktiivisuus (Ku-

vio 5). Työntekijät ovat innovaatioiden lähteenä ja heidän aktiivisuuteen vaikuttaa mo-

tivaatio, sitoutuminen ja luova ajattelu. Organisaation siilojen poistamiseen liittyy orga-

nisaatiorakenne ja -kulttuuri sekä sosiaalinen pääoma. Tietämyksen hyödyntäminen 

liittyy absorptiiviseen kapasiteettiin, verkostoihin ja etäisyyksiin. Innovaatiokyvykkyyttä 

parantava johtaminen vaikuttaa organisaation dynamiikkaan ja huomioi tunteet. Eten-

kin transformationaalinen johtaminen on yksi elementti innovaatiokyvykkyyden kehittä-

miseen. (Kallio et al. 2012, 22–25) 

 

 

KUVIO 5. Innovaatiokyvykkyys Kallio et al. (2012) mukaan 

 

2.2.2. Innovaatiokyvykkyyden viitekehys 

 

Kirjallisuudessa kuvataan innovaatiokyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä kohtuullisen 

yhtenäisesti. Tutkimusten näkökulman mukaan painotukset innovaatiokyvykkyyden 

elementeistä vaihtelevat. Taulukkoon 3 on kuvattu yhteenveto aikaisemmassa osiossa 

esitellystä kirjallisuudesta sekä koottu elementit soveltuviin kokonaisuuksiin. Elementit 

on kuvattu myös alla olevaan kuvioon (Kuvio 6). Tässä tutkimuksessa innovaatiokyvyk-

kyysestä käytetään kuvausta, jossa sen elementit ovat johtaminen, organisaatiokult-

tuuri ja -rakenteet, työilmapiiri ja -hyvinvointi, osaamisen kehittäminen ja hyödyntämi-

nen sekä ulkopuolisen tietämyksen hyödyntäminen. 
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TAULUKKO 3. Innovaatiokyvykkyyden viitekehys 

Innovaatiokyvyk-

kyyden koko-

naisuus 

Kokonaisuuden sisältä-

mät tekijät 

Lähteet 

Johtaminen  Osallistuva johtaminen 

Uudistava johtaminen 

Visio ja strategia 

 

Ideoiden johtaminen 

Teknologiajohtaminen 

Saunila & Ukko 2013 

Kallio et al. 2012 

Lawson & Samson 2001, 

Skarzynski & Gibson 2008 

Lawson & Samson 2001 

Organisaatiokulttuuri 

ja -rakenteet 

Organisaation rakenne ja 

käytännöt 

Ideointi ja organisaatiora-

kenteet 

Avoin kulttuuri 

Organisaation siilojen 

poistaminen 

Uudistuminen 

Lawson & Samson 2001 

 

Saunila & Ukko 2013 

 

Skarzynski & Gibson 2008 

Kallio et al. 2012 

 

Saunila & Ukko 2013 

Työilmapiiri ja hyvin-

vointi 

Kulttuuri ja ilmapiiri 

Työilmapiiri ja hyvinvointi 

Lawson & Samson 2001 

Saunila & Ukko 2013 

Osaaminen kehittämi-

nen ja hyödyntäminen 

Osaamisen kehittäminen 

Kyvykkyyksien kehittämi-

nen 

Yksilöiden aktiivisuus 

Saunila & Ukko 2013 

Skarzynski & Gibson 2008 

 

Saunila & Ukko 2013, Kallio 

et al 2012 

Ulkopuolisen tietä-

myksen hyödyntämi-

nen 

Ulkopuolinen tieto 

Tietämyksen hyödyntämi-

nen 

Organisaation älykkyys 

Saunila & Ukko 2013 

Kallio et al. 2012 

 

Lawson & Samson 2001 
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KUVIO 6. Innovaatiokyvykkyyden viitekehys 

 

2.2.3. Innovaatiokyvykkyyden kehittäminen 

 

Organisaatioiden on olennaista ymmärtää, mistä sen innovaatiokyvykkyys koostuu en-

nen kuin aloitetaan sen kehittämiseen liittyviä hankkeita. (Kallio et al. 2012, 21) Inno-

vaatiokyvykkyyden kehittämisen kannalta on olennaista linkittää strategia innovaatio-

toimenpiteisiin yhdessä innovaatioihin liittyvän vision kanssa. (Lawson & Samson 

2001, 388; Saunila 2016, 169; Skarzynski & Gibson 2008, 245-250). Skarzynski ja Gib-

son (2008, 245-250) korostavat yhteisen näkemyksen merkitystä ja kurinalaista lähes-

tymistapaa, kun innovaatiokyvykkyyttä kehitetään organisaatiossa. Heidän mukaansa 

kehittämisessä olennaista ovat innovaatioita tukevat työkalut ja portfolion hallinta, avoin 

kulttuuri sekä kannusteet, jotka palkitsevat vallitsevan olotilan haastamisesta. Saunilan 

(2016, 169) mukaan innovaatiokyvykkyyden elementit ovat päällekkäisiä ja vaikuttavat 

toisiinsa. Organisaatiot voivat vaikuttaa innovaatiokyvyn kehittämiseen, mutta elemen-

tit eivät seuraa toisiaan tietyssä järjestyksessä. On kuitenkin todennäköistä, että osa 

elementeistä on sellaisia, joita tulisi kehittää ensin. Organisaatiokulttuuri vaikuttaisi ole-

van sellainen, joka vaikuttaa kaikkiin muihin elementteihin. Lisäksi ilmapiiri ja hyvin-

vointi sekä johtamiskulttuuri ovat sellaisia, joita tulisi kehittää ensin. Sen jälkeen muut 

tekijät kehittyvät todennäköisemmin. (Saunila 2016, 169) Saunilan ja Ukon (2012, 355) 
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mukaan organisaatioiden on kyettävä mittaamaan innovaatiokyvykkyyttään, jotta sitä 

voidaan kehittää. Innovaatiokyvykkyyden mittaaminen on kuitenkin haastavaa, johtuen 

sen aineettomasta luonteensa. (Saunila & Ukko 2012, 355) 

 

2.3. Strategiset HRM-käytännöt 

 

Strategisen HRM-käytäntöjen ja innovaatiokyvykkyyden yhteyden luomiseksi on ensin 

tarpeellista kuvata, mitä HRM-käytännöt ovat. Delery & Doty (1996, 802-803) määrittä-

vät strategiset HRM-käytännöt sellaisiksi strategisiksi henkilöstöjohtamisen käytän-

nöiksi, joilla on yhteys organisaation suorituskykyyn. Näitä ovat ainakin sisäiseen liik-

kuvuuteen liittyvät käytännöt, osaamisen kehittäminen, palkitsemisjärjestelmät ja voi-

ton jakaminen, sitouttaminen sekä henkilöstön osallistamiseen tähtäävät käytännöt. 

(Delery & Doty 1996, 802-803) Shahnaei ja Long (2015, 52) ovat kuvanneet HRM-

käytäntöjä systeemiksi, jonka tarkoitus on houkutella, kehittää, motivoida ja sitouttaa 

henkilöstöä, joka varmistaa organisaation toiminnan tehokuuden. HRM-käytännöt ovat 

yksi osa organisaation käytännöistä. Ne ovat linkissä organisaation strategiaan ja kult-

tuuriin ja niitä tarvitaan näiden tukemiseksi. HRM-käytännöt ovat riippuvaisia organi-

saation koosta, toimialasta sekä kansalliseen kulttuuriin ja lakiin liittyvistä asioista 

(Brewster at al. 2006, 5). HRM-käytännöillä on todettu olevan vaikutusta työntekijöiden 

osaamiseen, taitoihin, kykyihin, motivaatioon ja mahdollisuuksiin. Nämä kaikki ominai-

suudet vaikuttavat työntekijöiden suorituskykyyn strategisesti relevanteissa asioissa, 

kuten tietämykseen siirtämisessä. Esimerkiksi käytännöt liittyen henkilöstön osaamisen 

kehittämiseen vaikuttavat henkilöstön osaamiseen, taitoihin ja todennäköisesti myös 

motivaatioon. Osaava ja motivoitunut työntekijä taas vaikuttaa positiivisesti organisaa-

tion tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Kuvioon 7 on kuvattu HRM-käytäntöjen vaikutusta 

henkilöstön kautta organisaatioon. (Jiang, J. et al. 2012, 4042–4043). 
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KUVIO 7. HRM-käytännöt ja niiden vaikutus organisaatioon 

 

Kaksi teoriaa, jotka yleisimmin yhdistetään HRM-käytäntöihin ja suorituskykyyn ovat 

tietopohjainen näkemys (KBV) ja AMO-teoria (Ability-Motivation-Opportunity). Tietope-

rusteisen näkemyksen mukaan organisaatiolle tärkeintä on sen tieto ja henkilöstöre-

surssit. Tämän näkemyksen mukaan HR:n tehtävänä on mahdollistaa kyvykkyyksien 

ja osaamisten kasvattaminen sekä uusien mahdollisuuksien ja innovaatioiden löytämi-

nen (Laursen & Foss 2014, 505). AMO-teorian mukaan organisaation suorituskyky riip-

puu työntekijöiden motivaatiosta, kyvykkyyksistä ja mahdollisuuksista (Paauwe & Bos-

lie 2005, 70). HRM-käytännöt pyrkivät parantamaan työntekijöiden motivaatiota ja hei-

dän kykyjään luoda innovaatioita (Tan & Nasrudin 2005, 155-156).  

 

Strategisen HR:n ja innovaatioiden kirjallisuudessa puhutaan yleisesti moderneista 

HRM-käytännöistä tai "High-performance work practices" (Laursen & Foss 2014, 507). 

Näillä tarkoitetaan käytäntöjä liittyen päätöksenteon delegointiin, mittaviin sisäisen 

viestinnän kanaviin, kattavia palkitsemisjärjestelmiä, jotka ovat yleensä yhteydessä 

suorituksen arviointiin sekä muita käytäntöjä, jotka tähtäävät korkeaan suorituskykyyn. 

Yhteinen teema näille on se, että tavoitteena on antaa työntekijöille mahdollisimman 

hyvää osaamista, tietoa, motivaatiota ja toimintavapautta, joka johtaa kilpailukykyisen 

työvoiman muodostumiseen. Laursen ja Fossin (2014, 507) mukaan olennaisimmat 

HRM-käytännöt, joita innovaatioihin liittyvässä kirjallisuudessa käsitellään, voidaan ja-

otella seuraavasti: 

 

HRM-käytännöt 

Rekrytointi 
Osaamisen kehittäminen 
Suorituksen johtaminen 
Urajohtaminen 
Työn muokkaaminen 
Palkitseminen 
Sisäinen viestintä 
Organisointi ja tiimityö 
 

 

 

Työntekijät 

Osaaminen 
Taidot 
Kyvyt 
Motivaatio 
Mahdollisuudet 
 

 

 

Organisaatio 

Kilpailukyky 
Tehokkuus 
Luovuus 
Tuottavuus 
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1. Organisointiin liittyvät käytännöt, kuten vastuun delegointi ja tiimien muodosta-

minen 

2. Palkitsemiseen liittyvät käytännöt, kuten tietämyksen jakamiseen liittyvä palkit-

seminen, voiton jakaminen ja yksilötasoiset tulospalkkiot  

3. Organisaation sisäisen tietämyksen jakamiseen liittyvät käytännöt, joka kannus-

tavat tiedon jakamiseen ja esimerkiksi työnkiertoon 

4. Osaamisen kehittämiseen liittyvät käytännöt, kuten kouluttaminen sisäisesti ja 

ulkoisesti 

5. Rekrytointiin ja sitouttamiseen liittyvät käytännöt, kuten sisäisiin ylennyksiin liit-

tyvät toimintatavat 

 

Näistä kolme ensimmäistä nähdään yleensä moderneina HRM-käytäntöinä ja kaksi jäl-

kimmäistä perinteisempinä. (Laursen & Foss 2014, 507) 

 

2.4. Strategiset HRM-käytännöt ja innovaatiokyvykkyys 

 

Tässä osiossa kuvataan, mitä tällä hetkellä tiedetään HR:n vaikutuksesta innovaatioi-

den kehittymiseen sekä nostetaan esille niitä HRM-käytäntöjä, joiden vaikutuksesta in-

novaatioihin on näyttöä. Edelliseen osioon viitaten voidaan todeta, että HR:llä on rooli 

organisaation kyvykkyyksien kehittämisessä eli myös innovaatiokyvykkyyden kehittä-

misessä. Monet innovaatiokyvykkyyden elementit ovat selkeästi HRM-käytäntöihin liit-

tyviä.  

 

Vaikka HR-politiikan vaikutusta innovaatioiden ruokkimiseen on tutkittu jonkin verran, 

Laursen & Fossin (2003, 243) näkemyksen mukaan HRM-käytäntöjen ja innovaatio-

suorituksen välistä yhteyttä on tutkittu hyvin vähän. Heidän mukaansa tämä johtuu siitä, 

että HRM-käytännöt on yleensä toteutettu tukemaan organisaation nykyistä toimintaa 

eikä niinkään samanaikaisesti esimerkiksi innovaatiostrategian yhteydessä. HRM-käy-

täntöjen ja organisaation suorituskyvyn yhteydestä on kuitenkin useita näyttöjä. (Ship-

ton et al. 2015, 118) Tietoperusteisen näkemyksen pohjalta organisaation innovaa-

tiokyky riippuu sen kyvystä johtaa, ylläpitää ja luoda tietoa. Tuore kirjallisuus liittyen 
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strategiseen HRM:ään ja innovaatioihin näyttää, että HRM-käytännöt voivat vaikuttaa 

innovaatioiden syntymiseen fasilitoimalla kolmea tietämykseen liittyvää prosessia. 

Nämä prosessit ovat tietämyksen luominen, jakaminen ja hyödyntäminen. Tutkimukset 

ovat luoneet kuvan HRM-käytäntöjen, tietämykseen liittyvän käyttäytymisen ja innovaa-

tioiden keskinäisistä suhteista. Tämä suhde on monitahoinen ja kompleksinen. (And-

reeva et al 2017, 209, 223) 

 

Tietoperusteinen näkemys organisaatiosta painottaa yksilön roolia tiedon luomisessa 

ja pääasiallisessa tiedon omistajan roolissa. HR:n kannalta pitäisi miettiä, miten yksilöt 

ja heidän välinen yhteistyö vaikuttaa organisaation tietämykseen ja sen liikkumiseen. 

Minbaeva luo linkin HR:n ja tietoperusteisen suorituksen välille yksilön kautta. Hänen 

mukaansa on olennaista tutkia yksilöä, jotta voidaan ymmärtää, miten organisaatiota-

soinen suoritus muodostuu. Tärkeää on ymmärtää yksilön tietämyksen jakamiseen liit-

tyvää kyvykkyyttä, motivaatiota ja mahdollisuuksia. (Minbaeva 2013, 379). 

 

2.4.1. Kyvykkyys, motivaatio ja mahdollisuus: AMO-teoria 

 

Strategisen HRM:n kirjallisuus esittää tietoperusteisen näkemyksen pohjalta, että 

HRM-käytäntöjen ja tietoprosessien välillä on selvä yhteys. Tätä yhteyttä voidaan sel-

vittää esimerkiksi AMO-teorialla. Klassiset työn suoritukseen liittyvät teoriat kuvaavat, 

että optimaalinen suoritus saadaan, kun henkilöllä on sopiva yhdistelmä kyvykkyyttä 

(ability, A), motivaatiota (motivation, M) ja mahdollisuutta (opportunity, O). AMO teoria 

on alun perin liitetty yksilön suorituskykyyn, mutta sitä on yleisesti käytetty myös selit-

tämään henkilöstöpääoman vaikutusta organisaation tulokseen. (Kim et al. 2015, 788) 

Trost et al (2016, 77) ovat hyödyntäneet AMO-teoriaa myös tutkiessaan innovointia 

tiimitasolla. HRM-käytäntöjen ja organisaation tuloksen välillä olevan strategisen yh-

teyden ymmärtäminen on olennaista. (Minbaeva 2013, 378).  

 

AMO-teoriassa kyvykkyydellä tarkoitetaan yksikön taitoja ja osaamista, jota hän tarvit-

see suorittaakseen tehtäviä. Motivaatiolla tarkoitetaan sitä tasoa, jolla yksilö haluaa ja 

valitsee käyttäytyä. Mahdollisuudella kuvataan sitä kokonaisuuttaa, joka liittyy yksilön 
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ympäristöön ja sen tuomiin rajoituksiin siihen, miten hän voi tehtäväänsä suorittaa 

mutta, jotka eivät kuitenkaan ole hänen kontrolloitavissa. Kim et al. (2015, 788–791) 

mukaan kyvykkyyden, mahdollisuuden ja motivaation keskeinen vaikutus suoritusky-

kyyn on todennäköisesti tilanne ja kontekstiriippuvaista. He ovat tutkineet organisaation 

suorituskyvyn kehittämistä HR:n keinoin AMO-teorian perusteella. Heidän mukaansa 

AMO-teoriaan on kolme erilaista sovellusta. Ensimmäisen mukaan kaikki kolme muut-

tujaa vaikuttavat yhtäläisesti niin, että niiden summa määrittää suoritustason. Toinen 

sovellus ehdottaa, että kyvykkyys on edellytys suoritukselle ja motivaatio ja mahdolli-

suus voivat ainoastaan vahvistaa sitä. Kolmas malli kuvaa, että kyvykkyys, motivaatio 

ja mahdollisuus toimivat vain silloin kun niitä kaikkia löytyy ja ne eivät toimi ilman tois-

tensa tukea. HRM-käytäntöjen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että niiden tulisi pyrkiä 

henkilöstön kyvykkyyksien kehittämiseen, motivaation vahvistamiseen ja mahdolli-

suuksien luomiseen. Kim et al. (2015, 788–791) tutkimuksensa perusteella organisaa-

tion kehittämiseksi olennaista on yhteistyöhön kannustavan kulttuurin luominen, joka 

kasvattaa luottamusta ja motivoi henkilöstöä jakamaan tietämystä. (Kim et al. 2015, 

788–791) 

 

2.4.2. HRM-käytäntöjen vaikutus innovaatioihin 

 

Yksi ensimmäisistä julkaisuista, joka selkeästi liitti modernit HRM-käytännöt innovaati-

oiden syntyyn, oli Michien ja Sheehanin (1999,211) tutkimus 480 organisaatiosta Iso-

Britanniasta (Laursen & Foss 2014, 515). He tutkivat organisaatioiden HRM-käytäntö-

jen yhteyttä tutkimukseen ja kehitykseen käytettyyn panostukseen. Heidän tutkimuk-

sensa osoitti, että modernit HRM-käytännöt korreloivat positiivisesti tutkimukseen ja 

kehitykseen liittyviin investointeihin. Negatiivisesti investointeihin vaikuttivat vanhakan-

taiset käytännöt, kuten lyhyet työsuhteet ja tiukat tehtävänkuvaukset. (Michie & Shee-

han 1999, 211) 

 

Laursen & Foss (2014, 508–521) mukaan kirjallisuus HRM-käytäntöjen ja innovaatioi-

den yhteydestä voidaan jakaa neljään alakategoriaan (Kuvio 8):  
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a) Ensimmäistä yhteyttä kuvaa suuri määrä kirjallisuutta, joka yhdistää HRM-

käytännöt organisaation tuottavuuteen ja käsittelee innovaatioita vain epä-

suorasti. Kirjallisuudessa selkeästi osoitetaan, että työntekijöiden käyttäyty-

misellä on selkeä vaikutus organisaation suorituskykyyn ja että HRM-käytän-

nöillä voidaan vaikuttaa positiivisesti yksilöiden suoritukseen. HRM-käytän-

nöt vaikuttavat yksilöiden osaamiseen ja motivaatioon, jotka taas vaikuttavat 

siihen, millä tavalla työ suoritetaan. 

b) Toinen suuntaus on kuvata HRM-käytäntöjen ja innovaatioiden suoraa yh-

teyttä. Innovaatiokirjallisuudessa on huomioitu HRM-käytäntöjen suora vai-

kutus kunnolla vasta 2000-luvulla.  

c) Kolmannessa kategoriassa huomioidaan myös HRM-käytäntöjen ja innovaa-

tioiden välistä yhteyttä vahvistavat ja heikentävät muuttujat. Tämä suuntaus 

kuvaa sitä, että HRM-käytäntöjen vaikutus innovaatioihin ei ole ainoastaan 

suora vaan se voi olla jopa ehdollinen muista tekijöistä liittyen tietämyksen 

luomiseen.  

d) Neljäs kategoria kuvaa kirjallisuutta, jossa huomioidaan HRM-käytäntöjen 

muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä. (Laursen & Foss 2014, 508–521) 

 

 

KUVIO 8. Kirjallisuus HRM-käytäntöjen ja innovaatioiden yhteydestä (mukaillen Laur-

sen & Foss 2014) 
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Laursen & Foss (2003, 243) osoittivat julkaisussaan aikaisemman kirjallisuuden ja 1900 

tanskalaista organisaatiota koskeneen empiirisen tutkimuksen perusteella, että HRM-

käytännöillä on positiivinen vaikutus innovaatioihin. He tunnistivat tutkimuksessaan, 

että seuraavilla HRM-käytännöillä oli erityisesti vaikutusta: poikkitieteellisten työryh-

mien hyödyntäminen, työntekijöiden ehdotusten keräämiseen liittyvien prosessien 

käyttäminen, suunniteltu työnkierto, vastuun delegointi, organisaation yksiköiden integ-

roituminen, suoritukseen liittyvä palkitseminen sekä osaamisen kehittäminen. (Laursen 

& Foss 2003, 243)  

 

HRM-käytäntöjen vaikutus innovaatioihin voi myös olla riippuvainen muista tekijöistä ja 

olosuhteista. Laursen (2002, 139) ehdottaa organisaatioteoriaan nojautuen, että HRM-

käytännöillä on voimakkaampi vaikutus organisaation suorituskykyyn tietointensiivisillä 

aloilla kuin muilla aloilla. Lau & Ngo (2004, 685) korostavat organisaatiokulttuurin vai-

kutusta HRM-käytäntöjen muodostumiseen ja niiden vaikutukseen. He ehdottavat, että 

kehittämiseen orientoitunut kulttuuri toimii linkkinä HRM-käytäntöjen ja innovaatiotulok-

sen välillä ja että kehittämiseen orientoituvan organisaatiokulttuurin luomiseksi tarvi-

taan HRM-käytäntöjä, jotka keskittyvät henkilöstön kehittämiseen ja suorituksesta pal-

kitsemiseen.  Ritter & Gemünden (2003, 745) osoittavat tutkimuksessaan, että HRM-

käytäntöjen ja innovaatioiden välisen yhteyden muodostamiseen tarvitaan organisaa-

tion verkostoitumiskyvykkyyttä. Tällä verkostoitumisen kyvykkyydellä he tarkoittavat si-

säisen viestinnän onnistumista ja avointa organisaatiokulttuuria. 

 

McGurkin ja Rossenbergin (2013, 5) mukaan HRM-käytännöt ja -prosessit, kuten 

henkilöstön osaamisen kehittäminen vaikuttavat organisaation innovaatioiden syntyyn 

mahdollistamalla luovia ratkaisuja ja innovatiivisia organisointitapoja (Kuvio 9). 

Organisaation kulttuuri ja luottamus ovat olennaisia elementtejä, jotta työntekijät voivat 

sitoutua innovointiin.  
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KUVIO 9. HRM-käytännöt ja innovointi mukaillen McGurk & Rossenberg (2013) 

 

McGurkin ja Rossenbergin (2013, 5)  mukaan HR voi tukea sellaisten kyvykkyyksien, 

käytöksen ja kulttuurin luomista, joka motivoi innovaatioita. Oke et al. (2012, 273) kir-

joittavat innovaatiokeskeisestä HR-politiikasta. Heidän mukaansa siitä on kasvava 

määrä tutkimustulosta, että modernien HRM-käytäntöjen toteuttaminen vaikuttaa posi-

tiivisesti organisaation innovaatiotoiminnan kehittymiseen.  

 

Strategisen HRM:n kirjallisuus on esittänyt, että HRM-käytännöt vaikuttavat työntekijöi-

den käyttäytymiseen kimppuna, eikä niinkään yksittäisinä toimintatapoina. Työntekijät 

ovat siis alttiina organisaation kaikille HRM-käytännöille samanaikaisesti, joten niiden 

yhteisvaikutus on merkityksellinen. (Jiang, K. 2012, 1277–1278; Laursen & Foss 2014, 

514) Päätöksenteon delegointi esimerkiksi toimii paremmin, jos henkilöstön osaamisen 

kehittämisestä huolehditaan niin, että heillä on tarvittava tieto ja taito tehdä vaadittavia 

päätöksiä. Henkilöstö myös motivoituu osaamisen kehittämisestä, jos heille annetaan 

lisää haasteita. Sisäisellä liikkuvuudella on myös vaikutusta innovaatioiden syntyyn. 

Kaikilla edellä mainituilla käytännöillä on myös yhteys palkitsemisen käytäntöihin ja nii-

den toimivuuteen. Sellaisten HRM-käytäntöjen käyttöönotto, joka vaatii henkilöstöltä 
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enemmän panostusta tai nykytilan muuttamista, vaatii rinnalleen todennäköisesti rahal-

lista palkitsemista toimiakseen. (Laursen & Foss 2014, 514) 

 

Strategisen yhteensopivuuden näkökulma (strategic fit approach) erityisesti korostaa 

sitä näkemystä, että HRM-käytännöt vaikuttavat positiivisesti organisaation tulokseen 

silloin, kun ne ovat kaikki linjassa organisaation strategian kanssa. Tästä on kuitenkin 

myös poikkeavia näkemyksiä, jotka korostavat etenkin sitä näkökulmaa, että liian pit-

källe optimoidut HR-prosessit saattavat viedä vain turhaan organisaation resursseja 

tuomatta todellista lisäarvoa. Osa tutkimuksista on myös herättänyt kysymyksiä siitä, 

että HR-prosesseilla voi olla myös jopa negatiivisia vaikutuksia innovaatioihin. And-

reeva et al. (2017, 210) tutkivat 259 suomalaista yritystä ja osoittivat, että turhan linjak-

kaat HR-käytännöt voivat vähentää varsinkin radikaaleja innovaatioita. Myös McGurkin 

ja Roossenbergin (2013, 2) mukaan HR voi myös estää innovaatioiden syntymistä tur-

hauttavilla prosesseilla tai joustamattomuudella. Heidän mukaansa jotkut ajattelevat-

kin, että paras tapa HR:lle tukea innovaatioita on pysyä pois liiketoiminnan tieltä. 

McGurkin ja Roossenbergin (2013, 2) mukaan tällainen ajattelu on kuitenkin este ke-

hittymiselle, jos avainhenkilöitä ja kehittämisen ammattilaisia ei huomioida innovaati-

oon vaikuttavissa tekijöissä. Organisaation tulisi tunnistaa, että innovaatiot ovat ihmis-

keskeinen asia. "Ihmiset keksivät, mutta jotkut ihmiset myös pitävät ideansa omana 

tietonaan. Tästä syystä tarvitsemme ymmärrystä siitä, miten ihmisiä voidaan tukea ja 

innostaa innovaatioihin ja luovuuteen. Tästä syystä organisaatiokulttuurilla ja työsuh-

teisiin liittyvillä asioilla voi olla suuri vaikutus innovaatioihin." (McGurk & Rossenberg 

2013, 2) 

 

Strategisen HRM:n kirjallisuus ehdottaa, että erilaisilla HRM-käytännöillä voi olla erilai-

sia vaikutuksia erilaisiin innovaatiotyyppeihin. Toiset käytännöt edesauttavat inkremen-

taalisia innovaatioita ja toiset radikaaleja. Tämän ajatuksen taustalla on se, että nykyi-

sen tietämyksen hyödyntäminen vaatii erilaisia HRM-käytäntöjä kuin organisaation ul-

kopuolisen tietämyksen hankinta. Osa tutkimuksista myös tulee sitä ajatusta, että 

HRM-käytäntöjen ei aina kannattaisi olla viimeiseen saakka viilattuja, jotta out-of-the-

box ajattelulle jäisi paremmin tilaa. HRM-käytäntöjen vaikutus innovaatioihin voi olla 
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myös pitkän aikavälin tulosta, eivätkä vaikutukset ole välttämättä heti nähtävissä. (And-

reeva et al. 2017,221–222; Medcof & Song 2013, 2912) 

 

Shipton et al. (2005, 118) hyödyntävät organisationaalisen oppimisen teoriaa osoitta-

maan, että HRM-käytännöt voivat edesauttaa innovaatioiden syntymistä. Heidän tutki-

muksensa 35 organisaatiosta Briteistä osoittaa, että tehokkaat HRM-käytännöt liittyen 

rekrytointiin ja valintaan, perehdyttämiseen, arviointiin ja koulutukseen ennustavat in-

novaatioiden syntyä. He osoittavat myös, että innovointia tehostaa oppimiseen kannus-

tava ilmapiiri. Innovointia kuitenkin estää heidän tutkimuksensa mukaan se, jos suori-

tuksen arvioinnin ja palkitsemisen välillä on yhteys. (Shipton et al. 2005, 118) Myös 

Andreeva et al. (2017, 220) osoittivat, että suorituksen arvioinnin ja palkitsemisen väli-

nen yhteys vähentää varsinkin radikaaleja innovaatioita.  

 

Jiang, J et al. (2012), 4025 tutkimus 106 organisaatiosta Kiinassa esittää, että HRM-

käytännöillä on tärkeä rooli työntekijöiden johtamisessa innovaatioiden syntyyn. He tut-

kivat HRM-käytäntöjen yhteyttä työntekijöiden luovuuteen ja organisaationaaliseen in-

novointiin. Tutkimus osoitti, että etenkin rekrytointi, palkitseminen, job design ja tiimityö 

vaikuttivat positiivisesti innovointiin. Työntekijöiden luovuus toimi suoraan välittäjänä 

näiden HRM-käytäntöjen ja organisaation innovaatioiden kanssa. Heidän tutkimuk-

sensa mukaan koulutus ja suorituksen arviointi eivät vaikuttaneet luovuuteen ja siten 

innovointeihin. (Jiang, J. et al. 2012, 4025) Myös Baugelsdijk (2008, 821) toteaa, että 

HR-politiikat, jotka ovat strategisesti suuntautuneet luovuuden ruokkimiseen lisäävät 

organisaation kyvykkyyttä tuottaa innovaatioita.  

 

Laursen & Foss (2003, 243-263) esittävät useita argumentteja siitä, miten HRM-käy-

tännöt vaikuttavat innovaatioihin. HRM-käytäntöjen luonteeseen kuuluu se, että ne vä-

hentävät päätöksenteon keskittymistä samalle taholle. Tähän liittyvät organisointiin liit-

tyvät käytännöt, kuten delegointi ja tiimityö. Päätöksenteon jalkauttaminen liittyy usein 

myös parempaan tiedonkulkuun, jolloin uudet ideat pääsevät kehittymään organisaa-

tiossa. (Laursen & Foss 2003, 243-263) 
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Suorituksen johtamista ja palkitsemista on yleisesti käytetty organisaation tavoitteiden 

kommunikointiin ja jalkauttamiseen. Nämä käytännöt toimivat kommunikoinnin väli-

neenä kannustamalla tietynlaiseen käytökseen ja antamalla palautetta toiminnasta. In-

novointiin liittyvä palkitseminen voi liittyä palkkioihin tai julkiseen tunnustukseen liittyen 

uusiin ideoihin tai uuden tiedon hyödyntämiseen. Suorituksen arvioinnissa voidaan 

myös pyrkiä arvioimaan innovaatioihin liittyvää suoritusta. Tietämyksen luominen, ja-

kaminen ja käyttäminen ovat kuitenkin hankalasti mitattavissa tai määriteltävissä. Tie-

tämykseen liittyvät tekemiset ovat usein myös täysin sen varassa, että työntekijät ha-

luavat niihin osallistua. Tästä syystä tietämykseen liittyvää käyttäytymistä on hankala 

ohjata palkitsemisen avulla. Tutkimukset palkitsemisen toimivuudesta innovaatioiden 

edistämisessä ovat ristiriitaisia. Tämä ristiriita voi johtua esimerkiksi organisaatioon liit-

tyvistä tekijöistä. (Andreeva et al. 2017, 210–2011) Foss et al. (2015, 970) ehdottavat, 

että palkitseminen tietämykseen liittyvästä käytöksestä toimii parhaiten, kun se yhdis-

tetään muihin HRM-käytäntöihin, jotka tukevat tietämyksen jakamista kontrolloimatta 

sitä. Heidän näkemyksensä on, että nämä muut HRM-käytännöt auttavat työntekijöitä 

ymmärtämään palkitsemisen tarkoitusta. (Foss et al. 2015, 970) 

 

Andreeva et al. (2017, 213) tutkimuksen mukaan palkitsemisella ja suorituksen arvioin-

nilla on positiivinen vaikutus etenkin inkrementaalisten innovaatioiden syntyyn. Näillä 

käytännöillä voidaan kommunikoida työntekijöille tavoitteita ja siten ohjata käyttäyty-

mistä haluttuun suuntaan. Selkeät tavoitteet auttavat ymmärtämään, minkälainen tie-

tämys on organisaatiolle arvokasta ja minkälaista tietämystä on tarpeen hankkia. Yh-

denmukaiset HRM-käytännöt auttavat luomaan organisaatioon yhteisen ymmärryksen 

ja tulkinnan tavoitteista, joka taas tukee nykyisen tietämyksen vaihtamista ja yhdistele-

mistä. Vastaavasti vahvoilla käytännöillä suorituksen arvioinnissa ja palkitsemisessa 

voi olla negatiivinen vaikutus radikaalien innovaatioiden syntyyn. Tätä selittää muun 

muassa se, että käytännöt myös rajoittavat ja kontrolloivat käyttäytymistä, jolloin ne 

ohjaavat samankaltaiseen käyttäytymiseen. Radikaalit innovaatiot vaativat kuitenkin 

erilaista ajattelua. (Andreeva et al. 2017, 213) 
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Lawsonin ja Samsonin (2001, 393) mukaan palkitsemisjärjestelmät toimivat voimak-

kaina motivaattoreina ja siten vaikuttavat myös innovoinnin onnistumiseen. Innovointia 

edistävä palkitsemisjärjestelmä ruokkii luovaa ajattelua ja käyttäytymistä sekä antaa 

julkista kannustusta onnistumisista. Lawson ja Samson tuovat esille kuitenkin myös 

sen, että väärin toteutettu palkitseminen voi ohjata myös vääränlaiseen käytökseen, 

joka ei ole organisaation tavoitteiden mukaista. Heidän mukaan erilaisilla palkitsemis-

tavoilla on myös eroja sen suhteen, minkälaisiin innovaatioihin ne kannustavat. Yksi-

löllisillä palkitsemistavoilla näyttäisi olevan vaikutusta radikaaleihin innovaatioihin kun 

taas ryhmien palkitseminen vaikuttaa enemmän inkrementaalisten innovaatioiden syn-

tyyn. Osa tutkimuksista on myös osoittanut, että ilman selkeää tukea radikaalien inno-

vaatioiden kehittämiseen, organisaatiossa tehdään enemmän inkrementaalisia inno-

vaatioita, koska niihin sisältyy pienempiä riskejä. (Lawson & Samson 2001, 393) 

 

McGurk & Rossenbergin (2013, 5) mukaan jokaisen organisaation, joka haluaa kehit-

tää innovaatiokyvykkyyttään, tulee kiinnittää huomiota organisaation ja henkilöstön 

osaamisen kehittämisessä tiettyihin asioihin. Jokaisen organisaation tila ja tavoite kui-

tenkin määrittävät tarkemmin ne asiat, joihin kannattaa keskittyä. Osaamisen kehittä-

misen kannalta olennaista on sisäinen liikkuvuus tiedon siirtämiseksi ja yhteistyön ke-

hittämiseksi sekä innovatiivisten ideoiden löytämiseksi. Koulutukset kehittävät asian-

tuntijuutta, taitoja ja auttavat oivaltamaan asioita. Ulkopuoliset workshopit, seminaarit 

ja konferenssit rohkaisevat uusiin näkökulmiin, jotka ovat tarpeellista innovaatioita aja-

tellen. McGurkin ja Rossenbergin (2013, 5) tutkimuksen mukaan nämä kolme henki-

löstön osaamiseen ja kehittämiseen liittyvää käytäntöä eivät kuitenkaan välttämättä ole 

juuri niitä, jotka ovat organisaation fokuksessa. Tämä johtuu siitä, että mainitut käytän-

nöt eivät ole perinteisesti niitä, joilla saavutetaan organisaation osaamisen ja kehittä-

misen tavoitteita, vaikka ovatkin parhaita innovaatioiden tukemiseen. Tämä voi synnyt-

tää ristiriitaa halutusta fokuksesta. (McGurk & Rossenberg 2013, 5) 

 

Organisaation pitäisi myös arvostaa työntekijöiden osallistumista. Organisaation tulee 

myös varmistaa, että prosessit ja organisoituminen tukevat innovaatioiden syntymistä 
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-systemaattinen lähestymistapa läpi organisaation on tehokkain. Yhteistyöhön kannus-

taminen organisaation sisäisesti ja ulkoisesti edistää innovointia. (McGurk & Rossen-

berg 2013, 5)  

 

Aikaisempaa kirjallisuutta innovaatioiden ja HRM-käytäntöjen yhteydestä on reilusti ja 

havainnot ovat moninaisia. Taulukkoon 4 on tiivistetty keskeisimmät havainnot kirjalli-

suudesta liittyen innovaatioiden ja HRM-käytäntöjen väliseen yhteyteen. 

 

TAULUKKO 4. Kirjallisuutta HRM-käytäntöjen ja innovaatioiden yhteydestä 

Lähde Tutkimus-

kohde 

Keskeinen havainto HRM-käytäntöjen ja inno-

vaatioiden yhteydestä 

Lawson & 

Samson 

2001 

Innovaatiojohta-

misen kirjalli-

suuskatsaus ja 

tapaustutkimus 

Yksilöllisillä palkitsemistavoilla näyttäisi olevan vai-

kutusta radikaaleihin innovaatioihin kun taas ryh-

mien palkitseminen vaikuttaa enemmän inkremen-

taalisten innovaatioiden syntyyn. 

Jiang, J. et 

al. 2012 

106 organisaa-

tiosta Kiinassa 

Rekrytointi, palkitseminen, job design ja tiimityö 

vaikuttivat positiivisesti innovointiin 

Foss et al. 

2015 

1 523 työnteki-

jää viidessä tie-

tointensiivisessä 

organisaatiossa 

Palkitseminen tietämykseen liittyvästä käytöksestä 

toimii parhaiten, kun se yhdistetään muihin HRM-

käytäntöihin. Muut HRM-käytännöt auttavat työnte-

kijöitä ymmärtämään palkitsemisen tarkoitusta 

Laursen & 

Foss 2003 

1900 tanska-

laista organisaa-

tiota 

Poikkitieteellisten työryhmien hyödyntäminen, 

työntekijöiden ehdotusten keräämiseen liittyvien 

prosessien käyttäminen, suunniteltu työnkierto, 

vastuun delegointi, organisaation yksiköiden integ-

roituminen, suoritukseen liittyvä palkitseminen 

sekä osaamisen kehittäminen vaikuttivat positiivi-

sesti innovaatioiden syntyyn. 
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McGurk & 

Rossenberg 

2013 

6 tapaustutki-

musta 

HR voi tukea sellaisten kyvykkyyksien, käytöksen 

ja kulttuurin luomista, joka motivoi innovaatioita. 

Andreeva et 

al. 2017 

259 suomalaista 

organisaatiota 

Palkitsemisella ja suorituksen arvioinnilla on posi-

tiivinen vaikutus inkrementaalisten innovaatioiden 

syntyyn, mutta ei radikaalien innovaatioiden 

Ritter & Ge-

münden 

2003 

308 saksalaista 

insinööriorgani-

saatiota 

HRM-käytäntöjen ja innovaatioiden välisen yhtey-

den muodostamiseen tarvitaan organisaation ver-

kostoitumiskyvykkyyttä. 

Michien ja 

Sheehanin 

1999 

480 organisaa-

tiosta Iso-Britan-

niasta 

modernit HRM-käytännöt korreloivat positiivisesti 

tutkimukseen ja kehitykseen liittyviin investointei-

hin. Negatiivisesti investointeihin vaikuttivat vanha-

kantaiset käytännöt, kuten lyhyet työsuhteet ja tiu-

kat tehtävänkuvaukset. 

Michie & 

Sheehan 

2003 

240 tuotanto-or-

ganisaatiota Iso-

Britanniasta 

Organisaatiot, jotka hyödyntävät useita HRM-käy-

täntöjä, tekevät todennäköisemmin prosessi- tai 

tuoteinnovaatioita. Vanhakantaiset HRM-käytän-

nöt (esim. tiukat tehtävänkuvat ja lyhyet työsuh-

teet) vaikuttavat negatiivisesti prosessi-innovaatioi-

hin, mutta tuoteinnovaatioihin ei näyttäisi olevan 

vaikutusta.  

Arvanitis 

2005 

1 400 sveitsi-

läistä organisaa-

tiota 

HRM-käytäntöjen yhdistelmällä on positiivinen vai-

kutus prosessi-, mutta ei tuoteinnovaatioihin. 

Jimenez-Ji-

menez & 

Sanz-Valle 

2008 

173 espanja-

laista organisaa-

tiota 

Kattava kokonaisuus HRM-käytäntöjä edistää in-

novointia 
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Beugelsdijk 

2008 

988 hollanti-

laista organisaa-

tiota 

Korostaa autonomisuuden, koulutuksen ja suori-

tuksesta palkitsemisen tärkeyttä inkrementaalisten 

innovaatioiden syntyyn. Radikaalien innovaatioi-

den osalta korostuu autonomisuus ja joustavuus. 

Määräaikaisten tai tarvittaessa töihin kutsuttavien 

työntekijöiden käyttö on yhdistetty matalampaan 

innovointikykyyn. 

Shipton et 

al. 2005 

27 tuotanto-or-

ganisaatiota Iso-

Britanniasta 

HRM-käytännöillä positiivinen vaikutus tuoteinno-

vaatioihin, mutta ei prosessi-innovaatioihin. Rahal-

lisella palkitsemisella negatiivinen vaikutus tuotein-

novaatioihin. 

Zhou et al 

2011 

2044 hollanti-

laista yhtiötä. 

Data kerätty 4 

erässä vuosien 

1993-2001 ai-

kana. 

Sisäisellä liikkuvuudella, osaamisen kehittämisellä 

ja osaavalla henkilöstöllä positiivinen vaikutus tuo-

teinnovaatioihin. 

Zoghi et al 

2010 

3203 kanada-

laista yhtiötä. 

Data kerätty kol-

messa osassa 

vuosina 1999, 

2001 ja 2003.  

Vahva linkki tiedon jakamisen ja innovoinnin välillä. 

Heikompi yhteys palkitsemisen, hajautetun päätök-

senteon ja innovoinnin välillä. 

 

2.4.3. Strategisten HRM-käytäntöjen vaikutus innovaatiokyvykkyyteen 

 

Aikaisempien osioiden perusteella voidaan todeta, että strategisten HRM-käytäntöjen 

ja organisaation innovaatiokyvykkyyden välillä on selvä yhteys. Tutkimukset piirtävät 

kokonaiskuvan HRM-käytäntöjen vaikutuksesta, mutta tulokset ovat jossain määrin 
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myös ristiriitaisia esimerkiksi palkitsemiseen liittyvien käytäntöjen osalta. Innovaatioky-

vykkyyden elementtien ja HRM-käytäntöjen välillä on kuitenkin havaittavissa jopa sa-

mankaltaisuutta. Osaamisen kehittämiseen ja tietämyksen hyödyntämiseen liittyvät 

HRM-käytännöt varmasti liittyvät innovaatiokyvykkyyden elementtiin liittyen osaamisen 

kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Voitaisiin jopa sanoa, että osa innovaatiokyvykkyy-

den elementeistä on HRM-käytäntöjä. Organisointiin liittyvät käytännöt vaikuttavat suo-

raan organisaatiorakenteisiin liittyvään elementtiin. Rekrytoinnin voidaan ajatella vai-

kuttavan kaikkiin elementteihin välillisesti ja suorituksen johtamisen käytännöt varmasti 

vaikuttavat johtamisen elementtiin.  

 

Tietoperusteisen näkemyksen mukaan henkilöstö nähdään organisaation tärkeimpänä 

resurssina. On siis olennaista ymmärtää, minkälainen vaikutus henkilöstöllä on inno-

vaatioiden syntymiseen ja lisäksi miten HRM-käytännöillä voidaan vaikuttaa innovaa-

tiokykyyn. (Laursen & Foss 2014, 505.) Shahnaei ja Long (2015, 52) ovat kuvanneet 

HRM-käytäntöjä systeemiksi, jonka tarkoitus on houkutella, kehittää, motivoida ja si-

touttaa henkilöstöä, joka varmistaa organisaation toiminnan tehokuuden. HRM-käytän-

nöt ovat yksi osa organisaation käytännöistä. Ne ovat linkissä organisaation strategi-

aan ja kulttuuriin ja niitä tarvitaan näiden tukemiseksi. HRM-käytännöt ovat riippuvaisia 

organisaation koosta, toimialasta sekä kansalliseen kulttuuriin ja lakiin liittyvistä asi-

oista (Brewster at al. 2006, 5). Laursen & Fossin (2014, 505) mukaan HRM-käytäntöjä 

ovat muun muassa organisointiin, palkitsemiseen, osaamisen jakamiseen ja kehittämi-

seen sekä rekrytointiin ja sitouttamiseen liittyvät käytännöt. HRM-käytännöt vaikuttavat 

henkilöstön kykyyn, mahdollisuuksiin ja motivaatioon, jotka mahdollistavat optimaali-

sen suorituksen (Minbaeva 2013, 378). Laursen & Fossin (2014, 508–521) mukaan 

HRM-käytäntöjen vaikutuksesta innovointiin on todisteita kirjallisuudessa niin, että te-

kijöiden välillä on suora yhteys ja niin, että näiden välillä on muuttujia, joihin HRM-käy-

tännöt vaikuttavat. Näitä muuttujia ovat muun muassa organisaation toimiala, sen kult-

tuuri, sisäinen viestintä ja ulkopuolisen tiedon hyödyntäminen. (Lau & Ngo 2004, 685; 

Ritter & Gemünden 2003, 745; Laursen 2002, 139). Nämä tekijät muistuttavat aikai-
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semmin kuvattuja innovaatiokyvykkyyden elementtejä, jotka mahdollistavat organisaa-

tion innovaatiosuorituksen. Kuvioon 10 on kuvattu työn viitekehys ja HRM-käytäntöjen 

vaikutus innovaatiokyvykkyyteen. 

 

 

 

KUVIO 10. Strategisten HRM-käytäntöjen vaikutus innovaatiokyvykkyyteen 
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3. TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tässä osiossa tarkastellaan tutkimuksen toteutusta sekä metodologisia valintoja. Tut-

kimus on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus, jossa empiirisen aineiston keruume-

netelmänä käytettiin puolistrukturoituja haastatteluja. Tässä osiossa käsitellään ylei-

sesti laadullisen tutkimuksen näkökulmia, jotka tukevat tutkimusmenetelmän valintaa. 

Lisäksi kuvataan tutkimusaineiston hankinta, haastateltavien valinta, haastattelutilaan-

teet ja haastattelukysymykset. Lopuksi pohditaan tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä 

seikkoja.  

 

3.1. Kohdeorganisaatio 

 

Tutkimuksen kohteena on kansainvälinen energia-alalla toimiva pörssiyhtiö, joka työl-

listää noin 9000 henkilöä Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Inti-

assa. Yhtiö toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkai-

suja resurssitehokkuuden parantamiseen. Kohdeyhtiön visiona on johtaa energiatoi-

mialan muutosta kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää ja resurssien optimaalista 

käyttöä. Yhtiön haasteena on vauhdittaa muutosta uudistamalla energiajärjestelmää, 

parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja. Yhtiö investoi 

myös start-up -yrityksiin ja rahastoihin, jotka kehittävät uusia energiaan liittyviä tekno-

logioita ja digitalisaatiota, ja näin vauhdittavat energiasektorin murrosta. Yhtiön johdon 

näkemys on, että sen on myös uskallettava radikaalisti muuttaa omia toimintatapojansa 

digitalisaation avulla ja muutos tarvitsee myös radikaaleja innovaatioita. Strategian to-

teutusohjelma sisältää erilaisia kehityshankkeita, joista osa liittyy organisaatiokulttuurin 

muuttamiseen ketterämmäksi sekä digitalisaation hyödyntämiseen. Innovoinnin koh-

teena on sekä nykyinen liiketoiminta että tulevaisuuden kasvu. Lyhyellä tähtäimellä ta-

voitteena on kiihdyttää sisäisten innovaatioiden kehittymistä. Samalla haetaan tekno-

logioita ja ideoita organisaation ulkopuolelta. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on löytää 

puhtaita ja resurssitehokkaita aurinkotalouden ratkaisuja, joissa yhtiö pääsee hyödyn-

tämään vahvuuksiaan joko laitoksiaan, asiakkuuksia tai osaamistaan.  Yhtiöllä on myös 
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innovaatiota edistäviä käytäntöjä, kuten innovaatiovapaa henkilöstölle sekä Accelera-

tor -ohjelma. (Kohdeorganisaation sisäinen materiaali 2017) Yhtiön tavoitteiden saa-

vuttamiseksi, myös sen HRM-käytäntöjen on tuettava innovaatioiden syntymistä. Tä-

män tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten organisaation HRM-käytännöt tukevat 

innovaatiokyvykkyyden kehittämistä.  

 

3.2. Tutkimus- ja tiedonhankinnan strategia 

 

Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, josta käytetään 

myös nimitystä aineistolähtöinen tutkimus. Laadullisen tutkimuksen piirteitä ovat sykli-

syys ja tutkimuksen tekijän jatkuva reflektointi. Nämä piirteet kuvaavat tämänkin tutki-

muksen tekemistä. (Kananen 2008, 56–57) Laadullinen tutkimusmenetelmä oli sopiva 

valinta myös sen vuoksi, että se sopii hyvin luonnollisten tilanteiden, merkitysrakentei-

den sekä syy-seuraussuhteiden tutkimiseen, joita ei voida kokeellisesti selvittää, kuten 

ei tässäkään tutkimuksessa (Metsämuuronen 2009, 220).  

 

Tiedonhankinnan strategiana tässä tutkimuksessa käytettiin tapaustutkimusta. Tiedon-

hankinta toteutettiin strukturoituina yksilöhaastatteluina. Tiedonhankinnan strategiaksi 

valittiin tapaustutkimus, koska sillä voidaan tutkia jotakin tiettyä, nykyhetkessä olevaa 

tapahtumaa tai tietyssä ympäristössä toimivaa ihmistä monipuolista tietoa hyödyntäen 

Tapaustutkimus on liiketaloustieteellisessä tutkimuksessa yleisimpiä laadullisen tutki-

muksen menetelmiä. Tämän tapaustutkimuksen taustalla ovat toiminnalliset lähtökoh-

dat ja tutkimuksen tuloksia sovelletaan käytännön tilanteisiin. (Metsämuuronen 2009, 

223) Metsämuurosen (2009, 223) mukaan tapauksesta pyritään tapaustutkimuksen 

avulla kokoamaan monipuolisesti ja monilla eri tavoilla tietoja. Näin ilmiön entistä sy-

vällisempi ymmärtäminen ja tutkiminen mahdollistuvat. Tämä tapaustutkimus keskittyy 

yhden organisaation ennalta määritellyn tapauksen tutkimiseen, jossa tapaus on sen 

innovaatiokyvykkyys ja HRM-käytännöt. (Alasuutari et al. 2005, 154) Eriksson ja Kois-

tinen (2014, 5) määrittelevät tapauksen muusta kontekstista selvästi rajattuna systee-

minä, esimerkiksi projektina tai kehityshankkeena tai vaikeammin muusta kontekstista 

rajattavana ilmiönä tai prosessina kuten muutosprosessi. Erikssonin ja Koistisen (2014, 
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7) mukaan lähestymistavasta riippuen voidaan tutkimuksen tapaus määritellä ja rajata 

tarkoin jo ennen tutkimuksen aloittamista tai vaihtoehtoisesti tapaus rakentuu tutkimuk-

sen aikana. Tässä tutkimuksessa tapaus oli rajattu tarkoin ennen tutkimuksen aloitta-

mista. Tutkimuksen tekijän näkökulmasta tapauksen valinnassa on tärkeää painottaa 

tapauksen kiinnostavuutta sekä tutkittavuutta. (Eriksson ja Koistinen, 2014, 7) Tutki-

muksen menetelmävalintaa tehtäessä päädyttiin tapaustutkimukseen myös koska se 

sopii tilanteeseen, jossa tutkimusta ohjaavat tyyliltään mitä-, miten- ja miksi-kysymyk-

set. Tapaustutkimus oli oikea valinta myös siksi, että tutkijalla oli vähäinen kontrolli ta-

pahtumiin ja tutkittavasta aiheesta on tehty vain vähän empiiristä tutkimusta. (Eriksson 

ja Koistinen, 2014, 7)  

 

Tämä tutkimus toteutettiin yhden tapauksen tutkimuksena, jossa ilmiötä pyritään selit-

tämään yrityksen sisäisillä ominaisuuksilla. (Alasuutari et al. 2005, 154). Tässä tapauk-

sessa analyysiyksikkönä toimi kohdeorganisaatio. Tapaustutkimuksen ja edelleen yh-

den tapauksen tutkimuksen avulla organisaatiossa vallitsevaa tilannetta pystytään tut-

kimaan syvällisesti tarkastellen tapauksen olosuhteita, taustoja ja siihen liittyvien toimi-

joiden näkemyksiä ja kokemuksia monipuolisesti. Tapaustutkimuksen kautta tutkitta-

vaan tapaukseen liittyvät ja siihen vaikuttavat tekijät pystytään tunnistamaan, ymmär-

tämään sekä tulkitsemaan syvällisesti niin, että tutkimuksen tuloksena pystytään tuot-

tamaa organisaatiolle hyödyllisiä, käytännössä sovellettavia vastauksia. (Alasuutari et 

al. 2005, 154). 

 

3.3. Aineiston kerääminen 

 

Tämän tutkimuksen aineistonhankinnan metodeihin kuuluivat haastattelut ja sekundää-

riaineiston käyttö (Metsämuuronen 2009, 223). Sekundääriaineistona tässä tutkimuk-

sessa toimi organisaation sisäinen strategiaa kuvaava esitysmateriaali. Tutkimus poh-

jautui kohdejoukkona olevien haastateltavien omakohtaisiin kokemuksiin ja mielipitei-

siin Haastattelumenetelmä sopi tutkimustilanteeseen, koska siinä kartoitettiin tutkitta-

vaa aluetta ja pyrittiin saamaan kuvaavia esimerkkejä tutkimuskohteesta, sillä sitä ei 

voitu testata objektiivisin testein. Haastattelemalla toteutettu mielipiteiden kerääminen 
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paljasti lisäksi todennäköisesti parhaiten tutkimuksen kannalta hyödyllistä tietoa. (Met-

sämuuronen 2009, 223). Jotta haastattelujen kautta saatiin syvällistä, riittävää ja luo-

tettavaa informaatiota, ne suunniteltiin huolellisesti (Hirsjärvi & Hurme, 2009, 34). 

Haastattelija tutustui ennalta tutkimuksen kohteeseen niin teoriassa kuin käytännössä. 

 

Tämän tutkimuksen aineiston kerääminen toteutettiin puolistrukturoidun haastattelun 

avulla, jota kutsutaan myös teemahaastatteluksi. Puolistrukturoidulla haastattelulla tar-

koitetaan haastattelua, joka käsittelee etukäteen määriteltyjä teemoja jättäen kuitenkin 

haastattelukysymysten tarkan muodon sekä niiden esittämisjärjestyksen ennalta mää-

räämättömäksi. (Metsämuuronen 2009, 247) Puolistrukturoitu haastattelu sopiikin Met-

sämuurosen (2009, 247) mukaan monipuolisiin tilanteisiin, joissa on tärkeää selvittää 

heikosti tiedostettuja asioita, kuten arvostuksia, perusteluita ja kulttuuriin liittyviä asi-

oita. Haastattelulla tarkoitetaan pääasiassa kasvokkain tapahtuvaa henkilökohtaista 

haastattelua, jossa tutkijan tehtävänä on esittää suullisia kysymyksiä ja merkitä haas-

tateltavan antamat vastaukset muistiin (Tuomi & Sarajärvi 2011, 73). Haastattelijalla ei 

ollut käytössään valmiita vastausvaihtoehtoja, vaan haastateltavalla oli mahdollisuus 

vastata kysymyksiin omin sanoin (Eskola ja Suoranta 2014, 87). Puolistrukturoitu haas-

tattelu on hyvin avoin, ja Tuomi ja Sarajärvi (2009, 75) mainitsevat sen olevan lähellä 

syvähaastattelua. 

 

Jotta haastattelujen kautta voitiin saada syvällistä ja luotettava informaatiota tutkitta-

vasta ilmiöstä, haastattelijan tuli osata ohjata haastattelua ja tuntea roolinsa (Hirsjärvi 

& Hurme 2009, 34). Haastattelijan tuli kysyä tarvittavia lisäkysymyksiä läpi haastatte-

lun, jotta haastateltavan esittämien mielipiteiden taustalla vallitsevat tekijät saatiin sel-

vitettyä sekä tutkimuksen kannalta riittävän tiedon saaminen voitiin varmistaa. Jotta 

haastattelujen tuloksena voitiin muodostaa kattavat ja perusteelliset vastaukset tutki-

muksen pää- ja alakysymyksiin, tuli haastattelijan pitää myös nämä tiiviisti mielessä 

läpi haastattelujen. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 34) 
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Haastattelujen organisointi 

 

Tutkimuksen aineisto koostuu kohdeorganisaatiosta valittujen henkilöiden haastattelu-

materiaalista. Haastateltavat valittiin sen perusteella, että he edustivat kattavasti erilai-

sia näkökulmia organisaatiosta liittyen tutkimusaiheeseen. Haastateltavien joukkoon 

valittiin henkilöitä organisaation HR:stä, innovaatioyksiköstä, uusista liiketoiminnoista, 

perinteisestä liiketoiminnasta sekä erilaisista kehityshankkeista vastaavia henkilöitä.  

Haastatteluihin valitut henkilöt kontaktoitiin joulukuun 2017 ja tammikuun 2018 aikana 

sähköpostitse tai kasvotusten. Sähköpostiviestissä tutkimuksen tekijä esitteli itsensä 

sekä tutkimuksen aiheen ja tavoitteen. Viestissä kysyttiin henkilön halukkuutta osallis-

tua tutkimukseen. Myöntävän vastauksen jälkeen tutkija sopi haastatteluajat henkilöi-

den kanssa kalenterikutsun avulla. Tutkimuksen tekijä valmistautui haastatteluihin ko-

koamalla rungon haastattelukysymyksistä. Haastattelukysymyksiä ei esitelty haastatel-

taville etukäteen. Haastatteluja varten kontaktoitiin 11 henkilöä, mutta lopulta 9 haas-

tattelua toteutui tammikuun ja helmikuun 2018 aikana. Haastatteluista 7 toteutettiin kas-

votusten kohdeorganisaation tiloissa ja 2 Skype for Business kokouksena. Kasvotusten 

tapahtuneet haastattelut nauhoitettiin digitaalisella äänentallentajalla ja Skype-kokouk-

set nauhoitettiin Skype-työkalun avulla. Hirsjärven ja Hurmeen (2009, 92) mukaan tal-

lentaminen nopeuttaa haastattelua ilman ei-toivottuja katkoja. Lisäksi tutkimuksen te-

kijä kirjoitti jokaisesta haastattelusta muistiinpanoja. Haastatteluissa tunnelma oli miel-

lyttävä ja tutkimuksen tekijä saavutti omasta mielestään hyvän keskusteluyhteyden 

haastateltavien kanssa. Hirsjärven ja Hurmeen (2009, 34) mukaan haastattelun tarjoaa 

suoran keskusteluyhteyden haastateltavan kanssa, joka mahdollistaa laaja-alaisen tie-

donhankinnan haastattelutilanteessa. Heidän mukaansa haastateltavan ja haastatteli-

jan välille on tärkeää luoda luottamuksellinen suhde, joka mahdollistaa ilmiön taustalla 

olevien motiivien ymmärtämisen. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 34) 

 



47 

 

Haastattelutilanne 

 

Haastattelut seurasivat ennalta suunniteltua runkoa kohtuullisen hyvin. Haastattelu-

runko on tämän tutkimuksen liitteenä (LIITE 1). Haastattelurunko koostui 11:sta kysy-

myksestä, joista ensimmäiset 4 koskivat organisaation innovaatiokyvykkyyttä ja loput 

HRM-käytäntöjä ja niiden kehittämistä. Innovaatiokyvykkyyttä koskevien kysymysten 

tavoitteena oli hahmottaa, miten haastateltavat näkevät organisaation innovaatiokyvyk-

kyyden nykytilan ja siihen vaikuttavat tekijät. Tavoitteena oli myös hahmottaa innovaa-

tiokyvykkyyteen vaikuttavien osa-alueiden kehityskohtia ja vahvuuksia. HRM-käytön-

töihin liittyvien kysymysten tavoitteena oli kartoittaa haastateltavien näkemystä käytän-

töjen toimivuudesta sekä löytää kehityskohtia innovaatioiden kehittymisen näkökul-

masta. Lisäksi tavoitteena oli hahmottaa, näkivätkö haastateltavat yhteyden HRM-käy-

täntöjen ja innovaatiokyvykkyyden välillä. 

 

Kaikki haastattelut aloitettiin lyhyellä esittelyllä sekä tutkimuksen aiheen ja tutkimus-

suunnitelman kuvauksella. Yhdessäkään haastattelussa ei kysytty jokaista ennakkoon 

suunniteltua kysymystä, sillä haastateltavat vastasivat jo osaan kysymyksistä pohties-

saan vastauksia muihin kysymyksiin. Runkoa noudatettiin kuitenkin niin, että kaikki vas-

tasivat ensin siihen, miten he näkivät organisaation innovaatiokyvykkyyden tällä het-

kellä. Haastattelujen jälkimmäinen osa käytettiin HRM-käytäntöihin liittyviin kysymyk-

siin. Kaikki haastattelut kestivät noin tunnin ja yhtä tapaamista lukuun ottamatta varattu 

aika riitti hyvin. Yhden haastateltavan kanssa keskusteltiin uudelleen haastattelun jäl-

keisenä päivänä, koska haastateltava halusi vielä palata asiaan. Haastattelujen jälkeen 

aineisto litteroitiin analysointia varten. Litterointi tarkoittaa haastattelun tallenteiden pur-

kamista kirjalliseen muotoon, jolloin niitä voidaan käsitellä. Haastatteluaineisto kirjoite-

tiin tekstimuotoiseksi tiedostoksi mahdollisimman sanatarkasti, siltä osin kun keskus-

telu liittyi tutkittavaan asiaan. (Kananen 2008, 80) Haastatteluissa käytiin keskusteluja 

osittain tutkimusalueen ulkopuoleltakin, mutta nämä asiat on jätetty litteroinneista pois. 

Sanatarkassa kuvauksessa on Kanasen (2008, 80) mukaan hyvänä puolena se, että 

kuvausta voidaan käyttää lainauksissa sellaisenaan myöhemmin lopullisessa rapor-

tissa. Tutkimuksen tekijä litteroi haastattelut itse. Hirsjärven ja Hurmeen (2009, 140) 
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mukaan onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi tutkijan kannattaa itse kirjoittaa 

haastattelut haluamaansa muotoon, jolloin vältytään palvelun ulkoistamisen myötä ai-

heutuvilta mahdollisilta epäselvyyksiltä ja virheiltä. Haastattelut litteroitiin mahdollisim-

man pian haastattelun jälkeen.  

 

Haastatellut henkilöt 

 

Taulukkoon 5 on koottu tietoja haastatelluista henkilöistä. Haastattelut koodattiin juok-

sevin numeroin 1-9. H1 on päällikkö HR-palveluissa ja hänellä on 10 vuotta kokemusta 

kohdeorganisaation HR-yksiköstä. H2 ja H3 ovat liiketoiminnan HR-johdosta. H2 on 

ollut organisaatiossa yli 10 vuotta, mutta HR:n lisäksi myös muissa toiminnoissa. H3 

on työskennellyt 20 vuotta organisaation HR-toiminnossa. H4 ja H5 työskentelevät koh-

deorganisaation innovaatioyksikössä ja he ovat molemmat olleet noin 5 vuotta töissä 

kohdeorganisaatiossa. H6 ja H7 ovat uuden liiketoiminnan johtajia eli kummankin vas-

tuulla on organisaation sisäisen start-upin johtaminen. H8 edustaa organisaation perin-

teistä liiketoimintaa, mutta on ollut vasta alle vuoden organisaatiossa. H9 toimii kehi-

tysjohtajana ja edistää digitalisaatioon liittyviä hankkeita. Hän on ollut kohdeorganisaa-

tiossa noin 10 vuotta.  

 

TAULUKKO 5. Haastatellut henkilöt 

Haastateltava Kuvaus henkilöstä Työikä kohdeorganisaa-

tiossa 

H1 Päällikkö HR-palveluista 10 vuotta 

H2 Liiketoiminnan HR-johtaja 10 vuotta 

H3 Liiketoiminnan HR-johtaja 20 vuotta 

H4 Päällikkö innovaatioyksiköstä 5 vuotta 

H5 Innovaatiojohtaja 5 vuotta 

H6 Uuden liiketoiminnan /sisäisen strat-

upin johtaja 

10 vuotta 
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H7 Uuden liiketoiminnan /sisäisen strat-

upin johtaja 

10 vuotta 

 

H8 Vanhan liiketoiminta-alueen johtaja alle 1 vuotta 

H9 Kehitysjohtaja, digitalisaatio 10 vuotta 

 

Kuvio 11 osoittaa haastateltavien taustan jakautumisen HR:n, liiketoiminnan ja inno-

vaatioyksikön edustajien kesken. Suurin osa haasteltavista edusti liiketoimintaa, jotta 

tutkimukseen saatiin sekä perinteisen vanhan että uuden liiketoiminnan näkökulmat.  

 

 

KUVIO 11. Haastateltavien tausta 

 

3.4. Aineiston analysointi 

 

Litteroitu haastatteluaineisto analysoitiin hyödyntämällä sisällönanalyysiä. Sisällönana-

lyysi oli luonteeltaan teoriaohjaava ja se hyödynsi induktiivista päättelyä, jossa Kana-

sen (2008, 20) mukaan yksittäisten tapausten avulla pyritään yksittäisestä yleistyksiin. 

Induktiivisessa päättelyssä kerätään havaintoja ja niistä tehdään yleistyksiä tai kehite-

tään teorioita. Sisällönanalyysin avulla tutkimusaineisto saadaan järjestettyä niin, että 

siitä pystytään muodostamaan paikkaansa pitäviä johtopäätöksiä. Analyysin tulos on 

aina riippuvainen tutkijan osaamisesta, tiedoista, näkemyksistä, tyylistä sekä tämän 

analyyttisistä kyvyistä (Elo & Kyngäs 2008, 107). Grönforsin (1982, 20) mukaan sisäl-

HR Innovaatioyksikkö Liiketoiminta
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lönanalyysi on menetelmä, jolla tutkimusaineistosta voidaan tuottaa raaka-aineita teo-

reettiselle pohdinnalle, joka perustuu tutkijan järjelliseen ajatteluun. Tuomi ja Sarajärvi 

(2009, 108) kuvaavat induktiivisen aineiston analyysia prosessiksi, joka muodostuu tut-

kimusaineiston pelkistämisestä, ryhmittelystä sekä teoreettisten käsitteiden luomi-

sesta. Laadullisessa tutkimuksessa analyysi ei ole tutkimusprosessin itsenäinen vaihe, 

vaan aineiston analysointi jatkuu läpi tutkimuksen tapahtuen osittain yhtäaikaisesti ai-

neiston keräämisen kanssa. Analyysivaiheessa tutkimusaineisto hajotetaan käsitteelli-

siksi osiksi ja sen jälkeen osat kootaan uudelleen tieteellisiksi johtopäätöksiksi  

 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana olivat tutkimuskysymykset ja niihin liittyvä teoria-

pohja. Tulosten analyysissa teoria ohjasi tulosten käsittelyä ja analysointia, mutta teo-

riaa ei testattu kasatulla aineistolla.  Sisällönanalyysi keskittyy tutkimusaineiston pal-

jastamiin merkityksiin, tarkoituksiin, seurauksiin ja konteksteihin ja menetelmä on käyt-

tökelpoisin silloin, kun tutkimusaineisto on tekstimuodossa. Sisällönanalyysin päämää-

ränä on määrittää tekijät, jotka heijastavat tutkimuksessa haastateltujen kokemuksia 

sekä ajatuksia tutkimuskohteesta. Analyysin tuloksena tavoitellaan tutkimuksen koh-

teena olevaa ilmiötä kuvaavia konsepteja ja kategorioita. Näiden kautta muodostetaan 

tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty ja laaja kuvaus, joka yhdistää tutkimuksen tulokset ilmiön 

laajempaan kontekstiin sekä aihetta käsittelevien muiden tutkimusten tuloksiin. Induk-

tiivinen analyysitapa sopii tilanteeseen, jossa tutkittavaa ilmiötä koskevaa aiempaa tut-

kimustietoa ei ole riittävästi saatavilla tai jos tieto on sirpaleista. Induktiivisessa sisäl-

lönanalyysissa keskitytään ensin yksittäisten tapausten tarkasteluun, jonka jälkeen 

nämä yhdistetään suurempaan kokonaisuuteen. (Elo & Kyngäs 2008, 107) 

 

Sisällönanalyysin toteuttamiseen ei ole olemassa systemaattisia sääntöjä, mutta avain-

tekijänä menetelmässä on aineistossa esiintyvien lukuisten sanojen luokittelu merkittä-

västi pienempiin kategorioihin. Sisällönanalyysissa tutkimusaineistoa tarkastellaan sen 

sisältöä eritellen ja etsien siinä vallitsevia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Tätä vai-

hetta kutsutaan koodaamiseksi. Koodauksen jälkeen laaja aineisto on mahdollista tii-

vistää kategorioihin sanojen tai tekstin osien yhtäläisten merkitysten mukaan. (Elo & 

Kyngäs 2008, 110). Kirjallisesta materiaalista tunnistettiin ensin haastatteluissa esille 
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nousseita kokonaisuuksia tai teemoja ja kukin kokonaisuus korostettiin omalla väril-

lään. Teemojen määrittämisessä hyödynnettiin tutkimuksen taustateoriaa loogisen ra-

kenteen luomiseksi. Aineiston analyysi oli luonteeltaan iteratiivinen prosessi, jossa tut-

kimuskysymykseen vastaaminen tapahtui analyysin varrella. Haastatteluaineisto luet-

tiin ja useita kertoja teemoittelun ja koodauksen aikana. Haastattelussa tehtyjä muis-

tiinpanoja hyödynnettiin myös koodauksessa aineiston käsittelyn nopeuttamiseksi. 

Koodauksen jälkeen aineiston käsittelyä jatkettiin Excel-taulukossa. Aineisto ryhmitel-

tiin Excel-taulukkoon niin, että jokainen haastattelu edusti yhtä vaakariviä. Pystysarak-

keisiin ryhmiteltiin aineistosta tunnistetut aihekokonaisuudet niin, että tutkimuksen teki-

jän oli mahdollista tarkastella allekkain kaikkien haastateltavien näkemyksiä liittyen sa-

maan aiheeseen. Excel-taulukosta oli mahdollista löytää samalta sarakkeelta esimer-

kiksi kaikkien haastateltavien näkemys siitä, miten johtaminen vaikuttaa kohdeorgani-

saation innovaatiokyvykkyyteen. (Soveltaen Tuomi & Sarajärvi 2009, 92–97, 117). Ete-

neminen tutkimustulosten esittämisen kautta tulosten pohdintaan lisäsi tutkimuksen te-

kijän ymmärrystä aiheesta ja valmisti tutkimuksen johtopäätösten kirjoittamiseen.  

 

3.5. Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tässä alaosiossa pohditaan tutkimuksen luotettavuutta, joka on tärkeää tutkimuksen 

uskottavuudelle. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiperusteena voidaan 

pitää aineiston riittävyyttä, analyysin katattavuutta ja sen arvioitavuutta ja toistetta-

vuutta (Kananen 2008, 124). Tapaustutkimuksen laadun kriteerinä voidaan nähdä 

myös aineiston lähteiden moninaisuus sekä sen laadukas dokumentaatio. Laadukas 

dokumentaatio on sellainen, joka esitellään niin, että tutkimuksen tekijän päättelyketju 

on ulkopuolisen tarkastettavissa tai toistettavissa. (Koskinen et al. 2005, 253) 

 

Tätä tutkimista tehdessä luotettavuuteen kiinnitettiin huomiota koko tutkimuksen teko-

prosessin ajan. Luotettavuus huomioitiin muun muassa valitsemalla kirjallisuuslähteet 

huolellisesti ja käyttämällä yleisesti luotettavana pidettyjä julkaisuja ja lähdeteoksien 

haussa käytettäviä tietokantoja. Tutkimuksen laatuun on pyritty vaikuttamaan myös ku-

vaamalla johdonmukaisesti eteneminen teoriaosuudesta tutkimusmenetelmien kautta 
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selkeisiin ja monipuolisiin johtopäätöksiin (Koskinen et al. 2005, 253). Erityisesti huo-

miota keskitettiin empiirisen tutkimuksen aineiston keräämisen ja sen käsittelemisen 

läpinäkyvään kuvaamiseen. Tutkimuksen tekemisen prosessia on myös tukenut tutki-

muksen tekijän omat muistiinpanot koko prosessin ajan, jotka ovat auttaneet kokonais-

kuvan ymmärtämistä ja erilaisten näkökulmien muistamista. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta käsitellään yleisesti termeillä reabiliteetti ja validiteetti. Va-

liditeetillä tarkoitetaan tiedon luotettavuutta ja paikkansa pitävyyttä, joka laadullisessa 

tutkimuksessa saavutetaan kuvausten, johtopäätösten, selitysten ja tulkintojen luotet-

tavuuden ja paikkansa pitävyyden avulla. Olennaista on myös, että tutkimuksessa tut-

kitaan oikeita asioita eli vain niitä, jotka liittyvät tutkimusongelmaan. Luotettavuutta voi 

myös parantaa testaamalla haastattelukysymyksiä etukäteen, jota tehtiin tämänkin tut-

kimuksen osalta. Erityisesti empiirisen osion tarkka kuvaaminen kasvattaa luotetta-

vuutta. Validiteetti voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Ulkoinen validi-

teetti tarkoittaa tulosten yleistettävyyttä ja sisäinen validiteetti tarkoittaa tutkimuksen 

virheettömyyttä. Tutkimuksen reabiliteetilla tarkoitetaan laadullisessa tutkimuksessa tu-

losten toistettavuutta. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että kaksi tutkijaa pääty-

vät samanlaiseen tulokseen. (Kananen 2008, 123; Koskinen et al. 2005, 254) 

 

Tämän tutkimuksen laatuun pyrittiin vaikuttamaan haastateltavien monipuolisella ja 

huolellisella valinnalla. Haastateltaviksi valittiin vain sellaisia henkilöitä, joilla voitiin to-

deta olevan kokemuksia ja siten myös mielipiteitä kohdeorganisaation HRM-käytän-

nöistä. Tämä auttoi tutkimuksen tekijää kohdentamaan aineiston keruun oikeisiin tahoi-

hin. Haastateltavien taustat ja olosuhteet on myös kuvattu niin tarkasti kuin mahdollista, 

kuitenkin säilyttäen anonymiteetin. Hirsjärvi et al. (2016, 232) mukaan laadullisessa tut-

kimuksessa olennaista on henkilöiden, paikkojen ja tapahtumien kuvaaminen.   

 

Innovaatiokyvykkyyden ja HRM-käytäntöjen yhteys ei ollut haastateltaville helppo aihe 

pohtia. Haastatteluiden syvyyttä tuki se, että haastateltaville kuvattiin etukäteen tutki-

muksen aihetta, jotta he olivat ehtineet pohtia sitä. Lisäksi haastattelun eteneminen 
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ylätason ajatuksista tarkempiin yksityiskohtiin varmisti tiedon monipuolisen ja syvälli-

sen hankkimisen. Aihealue kiinnosti kaikkia haastateltavia, joten he toivat mielellään 

omia ajatuksiaan esille. Haastateltavien käsitys HR:n roolista organisaatiossa yleisesti 

vaikutti näkökulmaan ja vastausten sisältöön. Kun henkilöt pohtivat, miten HRM-käy-

tännöillä voisi tukea innovaatiokyvykkyyttä, heidän ajatuksiinsa varmasti vaikutti se läh-

tökohta, mitä he olettavat tai toivovat HR:n tehtäväkenttään kuuluvan. Joidenkin haas-

tateltavien oli aluksi vaikea nähdä yhteyttä HR:n ja innovaatioiden välillä, mutta kaikki 

kuitenkin sen tunnistivat pohdittuaan asiaa haastattelun edetessä. Tämä voi vaikuttaa 

tutkimuksen luotettavuuteen, jos haastateltavalla on ollut hyvin yksipuolinen näkemys 

HR:n roolista. Luotettavuuteen voi myös vaikuttaa, jos vastaaja on pohtinut asiaa hyvin 

subjektiivisesta näkökulmasta, eikä koko organisaation kannalta, jota tutkimuksessa 

tutkittiin. (Hirsjärvi et al. 2016, 231) 

 

Litteroinnilla on myös merkittävä rooli tutkimuksen luotettavuudessa. Tämän tutkimuk-

sen aineisto on litteroitu huolellisesti. Litteroinnista nostetut lainaukset tuovat aineistoa 

läpinäkyväksi ja mahdollistavat tulkintojen liittämisen aineistoon. Suoria lainauksia 

käyttäessä aineiston totuus ei muutu. (Nikander 2010, 432–433) Luotettavuuteen vai-

kuttaa myös tutkijan oma suhde haastateltaviin henkilöihin. Tutkimuksen tekijällä oli 

aikaisempaa riippuvuussuhdetta haastateltaviin henkilöihin ja kohdeorganisaatioon, 

joka saattaa heikentää tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksessa esille tulleita asioita 

on kuitenkin käsitelty objektiivisesti ja tutkimuksen tekijä on tietoisesti pyrkinyt välttä-

mään kaikki omat näkökulmansa tutkittavasta aiheesta. (Kananen 2008, 28) 
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4. TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä osiossa kuvataan tutkimuksen tulokset. Ensin käsitellään kohdeorganisaation 

innovaatiokyvykkyyttä ja sen eri osa-alueita. Innovaatiokyvykkyyden osalta nostetaan 

esille keskeisiä havaintoja ja kehittämiskohteita sekä pyritään antamaan kokonaiskuva 

siitä, mitkä innovaatiokyvykkyyteen vaikuttavat elementit ovat positiivisesti ja mitkä 

mahdollisesti negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä. Organisaation innovaatiokyvykkyyden 

kuvaamisen jälkeen kuvataan organisaation strategisia HRM-käytäntöjä ja niiden vah-

vuuksia ja heikkouksia innovaatioiden näkökulmasta. Lopuksi kootaan yhteen keskei-

set havainnot HRM-käytäntöjen nykytilasta ja kehittämistarpeista innovaatiokyvykkyy-

den tukemiseksi.   

 

4.1. Kohdeorganisaation innovaatiokyvykkyys 

 

Haastateltavat näkivät organisaation kyvyn tuottaa innovaatioita kohtuulliseksi.  

  

 "Ollaan keskitasoisia" (H4).  

 

Oman toimialan sisällä organisaation kyky innovoida koettiin olevan keskitasoa jopa 

hieman korkeampi. H7:n mukaan hänen liiketoiminta-alueellaan ei ole tehty uudistuksia 

kymmeniin vuosiin, mutta nyt hän koki, että uusia ideoita ollaan valmiimpia vastaanot-

tamaan. Kohdeorganisaatio on investoinut paljon innovointiin ja niitä on tehty jatkuvasti. 

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että organisaation kyky tuottaa innovaatioita oli 

parantunut viimeisen muutaman vuoden aikana. Toimialan murros on selkeästi vaikut-

tanut organisaatiossa tapahtuneiden innovaatioiden määrään ja siihen, miten niihin 

suhtaudutaan. H9:n mukaan organisaatiossa on syntynyt ymmärrys siitä, että se ei toi-

mialan murroksen vuoksi voi toimia enää kuten ennen ja keskittyminen pelkkään perin-

teiseen vanhaan liiketoimintaan ei riitä. Seuraavaksi kuvaillaan kohdeorganisaation in-

novaatiokyvykkyyttä jaoteltuna seitsemään kokonaisuuteen. Lopuksi kuvataan yhteen-

vetona innovaatiokyvykkyyden nykytila ja keskeiset kehityskohteet. 
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4.1.1. Johtaminen 

 

90 prosenttia haastateltavista oli sitä mieltä, että organisaation johtaminen tukee vah-

vasti innovaatioiden syntymistä. Organisaation ylimmällä johdolla on selkeä visio ja se 

viestii hyvin selkeästi ja avoimesti innovaatioiden puolesta. Organisaation strategiassa 

on myös selkeä fokus innovointiin. Jokaisessa haastattelussa tuli myös ilmi se, että 

nykyinen toimitusjohtaja on tuonut organisaatioon paljon uutta virtaa ja fokusta inno-

vaatioihin. Jokainen haastateltava kuitenkin näki johtamisessa myös kehitettävää. Jon-

kin verran haasteita nähtiin keskijohdon osalta ja johtamisessa koettiin olevan paljon 

eroja organisaation sisällä. Johtamiseen liittyvät keskeiset haasteet ovat päätöksente-

kokyky, riskien hyväksyminen sekä sitkeys tai valmius viedä asiat loppuun. Päätöksen-

tekoon käytetään paljon aikaa ja niitä valmistellaan perusteellisesti. Ajan kuluminen on 

kuitenkin uudelle liitoiminnalle merkityksellistä, kun pyritään olemaan ensimmäisenä 

markkinoilla. Kolmessa haastattelussa tuli erityisesti esille se, että organisaatiossa syn-

tyy kohtuullisen paljon uusia ideoita, mutta niiden jalostamisessa innovaatioiksi luovu-

tetaan välillä liian aikaisin tai väärässä vaiheessa. 

 

 "Ne sisäiset start-upit kuolee siinä giljotiinissä sitte" (H2).  

 

Toisin sanoen innovaatioprosessin alkupää on suurilta osin kunnossa, mutta loppuvai-

heessa vielä kehittämistä. 

 

H7:n mukaan organisaatiossa on todella hyvä johtamiskulttuuri, joka huokuu ylimmästä 

johdosta. Organisaatiossa on otettu käyttöön edellisen vuoden aikana uudet johtamis-

periaatteet, joiden ydin on avoin johtajuus. Näiden periaatteiden koettiin olevan hyvin 

innovaatioita tukevia. Jos kaikki johtajat ja esimiehet siis toimisivat organisaation joh-

tamisperiaatteiden mukaisesti, johtaminen tukisi hyvin vahvasti innovaatiokyvykkyyttä. 

Kaikki haastateltavat olivat kuitenkin sitä mieltä, että kaikki organisaation esimiehet ei-

vät vielä noudata näitä periaatteita ja etenkin lähiesimiestyössä olisi kehitettävää.  
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 "Meillä on paljon johtamista, joka on kehittynyt silloin kun toimiala oli stabiili" 

 (H2).  

 

Organisaatiossa on jonkin verran vanhoja rakenteita, joita ei uskalleta riittävästi ky-

seenalaistaa. Haastatteluista tuli kuitenkin ilmi, että johtajuus ja esimiestyö ovat viime 

vuosina kehittyneet paljon ja oikeaan suuntaan.  

 

H9:n ja H4:n mukaan organisaation johtamisen mittarit ja prosessit ovat innovaatioita 

estäviä tai hidastavia tekijöitä. Ne on luotu vanhaa liiketoimintaa varten ja keskittyvät 

vahvasti olemassa olevan liiketoiminnan lyhyen aikavälin kannattavuuteen. He kokivat, 

että "johtamiseen liittyvissä prosesseissa ollaan korporaation vankeja" (H9). Organi-

saatiolla ei siis ole keinoa kohdella uusia kasvuliiketoimintoja niille paremmin soveltu-

villa menetelmillä. 

 

4.1.2. Organisaatiokulttuuri 

 

Innovatiivisuus on aina ollut kohdeorganisaation arvioissa. Organisaation viralliset ar-

vot on hiljattain päivitetty ennen tutkimuksen tekemistä ja tällä hetkellä innovointiin liit-

tyvä perusarvo on uteliaisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että organisaatiossa halutaan ky-

seenalaistaa nykytila ja etsiä uusia mahdollisuuksia rohkeasti. Toimialan muutos vaatii 

organisaatiolta uteliaisuutta, jatkuvaa oppimista ja yhteistyötä uusien ratkaisujen luo-

miseksi. Organisaation kulttuurin koettiinkin suurelta osin tukevan innovaatioiden syn-

tymistä. Organisaatiossa suhtaudutaan uusiin ideoihin positiivisesti ja innovatiivisuutta 

pidetään hyveenä. 

 

"Ei kukaan puhu innovaatioita vastaan". (H6) 

 

Haastatteluista tuli kuitenkin ilmi, että ison organisaation sisällä on useita toisistaan 

poikkeavia kulttuureja, joista toiset tukevat innovaatioiden syntymistä paremmin kuin 

toiset. Toisaalta se nähtiin positiivisena, että organisaation sisällä voidaan sallia erilai-

sia alakulttuureja. Organisaation kulttuurin kehittämiseen on viime aikoina panostettu 
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ja se on lähtenyt kehittymään haastateltavien mielestä oikeaan suuntaan. Organisaa-

tiossa on aikaisemmin ollut voimakas "me on kokeiltu tota" (H2) -asenne, mutta se on 

haastattelujen perusteella vähenemässä. Jonkin verran on vielä myös havaittavissa 

virheiden tekemisen pelkoa ja luottamuksen puutetta vaikka nykyinen johto on tuonut 

voimakkaasti esiin sitä, että virheiden tekeminen on hyväksyttävää. Organisaation kult-

tuurista puuttuu myös ketterän tekemisen tapoja ja siellä ei ole totuttu keskeneräisten 

asioiden julkaisemiseen tai esittelyyn. Keskeiseksi organisaatiokulttuurin kehittämisen 

alueeksi haastateltavat nostivat epävarmuuden sietämisen.  

 

"Pitää olla valmista ennen kuin julkaistaan" (H7). 

 

"Riskin kaihtamine on sisäänrakennettu tähän firmaan naurettavuuksiin saakka" 

(H9). 

 

H5 toi myös esille sen, että kustannussäästöt ovat jonkin verran hankaloittaneet inno-

vointia. Paremman taloudellisen tilanteen vuoksi tilanteen nähtiin kuitenkin jo helpottu-

neen. Useat haastateltavat toivat esille, että organisaatiossa ollaan poikkeuksellisen 

yhteistyöhaluisia ja auttavaisia myös oman vastuualueen ulkopuolella, mutta toisaalta 

osa oli sitä mieltä, että ihmiset eivät uskalla hypätä oman mukavuusalueensa ulkopuo-

lelle. 

 

Useampi haastateltava koki, että organisaation kulttuuria on muovannut vahvasti aikai-

semmin sen perinteinen ja stabiili toimiala, jossa noudatettiin juurtuneita periaatteita. 

Organisaatiota kuvailtiin myös osittain vanhakantaiseksi. H9 koki, että organisaation 

sisällä kuvitellaan, että se olisi suurempi kuin se todellisuudessa onkaan. Organisaa-

tioon on myös hakeutunut paljon henkilöitä, jotka noudattavat ohjeita hyvin tarkasti sen 

sijaan, että heille olisi ominaista uudistaa asioita. Tarkkuus on monissa toimialan teh-

tävissä toivottava ominaisuus. Toimialan murros on kuitenkin pakottanut nyt laajenta-

maan katsetta ja innovoimaan. Toisaalta organisaatiossa on paljon työntekijöitä, joilla 

on korkea koulutustaso ja joille tutkimus ja kehitys ovat luontaista. Innovoinnin kannalta 
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organisaation henkilöstö on myös hyvin homogeeninen eli suurella osalla on hyvin sa-

mankaltainen koulutus- ja kokemustausta. Kohdeorganisaatio on hyvin profiloitunut 

energia-alan insinöörien työpaikkana. 

 

Tutkimus ajoittui samaan aikaan organisaation pääkonttorin muuton kanssa, joka tuli 

esille kaikissa haastatteluissa. Pääkonttori muutti vanhoista perinteisistä tiloista, joissa 

lähes kaikilla oli oma huone, moderniin monitilatoimistoon, jossa kenelläkään ei ole 

omaa työpistettä, ei edes toimitusjohtajalla. Kaikki kokivat uusien toimitilojen vaikutta-

vat positiivisesti kulttuuriin ja yhteistyön tekemiseen. Uuden toimiston vaikutus kulttuu-

riin tuli selkeästi esille, vaikka muutosta oli hyvin vähän aikaa tutkimuksen tekohetkellä. 

Useat toivat esille sen, että uusi ympäristö aiheuttaa enemmän kohtaamisia kollegoi-

den kanssa yli tiimi- ja yksikkörajojen. Muuton yhteydessä henkilöstöä myös koulutettiin 

uusiin työtapoihin. Uusien työtapojen koettiin tukevan innovointia, mutta niiden omak-

suminen oli vielä kesken. 

 

4.1.3. Organisaatiorakenne 

 

Organisaation rakenteeseen liittyvissä haastateltavien kommenteissa nousi esille or-

ganisaation siiloutuneisuus, joka on olut haasteena. H4:n mukaan siiloutuneisuutta on 

hieman saatu vähenemään ja uusi toimisto koettiin myös hyväksi sen vähenemiseksi.  

 

" Meillä on hyvin vahvat liiketoimintarajat ja jokaiselle on myös hyvin vahvat omat 

tavoitteet." (H7) 

 

"Innovaatiot syntyy yksiköiden rajapinnoissa. Niitä rajoja ei olla osattu riittävästi 

rikkoa" (H8). 

 

Lisäksi liiketoiminnan edustajat toivat esille, että tukifunktioiden joustamattomuus nou-

see esille haasteena uusia kasvuliiketoimintoja kehittäessä. Vanhojen perinteisten iso-

jen liiketoimintojen tukemiseen viritetyt tukitoimintojen prosessit, mallit ja mittarit eivät 

tue tarvittavalla tavalla uusia pieniä nopealiikkeisiä kasvuliiketoimintoja.  
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"Yritetään pakottaa isolla riskillä menevät kasvava liiketoiminnat samaan muot-

tiin kuin vanha bisnes" (H9). 

 

"Kunhan olisi sellaiset rakenteet, jotka ei haittaa tekemistä" (H5). 

 

Lisäksi useammat toivat esille sen, miten innovaatiotoiminta on organisoitu. Organisaa-

tiossa on tällä hetkellä innovaatioyksikkö, joka kehittää innovaatioita muun muassa 

säännöllisesti toistuvan Accelerator bootcamp -prosessin avulla. Bootcamppiin valitaan 

joukko organisaation sisältä tulleita ideoita, joita kehitetään systemaattisen mallin 

avulla eteenpäin mahdollisesti liiketoiminnaksi. Innovaatioyksikkö sijaitsee organisaa-

tiorakenteessa yhden liiketoimintadivisioonan sisällä. Aikaisemmin tämä innovaatiotoi-

minta oli omana yksikkönään suoraan johtoryhmän alaisuudessa. Tämän muutoksen 

tekeminen jakoi jonkin verran haastateltavien mielipiteitä. Osa oli sitä mieltä, että muu-

toksen tekeminen oli suuri virhe ja osa taas kokivat, että innovaatioyksikön paikka or-

ganisaatiossa oli nyt oikeampi. H6 mukaan innovaatioyksikön pitäisi olla mahdollisim-

man erillään muusta organisaatiosta, jotta toimintaan pystytään tekemään radikaaleja 

eroja muun organisaation käytäntöihin verraten.  

 

"Pitää tuntua siltä, että se toiminto ei ole osa sitä isoa korporaatiota" (H6). 

 

 "Kasvuhankkeet tarvis oman kodin" (H9). 

 

Haastateltavat kokivat hyvänä sen, että sisäiset start-upit on keskitetty omaan yksik-

köönsä, jotta ne saavat keskittyä kasvuun ja vanhan liiketoiminnan paine ei kohdistu 

niihin niin voimakkaasti. Osa koki sen kuitenkin epäselväksi, missä vaiheessa uudet 

liiketoiminnat siirtyvät innovaatioyksiköstä linjaorganisaatioon. Muutamassa haastatte-

lussa tuli ilmi epäselvyyksiä vastuunjaossa, joka haittaa asioiden kehittämistä. Kom-

mentit liittyivät siihen, mitä innovaatioyksikkö tekee verrattuna liiketoimintayksikköön 

sekä myös liiketoimintayksikön sisäiseen vastuunjakoon. Innovaatioiden tukeminen or-

ganisaatiorakenteen alemmilla tasoilla koettiin haasteeksi. 
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4.1.4. Työilmapiiri ja hyvinvointi 

 

Organisaation työilmapiirin ja hyvinvoinnin koettiin olevan hyvällä tasolla, eikä siihen 

liittyen noussut esille kehitettävää. H6:n mukaan organisaatiossa on "hyvä työelämäta-

sapaino ja terve lomakulttuuri". H7:n mukaan ihmiset ovat hyvin yhteistyöhaluisia ja 

"auttamisen kulttuuri on poikkeuksellisen hyvä". H8 pohti pääkonttorin uusien työtilojen 

vaikutusta hyvinvointiin mutta koki, että sitä ei voida vielä osoittaa. Haastatteluissa tuli 

kuitenkin ilmi, että ajoittain ilmapiiri on ollut myös huono ainakin osassa organisaatiota 

johtuen esimerkiksi organisaatiomuutoksista tai henkilöstövähennyksistä. Haastatelta-

vat kokivat kuitenkin, että organisaatio on toipunut hyvin muutoksista ja ilmapiiri on tällä 

hetkellä yleisesti hyvällä tasolla. 

 

4.1.5. Ulkopuolisen tiedon hyödyntäminen 

 

Näkemykset ulkopuolisen tiedon hyödyntämisen onnistumisesta vaihtelevat. Innovaa-

tioyksikön hankkeissa ollaan paljon tekemisissä ulkoisten sidosryhmien kanssa ja ide-

oita voidaan testata ulkoisen toimijan kanssa. Innovaatioyksikön toimintaperiaatteena 

on "Open innovation" (H4). Avoimen innovaation periaatteesta tuli ilmi myös kritiikkiä, 

sillä aikaisemmin mainitut innovaatioyksikön Accelerator Bootcampit eivät ole organi-

saation ulkopuolisille avoimia. H8 näkemys oli, että ulkoinen toimija voisi tuoda siihen 

lisää uusia näkökulmia ja ideoita. 

 

"Haetaan myös sitä ekosysteemiä sen ympärille niin on must hyvä" (H2) 

 

Organisaatio on myös voimakkaasti viestinyt ulkopuolelle innovaatioistaan ja uuden lii-

ketoiminnan kehittämisestä, joka on vaikuttanut yritysmielikuvaan ja sen kautta yhteis-

työmahdollisuuksiin.  

 

 "Innovaatiot nähdään assettina" (H5). 
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Uutta tietoa käydään hakemassa paljon organisaation ulkopuolelta, mutta sen jalosta-

misessa omaan käyttöön on parannettavaa.  

 

"Sitkeys lopahtaa" (H5).  

 

Liiketoiminnan edustajat kaipasivat nopeampaa reagointia ja kokeilua asiakkaiden 

kanssa uusia liiketoimintoja kehitettäessä. Aikaisemmin jo esille tulleeseen organisaa-

tion hitaaseen päätöksentekoon ja epävarmuuden sietämättömyysteen liittyen myös 

asiakkaiden mukaan ottamisessa ollaan turhan epävarmoja. Asiakkaan osallistaminen 

saattaisi johdattaa kehitystä myös alusta saakka eri suuntaan. 

 

"Ei olla valmiita nopeaan reagointiin ja kokeiluun asiakkaan kanssa. Se idea tu-

lee, mutta tehdään paljon studyjä. Tutkitaan niin perusteellisesti ja saadaan 

hieno akateeminen tutkimus, mutta ei uskalleta ottaa asiakkaisiin yhteyttä mat-

kan varrella" (H7). 

 

4.1.6. Osaamisen kehittäminen 

 

Osaamisen kehittäminen kokonaisuudessaan tukee innovaatiokyvykkyyttä hyvin. Or-

ganisaatiossa on avoin suhtautuminen osaamisen kehittämiseen ja jokaisen työnteki-

jän kehittyminen pitäisi olla esillä vähintään kehityskeskusteluprosessin myötä. Orga-

nisaatio tukee työntekijöiden osallistumista erilaisiin koulutuksiin ja kannustaa sisäi-

seen liikkuvuuteen. Käytännössä nämä asiat jäävät kuitenkin pitkälti yksilöiden vas-

tuulle eli organisaatiossa ei systemaattisesti suunnitella ja toteuteta osaamisten kehit-

tämistä. Toteutuvat kehitystoimenpiteet ovat kuitenkin esimiehestä riippuvaisia. Esi-

miesten asenteet henkilöstön kehittämistä kohtaan vaihtelevat. Tavoitteena ei välttä-

mättä ole alaisten kehittäminen ja uran edistäminen vaikka se voisi olla organisaation 

parhaaksi. Innovaatioyksikön toteuttamat bootcampit ovat myös osaamisen kehittä-

mistä ja siellä opetetaan nimenomaan innovaatiosaamista. Nämä koskevat toki vain 

pientä osaa organisaatiosta, joten olennaista on pohtia, miten bootcampeille osallistu-

neet henkilöt voisivat parhaalla mahdollisella tavalla jakaa osaamistaan. H5 mukaan 
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innovaatiokyvykkyyden kehittämisessä kannattaisi panostaa nimenomaan osaamisen 

kehittämisen tukemiseen. 

 

4.1.7. Työntekijöiden tietämyksen hyödyntäminen 

 

Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että organisaatiossa ei hyödynnetä nykyisten 

työntekijöiden osaamista riittävällä tasolla eikä sen hyödyntämisen eteen tehdä riittä-

västi töitä. Organisaatiossa ei tällä hetkellä ole työkalua tai menetelmää, jolla kaikkien 

työntekijöiden osaaminen olisi löydettävissä. Työntekijöiden aktiivisuudesta riippuen on 

kuitenkin mahdollista seurata, mitä organisaatiossa tapahtuu ja tuoda omaa osaamis-

taan esille. Useat haastateltavat kokivat, että organisaation henkilöstö on hyvin ho-

mogeeninen eikä osaamisrakenne ole riittävän monipuolinen. Osaamisen ja tiedon ja-

kamista tulisi kehittää niin, että työntekijät aktiivisesti verkostoituisivat myös sisäisesti. 

 

Organisaatiomuutosten yhteydessä osaamisrakennetta on saatu hajautettua, mutta 

muutoin työntekijät eivät liiku riittävästi yli organisaatiorajojen. Innovaatioyksikkö tukee 

tässä hieman tuomalla yhteen työntekijöitä, joilla on erilaista taustaa ja osaamista. 

 

Organisaatiossa on käytössä sisäinen sosiaalinen media, jossa voi jakaa tietoa. Lisäksi 

jokaisella on oma sivu intranetissä, johon omaa osaamista voi kuvata, mutta sitä käy-

tetään kohtalaisen huonosti. Ideoiden ja aloitteiden antamiseen on myös käytössä idea-

työkalu, jossa kaikki voivat tutustua muiden antamiin ideoihin ja käydä niistä keskuste-

lua.  

 

Organisaatiossa on myös todella paljon pitkiä työsuhteita ja vanhoja toimintatapoja. 

Työntekijät "lokeroidaan siihen mitä ne tekee" (H8). Moni haastateltava oli sitä mieltä, 

että suuri osa on organisaatiossa omalla mukavuusalueellaan eikä aktiivisesti hae uu-

sia haasteita. H9 oli kuitenkin sitä mieltä, että organisaatiossa on laajasti mahdollisuuk-

sia erilaisiin urapolkuihin, kun tekemisten kirjo on niin laaja.  
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Taulukkoon 6 on vedetty yhteen yllä olevien osioiden kuvaus organisaation 

innovaatiokyvykkyyden nykytilasta. 

 

TAULUKKO 6. Kohdeorganisaation innovaatiokyvykkyyden nykytila 

Innovaatioky-

vykkyyden 

elementti 

Innovointiky-

vykkyyden tu-

keminen 

Keskeiset havainnot 

Johtaminen Tukee hyvin 

- Ylin johto ja visio tukevat erittäin hyvin.  

- Kehitysalueena lähiesimiestyön kehittäminen 

- Johtamisen mittarit ja prosessit eivät tue täysin 

uuden liiketoiminnan kehittymistä 

Organisaa-

tiokulttuuri 

Tukee kohtalai-

sesti  

- Organisaation arvot tukevat innovointia 

- Organisaatiokulttuuria kehitetty innovoinnin 

kannalta mahdollistavaan suuntaan ja kette-

rämmäksi.  

- Osassa organisaatiota vanha kulttuuri "me on 

kokeiltu tätä jo". 

- Keskeneräisen ja epävarmuuden sietäminen 

kehityskohteena 

Organisointi Ei erityisesti tue 

- Ison organisaation siilot ja työn tekeminen yli 

organisaatiorajojen haasteena 

- Tukifunktioiden joustamattomuus 

Työilmapiiri ja 

hyvinvointi 

Tukee erittäin 

hyvin 

- Hyvä kulttuuri työhyvinvoinnin tukemiseen 

- Poikkeuksellisen hyvä auttamisen kulttuuri 

Ulkopuolisen 

tiedon hyödyn-

täminen 

Tukee kohtalai-

sesti 

- Open Innovation 

- Ulkopuolisten ideoiden hyödyntäminen van-

hassa liiketoiminnassa 

Osaamisen 

kehittäminen 

Tukee kohtalai-

sesti 

- Avoin suhtautuminen ja työntekijöiden mahdol-

lisuudet kehittää omaa osaamista 

- Ei systemaattista tukea tai prosessia 
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Työntekijöiden 

tietämyksen 

hyödyntämi-

nen 

Tukee kohtalai-

sesti 

- Paljon hiljaista tietoa ja osaaminen ei näkyvää 

- Sisäistä liikkuvuutta tulisi kehittää 

 

4.2. kohdeorganisaation strategisten HRM-käytäntöjen vaikutus innovaatioky-

vykkyyteen 

 

Tässä osiossa käsitellään tutkimustuloksia liittyen kohdeorganisaation strategisten 

HRM-käytäntöjen vaikutuksesta innovaatiokyvykkyyteen. Osio on jaoteltu HRM-käy-

täntöjen kokonaisuuksien mukaan ja jokaisessa alaosiossa kuvataan siihen liittyvien 

käytäntöjen vahvuuksia ja kehityskohtia innovaatiokyvykkyyden näkökulmasta. Lisäksi 

kuvataan sitä, millä tavalla HRM-käytäntöjen nähtiin vaikuttavan innovaatiokyvykkyy-

teen. Osion lopuksi kootaan yhteenveto organisaation HRM-käytäntöjen vaikutuksesta 

innovaatiokyvykkyyden kehittämiseen.  

 

Useat haastateltavat eivät ensin nähneet yhteyttä HRM-käytäntöjen ja innovaatioiden 

syntymisen välillä. Osan ensimmäinen reaktio oli, että HR:llä ei ole vaikutusta innovaa-

tioihin. Kaikki kuitenkin keskustelun edetessä tunnistivat linkin innovaatiokyvykkyyteen 

vaikuttavien tekijöiden ja HRM-käytäntöjen välillä. Voidaan kuitenkin todeta, että inno-

vaatiokyvykkyyden kehittäminen ei tällä hetkellä haastatteluiden perusteella ole orga-

nisaation HR:n tavoitteena.  

 

HR-taustaisten haastateltavien mielestä organisaation HRM-käytännöissä ei ole mi-

tään tekijöitä, jotka erityisesti estäisivät innovaatioiden syntymistä. He eivät nähneet 

kuitenkaan, että innovaatioiden tukeminen olisi HR:n keskeinen prioriteetti. Liiketoimin-

taa edustavien haastateltavien mielestä HR-prosessien hitaus ja kankeus haittaa inno-

vaatioiden syntymistä. HR:ltä toivottiin proaktiivisempaa tukea ja joustavuutta. Use-

ampi liiketoiminnan edustaja koki, että liiketoiminnalle olisi hyötyä, jos HR:ltä saisi 

enemmän apua proaktiivisesti. 
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H9:n mukaan haasteellisinta on se, että myös uusien kasvuliiketoimintojen oletetaan 

noudattavan samoja HR-prosesseja kuin muu organisaatio, vaikka liiketoiminnan luon-

teelle ja koolle sopisi paremmin erilaiset prosessit.  

 

"Start-up henkeen kuuluu se, että työpaikalla on kivaa. HR viestii vakavuutta ja 

korporaattimaisuutta. Tämä on vakava paikka, täällä ei naureta" (H9). 

 

4.2.1. Rekrytointi 

 

Rekrytointiin liittyen haastateltavilla oli paljon mielipiteitä ja he toivat esille useita kehi-

tyskohtia.  

 

 "Rekrytointi on se ongelma, muuten prosessit ovat työntekijälle aika kevyitä" 

 (H6). 

 

Kehityskohdat liittyivät rekrytointiprosessiin, työnantajamielikuvan kehittämiseen sekä 

siihen, minkälaisilla kriteereillä rekrytointivalintoja tehdään. Useammat kokivat rekry-

tointiprosessin kankeaksi. Varsinkin prosessiin liittyvät hallinnolliset vaiheet koettiin 

hankaliksi ja aikaa vieviksi. Haasteita koettiin etenkin sähköisessä hyväksyntäproses-

sissa sekä työsopimuksen tekemisessä. Rekrytointiin liittyvät käytännöt nähtiin van-

hanaikaisena ja hyvin perinteisinä. Lisäksi kahdessa haastattelussa tuli esille, että rek-

rytointijärjestelmän käyttöliittymää työnhakijoille pitäisi kehittää. Tämä kommentti tuli 

sekä HR:n että liiketoiminnan edustajalta. 

 

H2 mukaan rekrytoinnissa voidaan vaikuttaa innovaatioiden syntyyn muun muassa si-

ten, että rekrytoidaan henkilöitä arvojen mukaisesti. Yksi organisaation arvioista on ute-

liaisuus, joten tämän arvon jakavat henkilöt todennäköisesti arvostavat innovointia. 

Rekrytoinneissa tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota hakijoiden persoonallisuu-

teen ja potentiaaliin. 
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Kohdeorganisaatiossa on käytössä käytäntö, jonka mukaan jokainen avautuva tehtävä 

julkaistaan organisaation sisällä kaikkien haettavaksi. HR:n edustajat kokivat tämän 

käytännön hyväksi ja sisäistä liikkuvuutta edistäväksi. Kaksi liiketoimintaa edustavaa 

haastateltavaa koki tämän käytännön erittäin haasteelliseksi. Ensimmäinen haaste 

syntyy siitä, että paikan julkaiseminen näennäisesti pitkittää rekrytointiprosessia. Li-

säksi oman työtehtävän hakeminen koettiin olevan työntekijöille nöyryyttävää ja poten-

tiaalisille hakijoille hankalaa, koska he eivät koskaan tiedä, onko paikka oikeasti kaikille 

haettavissa vai onko se vain julkaistu prosessin vuoksi.  

 

 "Paikkojen auki laittaminen itse asiassa estää enemmänkin tätä" (H9). 

 

Useampi haastateltava koki sen haasteelliseksi, että organisaatioon on rekrytoitu hyvin 

yksipuolisesti samankaltaisia osaajia. He kokivat, että rekrytoinneissa tulisi huomioida 

paremmin organisaation osaamisen kasvattaminen. Tuli myös ilmi, että kohdeorgani-

saatio on hyvä rekrytoimaan juuri energia-alan insinöörejä sekä tekemään työnantaja-

mielikuvatyötä kyseiselle osaajaryhmälle. Joidenkin osaamisalueiden tehtävien täyttä-

misessä on ollut haasteita, joka on myös vaikeuttanut uusien kasvuliiketoimintojen toi-

mintaa. Liiketoimintaa edustavat haastateltavat kokivat, että resursseja tulisi kohdistaa 

enemmän muiden osaamisalueiden rekrytointiin ja työnantajamielikuvamainontaan.  

 

 "Olemme äärimmäisen profiloitunut työnantaja" (H6).  

 

 "Rekryprosessia ja -kanavia pitäis miettiä ihan uusiks, jos me halutais saada 

 uutta verta ja erilaisia ihmisiä" (H9).  

 

Rekrytoinneissa käytettävien kumppanien, kuten soveltuvuusarviointia tekevien yritys-

ten, osaamisessa koettiin myös olevan puutteita. Kumppanit tukevat hyvin perinteisissä 

rekrytoinneissa, mutta heidän osaaminen ei kohdennu kaikkiin tarpeisiin. Liiketoimin-

nan edustajat kaipasivat reilusti enemmän tukea rekrytointeihin HR:ltä. He kokivat saa-

vansa hyvää tukea yksittäisten rekrytointien kanssa pyydettäessä, mutta kaipasivat ko-

konaisvaltaisempaa tukea prosessiin. 
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Kaikki haastateltavat pitivät organisaation sisäistä liikkuvuutta hyvin tärkeänä innovaa-

tioiden syntymisen kannalta. Sisäinen liikkuvuus on myös HR:n mittareissa. Konkreet-

tinen keino tukea innovaatioihin liittyvää tehtävän vaihtamista on innovaatiovapaa. 

Työntekijöillä on mahdollisuus saada omasta tehtävästään keskittyäkseen liiketoimin-

taidean kehittämiseen. Vapaan jälkeen henkilöllä on oikeus palata takaisin vanhaan 

tehtäväänsä. Innovaatiovapaa antaa mahdollisuuden myös työntekijän vanhalle yksi-

kölle oppia uusia työtapoja, joita innovaatiovapaalta palaava henkilö tuo mukanaan. 

Kaikki haastateltavat kokivat hyväksi, että innovaatiovapaa on olemassa, mutta sen 

käyttöä pitäisi lisätä. Erityisesti innovaatioyksikössä työskentelevät toivoivat, että HR 

viestisi innovaatiovapaasta enemmän. Innovaatiovapaan hyödyntämisen esteitä ovat 

byrokratia ja riskin ottaminen. 

 

Haasteena sisäiselle liikkuvuudelle nähtiin keskijohto. Jonkin verran on havaittavissa 

sisäisen liikkumisen estämistä. Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että sisäistä liik-

kuvuutta ei tapahdu riittävästi. Etenkin liiketoimintadivisioonien välistä liikkuvuutta on 

liian vähän. Sisäisen liikkuvuuden seuraamiseen on käytössä mittarit ja periaatteet. 

Yleinen näkemys oli, että HR:n pitäisi tukea liikkuvuutta enemmän ja varsinkin liiketoi-

mintojen edustajat kokivat, että liikkuvuuden edistämiseksi ei tehdä tarpeeksi asioita. 

Osa ehdotti jonkinlaista pakkoprosessia tehtävien vaihtamiseen. Tuli myös ilmi, että 

organisaatiossa on osittain harhakuvitelmaa siitä, että sisäinen liikkuvuus olisi HR-pro-

sessien kannalta hankalaa. Mahdollisia kehitysideoita olivat muun muassa se, että lii-

ketoiminnan HR:t keskustelisivat säännöllisesti yhdessä avoimista työpaikoista ja 

osaajista omilla liiketoiminta-alueillaan. Myös HR:n sisälle kaivattiin enemmän liikku-

vuutta. HR voisi myös viestiä enemmän sisäisesti liikkuvuudesta ja esimerkiksi kirjoittaa 

uratarinoita henkilöistä, jotka ovat onnistuneesti vaihtaneet tehtävää organisaation si-

sällä. Onnistumisia ja urapolkuja pitäisi tuoda enemmän esille. Haastatteluiden perus-

teella voidaan sanoa, että iso osa henkilöstöstä on sellaista, joka ei halua työelämään 

muutoksia tai riskejä, vaan haluaa pysyä omalla mukavuusalueellaan.  
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"Ei ole pelkästään kyvykkyyksistä kiinni, vaan enemmän luonteenlaadusta ja 

osin opittua. Ei ole kulttuuria sille, että jaettais jengiä." (H6) 

 

"Olet venttiilimies ikäsi" (H9). 

 

4.2.2. Sitouttaminen 

 

Sitouttamiseen liittyvien HRM-käytäntöjen osalta haastateltavien vastauksista oli löy-

dettävissä hyvin vähän samankaltaisuuksia. HR:n edustajat kokivat, että tärkeimpiä si-

touttajia organisaatiossa on sen kulttuuri ja mielekäs työ. Lisäksi he korostivat kehitys- 

ja uramahdollisuuksia, mutta palkitsemista pitivät huonona sitouttajana. 

 

Liiketoiminnan edustajista kaksi henkilöä toi esille, että organisaatiossa ei panosteta 

tarpeeksi siihen, että hyvät osaajat pyrittäisiin sitouttamaan. Avainosaajien tunnistami-

seen on olemassa käytäntöjä, mutta yhden henkilön kokemus oli se, että tunnistaminen 

ei johda riittäviin toimenpiteisiin avainhenkilöiden sitouttamiseksi. HRM-käytäntöjen 

keskeisenä kehityskohtana sitoutumiseen liittyen nähtiin se, että niitä ei ole mietitty riit-

tävästi siitä näkökulmasta, että henkilöstö viihtyisi töissä. Työntekijäkokemuksen näkö-

kulma ei ole riittävän näkyvästi HR:n agendalla. 

 

4.2.3. Palkitseminen  

 

Palkitsemiseen liittyvät käytännöt olivat rekrytoinnin lisäksi sellaisia, joista haastatelta-

villa oli paljon sanottavaa. Yleinen näkemys oli se, että palkitseminen ei tällä hetkellä 

tue organisaation kykyä tuottaa innovaatioita. Kohdeorganisaatiossa on käytössä ly-

hyen aikavälin kannusteohjelma koko henkilöstölle, jossa tarkastelujaksona on yksi 

vuoksi. Lyhyen aikavälin kannusteohjelman haasteena on se, että tavoitteiden laatu 

vaihtelee. Lisäksi haastatteluissa tuli esille se, että tavoitteet yleensä ohjaavat tavoitte-

lemaan vain oman liiketoimintayksikön tavoitteita. Vahvat yksikkökohtaiset tavoitteet 

saattavat joskus estää organisaatiorajat ylittävää yhteystyötä. Tavoitteet on kuitenkin 

haluttu tuoda mahdollisimman lähelle yksilöä, jotta niillä olisi ohjaava vaikutus.  
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"On haluttu, että tavoitteet on mahdollisimman lähellä sua. Innovaatioiden kan-

nalta parempi olis olla enemmän laajempi näkökulma. "(H2) 

 

"Normaali STI on pajatso, josta välillä tulee fyrkkaa. Ei ole mitään tekemistä on-

nistumisen kanssa." (H9) 

 

H3 mukaan lyhyen aikavälin kannusteohjelma estää innovaatioiden syntymistä sen 

myötä, että tavoitteet ohjaavat riskin ottamisen ja oman vastuualueen ulkopuolisen te-

kemisen karttamiseen. Lyhyen aikavälin kannusteohjelmassa ei ole organisaatiotasoi-

sesti innovointiin liittyviä mittareita. Organisaatiossa on myös pitkän aikavälin kannus-

teohjelma avainhenkilöstölle ja johdolle, mutta haastateltavat eivät nähneet sen tuke-

van innovointia, ellei henkilö ole päässyt ohjelmaan mukaan sen vuoksi, että on avain-

roolissa johtuen toteutuneesta innovaatiosta. Organisaation sisäisille kasvuliiketoimin-

noille on kehitetty oma lyhyen aikavälin kannusteohjelma, jonka tavoitteena on huomi-

oida tarkemmin niiden erikoispiirteitä. Haastatteluissa tuli kuitenkin esiin, että kannus-

tinohjelma ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoiteasetanta koettiin uuden liike-

toiminnan osalta todella hankalaksi ja ohjelman kannustavuus ei ole yhtä hyvä kuin 

omistuspohjaisissa start-upeissa. 

 

"Innovaatiot eivät noudata kalenterivuotta" (H3) 

 

"Start-up STI on tavallaan tosi jees, mutta se on tavallaan tosi väärin, koska se 

yhden vuoden mittari ei millään tavalla ole mittari sille innovaation hyvyydelle." 

(H7) 

 

"Ne on kingejä, jotka pystyy antaa omistuksen firmasta, mutta sen luominen on 

meillä mahdotonta." (H2) 

 

Organisaatiossa on myös kannustepalkkiomalli, joka mahdollistaa nopean rahallisen 

palkitsemisen poikkeuksellisen hyvästä suorituksesta. HR:n edustajat olivat sitä mieltä, 
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että kannustepalkkioita olisi hyvä hyödyntää enemmän. H1 mukaan esimiehillä on tur-

han korkea kynnys antaa kannustepalkkioita. Enemmistö liiketoimintaa edustavista 

haasteltavista ei tiennyt kannustepalkkion mahdollisuudesta eikä siten ollut sellaista 

antanut alaisilleen. H9 mainitsi, että hänellä on sellainen mielikuva, että kannustepalk-

kion antaminen olisi hankalaa ja vaatisi todella paljon perusteluja. Seitsemän henkilöä 

mainitsi, että HR voisi viestiä kannustepalkkiosta esimiehille paremmin. 

 

Organisaatiossa käytössä olevan ideatyökalun käyttö vaihtelee yksiköiden ja kulttuurin 

välillä. Haastateltavat mainitsivat, että etenkin Venäjän yksikössä aloitteiden tekemi-

sessä ollaan aktiivisia. Suomessa on järjestelmällinen aloitetoiminta, jossa työryhmä 

palkitsee tehdyt aloitteet. Aloitepalkkion koettiin tukevan innovointia etenkin alemmilla 

organisaatiotasoilla. Henkilöstön kuitenkin tunnistettiin kokevan palkkiot liian pieniksi. 

H3 tunnisti, että aloitteiden palkitsemisella voi olla myös negatiivinen vaikutus innovaa-

tioiden syntyyn niin, että idean keksijä pilkkoo aloitteensa useampaan maksimoidak-

seen saamansa palkkion. Organisaatiossa myös jaetaan vuosittain palkintoja erilai-

sissa kategorioissa, joista yksi on innovaatiot. Tällä koettiin olevan positiivinen vaikutus 

innovaatiokyvykkyyteen, sillä sen avulla innovaatioiden tärkeyttä organisaatiolle koros-

tetaan. 

 

Haastatteluissa tuli ilmi useita kehityskohtia palkitsemiseen, joka tukisi paremmin inno-

vaatioiden syntymistä. Aineeton palkitseminen nähtiin hyvänä mahdollisuutena, jota tu-

lisi parantaa. Kunniamaininnat ja annettu arvostus koettiin mahdollisuutena. Tunnistet-

tiin, että esimiehet saattavat tehdä näitä, mutta HR ei anna siihen tukea tai toiminta-

mallia. Useassa haastattelussa tuli esille, että palkitsemisen kokonaisuudesta ei olla 

tietoisia. Lisäksi haasteeksi nostettiin myös palkitsemisen läpinäkyvyys johtuen siitä, 

että tehtävien vaativuusluokat eivät ole julkisia. 

 

"Tuntuu päättömältä että ihmiset ei näe niitä job gradeja." (H9) 

 

H9 mukaan haasteeksi vaativuusluokittelussa nousee myös se, että toimiperheet ja 

roolikuvaukset eivät sovi täysin yhteen uusien liiketoiminta-alueiden tehtävien kanssa. 
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"Vastuu ja paine on jotain muuta kuin vanhassa bisneksessä." (H9) 

 

Palkitsemiseen liittyen koettiin myös haasteita palkkarakenteen joustamattomuuden 

suhteen. Uusien liiketoimintamallien kehittäminen vaatii uudenlaista osaamista organi-

saatioon ja palkkarakenne ei sovellu kaikkiin ryhmiin. Erityisesti huolta aiheutti sovel-

lusosaajien palkkataso. 

 

Useammassa haastattelussa tuli ilmi myös ajatuksia siitä, että palkitseminen ei välttä-

mättä ole oikea keino kehittää innovaatiokyvykkyyttä. Lisäksi osa koki, että rahallinen 

palkitseminen lähinnä estää varsinkin radikaalien innovaatioiden syntymistä sen 

myötä, että tavoiteasetanta usein tukee enemmän riskien välttämistä. 

 

"Innovaattoreille palkitseminen ei oo se tärkein juttu." (H4) 

 

4.2.4. Suorituksen johtaminen 

 

Suorituksen johtamisen prosessia kohdeorganisaatiossa kuvailtiin perinteiseksi ja kan-

keaksi. Haastateltavat eivät kokeneet sen tukevan innovaatiokyvykkyyden kehittä-

mistä. Tärkeäksi koettiin se, että jonkinlainen prosessi on olemassa, joka varmistaa, 

että jokainen esimies ja alainen käyvät keskustelua tavoitteista ja kehittymisestä.  

 

"Tukee liiketoimintayksikön jo päätettyjä tavoitteita, mutta ei innovaatioita." (H7) 

 

"Vanhakantainen, pakollinen paha." (H8) 

 

Prosessin koettiin olevan kuitenkin hidas ja tukevan vain rajallisesti henkilöstön kehit-

tymistä. 

 

"Sykli vois olla nopeampi." (H2) 
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Osa koki kehityskeskustelujen olevan liian irrallaan arjen päivittäisestä työstä. 

Haastatteluista tuli kuitenkin ilmi, että käytäntöjä oli viime aikoina kehitetty ja pyritty 

tekemään ketterämmäksi. Liiketoiminnan edustajat toivat esille myös, että organisaatio 

ei tue riittävästi urakehitystä eikä rekrytointivaiheessa arvioida potentiaalia vaativam-

piin tehtäviin pidemmällä aikajänteellä. 

 

"Urakehityksen suunnittelu ja hallinnointi on ihan ilmassa." (H6) 

 

4.2.5. Osaamisen jakaminen ja hyödyntäminen 

 

Organisaation olemassa olevan henkilöstön osaamisen jakamiseen ja hyödyntämiseen 

liittyen haastatteluista nousi esille muutamia käytäntöjä. Innovaatiovapaa on toimiva 

käytäntö osaamisen jakamiseen, kun sen avulla henkilöstö voi väliaikaisesti vaihtaa 

tehtävää ja yksikköä organisaation sisällä ja palata sen jälkeen takaisin entiseen teh-

täväänsä. Innovaatiovapaata toivottaisiin kuitenkin käytettävän enemmän. Sen haas-

teena voi olla, että henkilöstö ei tiedä mahdollisuuksista, keskijohto ei välttämättä kan-

nusta alaisiaan innovaatiovapaaseen ja innovaatiovapaan ottaminen vaatii työntekijältä 

astumista epämukavuusalueelle. Innovaatioyksikköä edustavat haastateltavat toivoi-

vat, että HR tekisin sen käytöstä mahdollisimman helppoa ja viestisi sen tuomista mah-

dollisuuksista henkilöstölle selkeämmin. Kaksi liiketoiminnan edustajaa toi kuitenkin 

esille, että he eivät koe HR:llä olevan tällä hetkellä mitään käytäntöjä osaamisen jaka-

misen ja hyödyntämisen tukemiseen.  

 

"Ylipäätään jotain vois tehdä. HR:llä ei ole mitään roolia tässä nyt." (H9) 

 

Osaamisen jakamisen tukemiseen on myös käytössä joitain työkaluja. Organisaatiossa 

on sisäinen sosiaalinen media Yammer, joka on hyvin aktiivisessa käytössä. Sen kautta 

tieto kulkee helposti ja sitä on onnistuttu tietyissä projekteissa käyttämään hyvin onnis-

tuneesti. Yammerin käytössä on kuitenkin vielä hyödyntämätöntä potentiaalia. Työka-

lun hyötyjen realisoituminen vaatii kuitenkin myös työntekijöiltä omaa aktiivisuutta ja 
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kiinnostusta hakea tietoa ja seurata organisaatiossa käynnissä olevia asioita. Haastat-

teluista tuli esille, että organisaatiossa on aikaisemmin pyritty rakentamaan henkilöstön 

osaamisista kokonaiskuvaa, mutta hanke on kaatunut, koska se on koettu liian ras-

kaaksi. Haastateltavat eivät uskoneet, että osaamisen jakaminen organisaatiossa ke-

hittyisi sillä, että osaamisista kerättäisiin tarkkaa tietoa HR:lle. Jokaisella työntekijällä 

on tällä hetkellä intranetissä oma sivu, johon heillä olisi mahdollista jakaa tietoa omasta 

osaamisestaan. Sen käyttö ei kuitenkaan ole aktiivista eikä tullut ilmi, että sitä käytet-

täisiin osaamisten hakemiseen. Liiketoiminnan edustajilta tuli ehdotuksia siitä, että 

HR:n näkyvyyttä organisaation Yammerissa olisi hyvä parantaa. HR voisi sen avulla 

olla helpommin lähestyttävä ja se voisi tukea HR viestintää. 

 

4.2.6. Osaamisen kehittäminen 

 

Kohdeorganisaatiossa on hyvin avoin ja kannusta suhtautuminen osaamisen kehittä-

miseen, mutta siihen liittyvät käytännöt ovat epäsystemaattisia. Osa haastateltavista 

koki nykyiset käytännöt riittäviksi ja oikeaksi lähestymistavaksi sen, että osaamisen ke-

hittämiseen liittyvät asiat ovat myös jonkin verran työntekijän vastuulla. Koulutuksiin 

pääsee hyvin osallistumaan ja siihen kannustetaan, mutta on hyvin pitkälle työntekijän 

omasta kiinnostuksesta ja aktiivisuudesta kiinni, mihin haluaa osallistua. Organisaa-

tiossa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan suurin osa osaamisen kehittämisestä 

tapahtuu työtä tekemällä ja vain pieni osa perinteisten koulutusten kautta. Myös urake-

hitys on paljon kiinni henkilön omasta aktiivisuudesta. 

 

"Välillä kuulee näitä, että missä se mun urapolku on. Ei sitä kukaan sulle hopea-

lautaselle tuo." (H1) 

 

Innovaatioyksikön edustajat korostivat, että heidän organisoimat Accelerator Bootcam-

pit ovat myös osaamisen kehittämistä ja toivoivat että niitä käsiteltäisiin HRM-käytän-

nöissä yhtenä osaamisen kehittämisen tapana. He näkivät myös, että henkilöstö kehit-

täminen pitäisi olla vahvemmin sidottuna organisaation ja esimiesten tavoitteisiin. Lii-
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ketoimintojen edustajilla oli toiveita osaamisen kehittämisen systematisointiin ja tuke-

miseen. HR:ltä kaivattiin tukea esimiehille tiimin kehittämiseen, osaamistarpeiden arvi-

ointiin ja osaamispohjan monipuolistamiseen. 

 

"Henkilökohtaiseen kehittymiseen ei oo oikeasti mitään framia. Se on aika il-

massa." (H6) 

 

Esimiestyön kehittäminen ja esimiesten johtamisosaamisen kehittäminen tuli esille 

haastatteluissa useassa vaiheessa. Esimiestyön kehittämiseen kaivattiin lisää panos-

tuksia, sillä se tunnistettiin keskeisimmäksi asiaksi innovaatiokyvykkyyden kehittämi-

sen kannalta. Esimiesten kehittämisessä nähtiin mahdollisuutena myös esimiesten si-

säisen verkostoitumisen parantaminen.  

 

4.2.7. Yhteenveto kohdeorganisaation HRM-käytäntöjen vaikutuksesta innovaa-

tiokyvykkyyteen 

 

Taulukkoon 7 on vedetty yhteen kohdeorganisaation strategisten HRM-käytäntöjen 

keskeiset innovaatiokyvykkyyttä tukevat ja haastavat asiat sekä niiden kehityskohdat. 

 

TAULUKKO 7. Yhteenveto kohdeorganisaation HRM-käytäntöjen vaikutuksesta inno-

vaatiokyvykkyyteen 

Strategiset 

HRM-käy-

tännöt 

Innovointikyvyk-

kyyttä tukevat 

asiat 

Innovointikyvyk-

kyyttä haastavat 

asiat 

Keskeiset kehityskohdat 

Rekrytointi - rekrytoidaan 

arvojen mu-

kaan 

- sisäinen liikku-

vuus 

- raskas prosessi 

hallinnollisesti 

- liian yksipuolinen 

rekrytointi 

- HR:ltä liian vähän 

tukea 

- hallinnollinen prosessi 

- rekrytointijärjestelmä 

- tavoite rekrytoida monipuo-

lisempaa osaamista. 

- työnantajamielikuva uusilla 

osaamisalueilla 
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- innovaatiova-

paa 

- keskijohdon tuki 

sisäiseen liikkumi-

seen 

- enemmän tukea rekrytoin-

tiin ja rekrytointiviestintään 

- sisäisen liikkuvuuden kehit-

täminen 

- hakijalähtöisyys 

Sitouttami-

nen 

- kehitysmahdol-

lisuudet 

- hallinnollisten pro-

sessien raskaus 

- työntekijäkokemus 

- avainosaajien kehittäminen 

Palkitsemi-

nen 

- Innovointien 

tärkeyden ko-

rostaminen pal-

kitsemisessa 

- lyhyen aikavälin 

kannusteohjelma 

- palkitsemistietoi-

suuden puute 

- tavoiteasetannan laatu 

- palkitsemiseen ja etuihin 

liittyvä viestintä 

- aineettoman palkitsemisen 

korostaminen 

Suorituksen 

johtaminen 

 - kankea prosessi - käytäntöjen modernisointi 

ja ketteröittäminen 

Osaamisen 

jakaminen 

- innovaatiovapaa - käytäntöjen puute - innovaatiovapaasta viestimi-

sestä 

- käytäntöjen luominen 

Osaamisen 

kehittämi-

nen 

- avoin suhtautu-

minen ja mah-

dollisuudet 

- systemaattisuuden 

puute 

- osaamisen kehittämisen vii-

tekehys 

- esimiesten tukeminen henki-

löstön kehittämisessä 

- esimiestyön kehittäminen 

 

HR-taustaisten ja liiketoimintataustaisten haastateltavien näkökulmat erosivat jonkin 

verran. Liiketoimintataustaiset olivat kautta linjan kriittisempiä arvioidessaan HRM-käy-

täntöjen tukea innovaatiokyvykkyyteen. Toisaalta taas liiketoimintaa edustavat kokivat 

HR:n ja HRM-käytäntöjen roolin innovaatiokyvykkyyden kehittämisessä erittäin olen-

naisena kun taas HR:n edustajat kokivat, että näkökulma ei ole muita prioriteetteja 

olennaisempi. Liiketoiminnan edustajien vastauksissa korostui tarve joustavuudesta ja 

ketteryydestä liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti. 
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5. POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämä luvun pohdintaosiossa peilataan tutkimuksen tuloksia teoreettiseen viitekehyk-

seen ja aiempien tutkimusten tuloksiin. Osiossa nostetaan esiin mahdollisia tutkimus-

materiaalista esiin nousevia poikkeavuuksia ja samankaltaisuuksia tarkasteltaessa teo-

riaa ja saatuja tuloksia. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan tutkimuksen johtopää-

töksiä ja vastataan tutkimuskysymyksiin. Lopuksi annetaan käytännön kehitysehdotuk-

sia kohdeorganisaation HRM-käytäntöjen kehittämiseksi. 

 

5.1. Organisaation innovaatiokyvykkyys 

 

Aikaisemman kirjallisuuden perusteella voidaan todeta, että innovaatiokyvykkyys on 

organisaatiolle kriittinen menestystekijä. Innovaatiokyvykkyyden käsite ei ole yksiselit-

teinen ja innovaatiokyvykkyyteen vaikuttavista tekijöistä ei ole yhtä ainutta totuutta. 

(Ukko et al. 201, 513) Innovaatiokyvykkyyttä tutkittaessa tulee aina huomioida myös 

organisaatiokohtaiset asiat (Kallio et al. 2012, 22). Innovaatiokyvykkyys koostuu ele-

menteistä, jotka muodostavat organisaation kyvykkyyden innovoida (Ukko et al. 2016, 

513). Kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan todeta, että innovaatiokyvykkyyden 

rakennuspalikoita ovat ainakin johtaminen, organisaatiokulttuuri ja -rakenteet, työilma-

piiri- ja hyvinvointi, osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen sekä ulkopuolisen tietä-

myksen hyödyntäminen. Johtamisella tarkoitetaan laajasti organisaation johtamiseen 

liittyviä menetelmiä ja tapoja, myös vision ja strategian kommunikointia. Organisaa-

tiokulttuuri- ja rakenteet pitävät sisällään organisaation uudistumisen, ideointirakenteet, 

siilojen poistamisen ja avoimuuden kulttuurin. Osaamisen kehittäminen ja hyödyntämi-

nen tarkoittaa kokonaisvaltaisesti sitä, miten organisaatiossa onnistutaan kehittämään 

sen henkilöstöä, mutta myös hyödyntämään organisaatiossa olemassa olevaa osaa-

mista. (Saunila & Ukko 2013, 355; Kallio et al. 2012, 22; Lawson & Samson 2001, 382; 

Skarzynski & Gibson 2008, 229) 
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Tutkimuksen tulokset tukevat aikaisemman kirjallisuuden näkemystä innovaatiokyvyk-

kyyden elementeistä ja sieltä on löydettävissä kaikki kirjallisuuskatsauksessa esille tul-

leet näkökulmat. Tutkimus osoittaa, että kohdeorganisaation innovaatiokyvykkyyttä tu-

kee erityisesti johtaminen sekä työilmapiiri ja hyvinvointi. Johtamiseen liittyen innovaa-

tiokyvykkyyttä kasvattaa erityisesti ylimmän johdon panos ja organisaation selkeä visio. 

Organisaatiokulttuurin, ulkopuolisen tiedon hyödyntämisen, osaamisen kehittämisen ja 

työntekijöiden tietämyksen hyödyntämisen voidaan myös todeta tämän tutkimuksen 

perusteella olevan innovaatiokyvykkyyteen selkeästi vaikuttavia asioita, mutta niiden 

osalta tunnistettiin keskeisiä kehityskohteita. Organisointi on myös tutkimuksen mu-

kaan innovaatiokyvykkyyteen vaikuttava tekijä, mutta tässä tutkimuksessa sen vaikutus 

voidaan nähdä innovaatiokyvykkyyttä heikentävänä tekijänä. 

 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella johtamiseen liittyen vision ja strategian yhteys in-

novointiin on olennaista. Siihen liittyy myös kyky hyödyntää ennustamisen työkaluja 

mahdollisuuksien ja uhkien tunnistamiseen. (Lawson & Samson 2001, 377–378) Sau-

nila & Ukko (2013, 355) korostivat etenkin osallistuvaa johtamiskulttuuria, joka motivoi 

innovointiin.  Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat aikaisemman kirjallisuuden nä-

kemystä johtamisen vaikutuksesta ja etenkin vision ja strategian selkeys ja ylimmän 

johdon tuki sen toteuttamiseen nähtiin innovaatiokyvykkyyttä tukevina asioina. Tämän 

tapaustutkimuksen kohdeorganisaation johtamisessa havaittiin kehitystarpeita etenkin 

lähiesimiestyön kehittämisessä sekä johtamisen mittarien ja prosessien kehittämisessä 

tukemaan myös uutta ketterämpää liiketoimintaa. 

 

Tämä tutkimus osoittaa, että organisaatiokulttuurilla on voimakas vaikutus innovaa-

tiokyvykkyyteen. Innovaatiokyvykkyyden kannalta organisaatiokulttuurin tulisi olla kan-

nustava ja antaa tilaa luovuudelle (Lawson & Samson 2001, 377) sekä yhteistyötä ko-

rostava ja avoin (Skarzynskin ja Gibsonin 2008, 229). Kohdeorganisaation organisaa-

tiokulttuuria on pyritty kehittämään innovaatiokyvykkyyden kannalta positiiviseen suun-

taan eli ketterämmäksi ja avoimemmaksi. Kuinkin tutkimuksessa tuli esille, että kehi-

tystyö on vielä kesken ja organisaatiokulttuurin kehittämiseksi tulee edelleen tehdä 

työtä. 



78 

 

 

Tässä tutkimuksessa innovaatiokyvykkyyden kannalta haasteeksi nousi organisaa-

tion siiloutuminen. Innovoinnin kannalta organisaatiokulttuurin tulisi kannustaa osaa-

misen ja tiedon jakoon yli organisaatiorajojen. (Lawson & Samson 2001, 377) Onnistu-

nut innovointi tarvitsee organisaatiorakenteet, jotka mahdollistavat innovaatioiden luo-

misen, kehittämisen ja käytäntöön viemisen. (Saunila & Ukko 2013, 355) Kallio et al. 

(2012, 22) mukaan olennaista on organisaation siilojen poistamiseen. Siiloutumisen li-

säksi tutkimuksessa nousi esille tukifunktioiden joustamattomuus, joka tunnistettiin ke-

hitystyötä hidastavaksi tekijäksi. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella organisaation työilmapiiri ja hyvinvointi tukee hyvin 

innovaatiokyvykkyyttä. Kohdeorganisaatiossa panostetaan tutkimuksen perusteella 

paljon työhyvinvoinnin kehittämiseen ja erityisesti vahvuuksiksi tunnistettiin työn ja 

perhe-elämän yhdistäminen sekä poikkeuksellisen hyvä auttamisen kulttuuri. Innovaa-

tiokyvykkyyttä tukeva työilmapiiri kannustava sallii monitulkintaisuutta, voimaannuttaa 

työntekijöitä antaa tilaa luovuudelle ja mahdollistaa avoimen viestinnän. (Lawson & 

Samson 2001, 378) Innovaatioiden kannalta organisaation arvot ja yhteistyö ovat olen-

naisia (Saunila & Ukko 2013, 355).  

 

Ulkopuolisen tiedon hyödyntäminen tukee kohdeorganisaation innovaatiokyvyk-

kyyttä kohtalaisesti. Organisaation hankkeissa on usein ulkopuolisia sidosryhmiä mu-

kana ja organisaation avainhenkilöt ovat hyvin verkostoituneita. Vanhan liiketoiminnan 

puolella ulkopuolisten ideoiden hyödyntämistä voitaisiin kuitenkin vielä kehittää. Eten-

kin asiakkaita voitaisiin osallistaa kehittämiseen useammin ja aikaisemmin. Ulkopuoli-

sen tiedon hyödyntämisellä tarkoitetaan kykyä prosessoida, tulkita ja hyödyntää tietoa 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Tällä tarkoitetaan myös kykyä oppia asiakkailta ja kil-

pailijoilta. (Lawson & Samson 2001, 377–378)  

 

Kohdeorganisaatiossa on hyvin avoin suhtautuminen osaamisen kehittämiseen, 

mutta siitä puuttuu systematiikkaa. Skarzynskin ja Gibsonin (2008, 230) mukaan osaa-
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misen kehittämisessä nimenomaan systematiikka on olennaista. Kohdeorganisaa-

tiossa on paljon hiljaista tietoa ja osaaminen ei ole näkyvää. Tiedon jakamiseen on 

kuitenkin olemassa paljon työkaluja. Sisäisen liikkuvuuden kehittäminen on avainasia 

osaamisen siirtämisen parantamiseksi. Kulttuurin tulisi kannustaa osaamisen ja tiedon 

jakoon yli organisaatiorajojen (Lawson & Samson 2001, 377–378).  Yhteenvetona voi-

daan todeta, että tutkimuksen tulokset tulevat aikaisemman kirjallisuuden näkemystä 

innovaatiokyvykkyyden elementeistä sekä siitä, että sen rakentuminen on myös orga-

nisaatiokohtaista. 

 

5.2. Organisaation HRM-käytäntöjen vaikutus innovaatiokyvykkyyteen 

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että HRM-käytännöillä on vaikutusta innovaatiokyvyk-

kyyteen. Tutkimuksessa tuli kuitenkin esille erilaisia näkemyksiä HR:n roolista ja siitä, 

mitä HRM-käytännöillä pyritään saavuttamaan. Tutkimuksessa tuli myös esille, että in-

novointisuorituksen parantaminen ei ole HR:n tavoitteissa priorisoitu asia, joten käytän-

töjä ei ole kehitetty siitä näkökulmasta. Laursen & Foss (2003, 243) toteavatkin, että 

HRM-käytännöt on yleensä toteutettu tukemaan organisaation nykyistä toimintaa eikä 

niinkään samanaikaisesti esimerkiksi innovaatiostrategian yhteydessä. HR-taustaisten 

ja liiketoimintataustaisten haastateltavien näkökulmat erosivat jonkin verran. Liiketoi-

mintataustaiset olivat kautta linjan kriittisempiä arvioidessaan HRM-käytäntöjen tukea 

innovaatiokyvykkyyden kehittämisessä. Toisaalta taas liiketoimintaa edustavat kokivat 

HR:n ja HRM-käytäntöjen roolin innovaatiokyvykkyyden kehittämisessä erittäin olen-

naisena ja toivoivat, että siihen kiinnitettäisiin enemmän huomiota. McGurk & Rossen-

berg (2013, 5) toteavat, että innovaatiot ovat ihmiskeskeinen asia, joten niiden pitäisi 

olla HR:n agendalla. Liiketoiminnan edustajien vastauksissa korostui tarve joustavista 

ja ketteristä käytännöistä liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti. McGurkin ja Roossen-

bergin (2013, 5) mukaan HR voikin myös estää innovaatioiden syntymistä turhauttavilla 

prosesseilla tai joustamattomuudella. 

 

Tässä tutkimuksessa tunnistettiin, että rekrytointiin liittyvillä käytännöillä on vaiku-

tusta innovaatiokyvykkyyteen erityisesti sen vuoksi, että rekrytoinnissa määritetään 
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minkälaista osaamista organisaatioon hankitaan. Erityisesti innovaatiokyvykkyyttä tu-

keviksi rekrytointikäytännöiksi tunnistettiin se, että henkilöiden valinnoissa huomioi-

daan arvojen yhteensopivuus ja pohditaan myös henkilön potentiaalia organisaatiolle 

pidemmällä tähtäimellä. Lisäksi innovoinnin kannalta tulisi huomioida osaamisen mo-

nipuolisuus. Myös Shipton et al. (2015, 118) ja Jiang, J et al. (2012, 4025) totesivat 

rekrytointiin ja henkilöstön valintaan liittyvillä käytännöillä olevan vaikutusta innovaati-

oihin. Sisäinen liikkuvuus nähtiin hyvin olennaisena innovoinnin kannalta ja siihen liit-

tyvät käytännöt tärkeänä kehittämisen kohteena. Myös Laursen & Foss (2014, 508-

521) sekä Zhou et al. (2011, 941) näkivät sisäisen liikkuvuuden tärkeänä innovaatioi-

den kannalta. Rekrytointiin liittyvinä haasteina esille nousivat tekijät, jotka hankaloitta-

vat tai hidastavat prosessia tai vaikeuttavat osaamisen saamista sekä liikkumista.  

McGurkin ja Roossenbergin (2013, 2) mukaan HRM-käytännöt voivatkin myös estää 

innovaatioiden syntymistä turhauttavilla prosesseilla tai joustamattomuudella. 

 

Palkitsemiseen liittyvistä käytännöistä ja niiden vaikutuksesta innovaatioihin on kir-

jallisuudessa ristiriitaisia näyttöjä. Foss et al. (2015, 970) ehdottavat, että palkitseminen 

toimii parhaiten, kun se yhdistetään muihin HRM-käytäntöihin, jotka tukevat tietämyk-

sen jakamista kontrolloimatta sitä. Andreeva et al. (2017, 2012) tutkimuksen mukaan 

palkitsemisella ja suorituksen arvioinnilla on positiivinen vaikutus etenkin inkrementaa-

listen innovaatioiden syntyyn. Lawsonin ja Samsonin (2001, 382) ja Andreevan et al. 

(2017, 2012) mukaan vahvoilla käytännöillä suorituksen arvioinnissa ja palkitsemi-

sessa voi olla negatiivinen vaikutus radikaalien innovaatioiden syntyyn. Tässä tutki-

muksessa palkitsemisen ei nähty tällä hetkellä tukevan innovaatiokyvykkyyttä. Haas-

teiksi nähtiin etenkin se, että tavoiteasetanta on hyvin vaihtelevaa eikä ohjaa toimintaa 

uuden kehittämisen suuntaan. Lyhyen aikavälin palkkion nähtiin estävän etenkin radi-

kaaleja innovaatioita, sillä se saattaa vaikuttaa riskien välttämiseen. Palkitsemisen ke-

hityskohteeksi nähtiin myös siihen liittyvä viestintä, sillä sen motivoivaa vaikutusta ei 

saavuteta, kun organisaatio ei tunne käytettävissä olevia palkitsemistapoja. Innovaati-

oita ja parempaa suoritusta tukevana palkitsemismuotona nähtiin etenkin aineeton pal-

kitseminen ja se nähtiinkin organisaatiossa kehityskohteena.  
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Osaamisen kehittämiseen liittyvät käytännöt ovat olennaisia innovaatiokyvykkyy-

den kannalta, sillä ne omalta osaltaan varmistavat, että organisaatiossa on osaavaa 

henkilöstöä. Tämän tutkimuksen mukaan osaamisen kehittämisessä olennaisena vah-

vuutena on avoimuus ja mahdollisuuksien tarjoaminen henkilöstölle oman kiinnostuk-

sen mukaisesti. Vastaavasti heikkoutena voidaan nähdä osaamisen kehittämisessä 

systemaattisuuden puute. Kehittyminen on vahvasti yksilöiden ja esimiesten vastuulla 

ja HRM-käytännöt ovat hyvin heikosti ohjaavia. Toisaalta voidaan todeta, että osaami-

sen kehittämiseen liittyvät käytännöt ovat organisaatiossa ketteriä eivätkä raskaudel-

laan vaikeuta tai hidasta innovointia. Esimiesten osaamisen kehittäminen on myös in-

novaatiokyvykkyyden kannalta erittäin tärkeää, sillä johtamiseen liittyen kehityskohtana 

nähtiin erityisesti keskijohdon ja lähiesimiesten toiminta. Osaamisen kehittäminen ja 

sisäisen liikkuvuuden parantaminen ovat myös vahvasti yhteydessä toisiinsa. Henki-

löstö motivoituu osaamisen kehittämisestä, jos heille annetaan lisää haasteita (Laursen 

& Foss 2014, 514) Tutkimuksessa tuli myös ilmi, että organisaation päätöksenteossa 

on hitautta ja epävarmuuden sietoa tulisi kehittää. Päätöksenteon delegointi toimii pa-

remmin, jos henkilöstön osaamisen kehittämisestä huolehditaan niin, että heillä on tar-

vittava tieto ja taito tehdä vaadittavia päätöksiä (Laursen & Foss 2014, 514). Shipton 

et al. (2005, 52) mukaan innovointia edistää myös oppimiseen kannustava ilmapiiri, 

joka tuli myös esille tässä tutkimuksessa. Osaamisen kehittämisen systemaattisia käy-

täntöjä paikkaa organisaation kannustava ja avoin kulttuuri. 

 

Tutkimuksen mukaan osaamisen jakamiseen liittyvät käytännöt ovat innovaatioky-

vykkyyden kannalta olennaisia, jotta organisaation olemassa olevaa osaamista pysty-

tään hyödyntämään. Tähän liittyy hyvin vahvasti erilaiset sisäisen liikkuvuuden käytän-

nöt, kuten sisäiset rekrytoinnit, työnkierto, organisaatiomuutokset ja niin edelleen. Tut-

kimuksen mukaan kaikki sisäistä liikkuvuutta edistävät käytännöt nähtiin innovaatioiden 

kannalta positiivisina. Haasteeksi sisäiselle liikkuvuudelle tunnistettiin organisaation sii-

lot, keskijohdon asettamat esteet sekä osittain myös käytäntöjen puute. Vaikka organi-

saatiossa onkin sisäiseen liikkuvuuteen liittyviä käytäntöjä, ne eivät ole muodostaneet 

riittävän vahvaa kulttuuria sisäisen liikkuvuuden käyttämiseen osaamisen jakamisen 
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keinona. Laursen & Foss (2003, 243) osoittivat, että suunniteltu työnkierto vaikuttaa 

positiivisesti organisaation innovaatiosuoritukseen.  

 

Laursen (2002, 139) ehdottaa organisaatioteoriaan nojautuen, että HRM-käytännöillä 

on voimakkaampi vaikutus organisaation suorituskykyyn tietointensiivisillä aloilla kuin 

muilla aloilla. Tässä tutkimuksessa tuli myös esille, että organisaation eri tasoilla toimi-

vat erilaiset HRM-käytännöt. Suorittavissa rooleissa innovaatioihin kannustetaan esi-

merkiksi aloitepalkkiojärjestelmällä. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että inno-

vaatiokyvykkyyttä tukevat HRM-käytännöt ovat organisaatiokohtaisia, mutta myös yh-

den organisaation sisällä vaihtelevia.  

 

Kirjallisuudessa tuli myös esille se, että HRM-käytännöt vaikuttavat työntekijöiden käyt-

täytymiseen kimppuna, eivätkä niinkään yksittäisinä toimintatapoina. Työntekijät ovat 

siis alttiina organisaation kaikille HRM-käytännöille samanaikaisesti, joten niiden yh-

teisvaikutus on merkityksellinen. (Jiang, K. 2012, 1277–1278; Laursen & Foss 2014, 

514) Tämä tuli ilmi myös tässä tutkimuksessa. Useat HRM-käytäntöjen kokonaisuudet 

ja innovaatiokyvykkyyden elementit ovat nivoutuneita toisiinsa ja niiden välillä on löy-

dettävissä monipuolisia syy-seuraussuhteita, joita ei tämän tutkimuksen asettamissa 

raameissa voida yksityiskohtaisesti hahmottaa. 

 

Strategisen HRM:n kirjallisuus ehdottaa, että erilaisilla HRM-käytännöillä voi olla erilai-

sia vaikutuksia erilaisiin innovaatiotyyppeihin. Toiset käytännöt edesauttavat inkremen-

taalisia innovaatioita ja toiset radikaaleja. Tämän ajatuksen taustalla on se, että nykyi-

sen tietämyksen hyödyntäminen vaatii erilaisia HRM-käytäntöjä kuin organisaation ul-

kopuolisen tietämyksen hankinta. (Andreeva et al. 2017, 221–222) Kohdeorganisaation 

strategian perusteella voidaan todeta, että se tavoittelee sekä radikaaleja että inkre-

mentaalisia innovaatioita. Strategian tavoitteissa radikaalit innovaatiot korostuvat jopa 

hieman enemmän. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että nykyiset HRM-käy-

tännöt tulevat kuitenkin paremmin inkrementaalisten innovaatioiden syntymistä. Eten-
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kin palkitsemiseen liittyvät käytännöt on viritetty tukemaan olemassa olevan liiketoimin-

nan kehittämistä. Tutkimuksessa esille tullut HRM-käytäntöjen jäykkyys myös tukee 

sitä havaintoa, että ne eivät tue radikaalien innovaatioiden syntymistä. 

 

Aikaisemmat tutkimukset osoittavat myös, että HRM-käytännöillä voi olla välillinen vai-

kutus innovaatiokyvykkyyteen. (Laursen & Foss 2014, 508–521) Tämä tutkimus vah-

vistaa tätä näkökulmaa. Esimerkiksi organisaatiokulttuuri muovaa HRM-käytäntöjä ja 

vaikuttaa siihen, minkälaisia prosesseja organisaatioon luodaan. Toisaalta taas HRM-

käytännöt muovaavat organisaation kulttuuria ja johtamista, jotka muodostavat osan 

organisaation innovaatiokyvykkyyden elementeistä. 

 

Tutkimuksen perusteella osa innovaatiokyvykkyyden kehityskohdista on selkeästi yh-

distettävissä HRM-käytäntöjen kehityskohtiin. Näitä yhteyksiä on kuvattu taulukossa 8.  

 

TAULUKKO 8. Innovaatiokyvykkyyden ja HRM-käytäntöjen kehityskohdat 

Keskeinen innovaatiokyvykkyyden ke-

hityskohta 

Keskeinen HRM-käytännön kehitys-

kohta 

- Kehitysalueena lähiesimiestyön kehittä-

minen 

 

- Esimiestyön kehittäminen 

- Esimiesten tukeminen henkilöstön ke-

hittämisessä 

- Johtamisen mittarit ja prosessit eivät tue 

täysin uuden liiketoiminnan kehittymistä 

- Suorituksen johtamisen käytäntöjen 

modernisointi ja ketteröittäminen 

- Keskeneräisen ja epävarmuuden sietä-

minen kehityskohteena 

- Osaamisen kehittämisen viitekehys 

- Aineettoman palkitsemisen korostami-

nen 

- Ison organisaation siilot ja työn tekemi-

nen yli organisaatiorajojen haasteena 

 

- Sisäisen liikkuvuuden kehittäminen 

 

- Tukifunktioiden joustamattomuus - Hallinnollisten prosessien keventämi-

nen 
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- Ei systemaattista tukea tai prosessia 

osaamisen kehittämiseen 

- Osaamisen kehittämisen viitekehys 

 

- Sisäistä liikkuvuutta tulisi kehittää - Sisäisen liikkuvuuden kehittäminen 

 

 

5.3. Johtopäätökset 

 

Tämän Pro-Gradu tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten strategiset HRM-käytän-

nöt vaikuttavat organisaation innovaatiokyvykkyyteen. Tutkimuksessa oli olennaista 

ymmärtää, mistä organisaation innovaatiokyvykkyys muodostuu ja mitkä tekijät vaikut-

tavat sen kehittämiseen. Lisäksi olennaista oli selvittää, mikä HRM-käytäntöjen ja in-

novaatioiden välinen yhteys on. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostettiin alan 

kirjallisuuden ja uusimpien tutkimustulosten avulla. Työn empiirinen osuus toteutettiin 

tapaustutkimuksena, jossa aineisto koottiin haastattelemalla kohdeorganisaatiossa 

työskenteleviä avainhenkilöitä. 

 

Tässä alaluvussa tiivistetään ja vedetään yhteen edellisen alaluvun pohdinta ja vasta-

taan ensin kolmeen alatutkimuskysymykseen, minkä jälkeen siirrytään käsittelemään 

päätutkimuskysymyksen johtopäätöksiä. 

 

Ensimmäinen alatutkimuskysymys: 

Mistä organisaation innovaatiokyvykkyys koostuu? 

Tutkimuksen johtopäätöksenä todetaan organisaation innovaatiokyvykkyyden koostu-

van etenkin sen johtamiseen ja organisaatiokulttuuriin liittyvistä tekijöistä. Innovaatioky-

vykkyyttä tukee avoin johtajuus ja kannustava ja luottamusta kasvattava organisaa-

tiokulttuuri. Lisäksi innovaatiokyvykkyyteen vaikuttaa organisaation rakenne, työilma-

piiri, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja sen hyödyntäminen sekä ulkopuolisen tie-

tämyksen hyödyntäminen. 
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Toinen alatutkimuskysymys: 

Mitä strategiset HRM käytännöt ovat? 

Strategiset HRM-käytännöt ovat henkilöstöjohtamisen käytäntöjä, jotka vaikuttavat or-

ganisaation suorituskykyyn. HRM-käytännöt ivat organisaation sisäisiä käytäntöjä, 

jotka vaikuttavat siihen, minkälaista kyvykkyyttä henkilöstöllä on, minkälainen motivaa-

tio heille syntyy ja minkälaisia mahdollisuuksia heillä on toteuttaa tehtäviään. Strategi-

sia HRM-käytäntöjä ovat muun muassa rekrytointiin, osaamisen kehittämiseen, osaa-

misen jakamiseen ja palkitsemiseen liittyvät käytännöt. 

 

Kolmas alatutkimuskysymys: 

Mikä on HRM-käytäntöjen ja innovaatiokyvykkyyden välinen yhteys? 

HRM-käytännöillä on selvä yhteys organisaation innovaatiosuorituskykyyn. Yhteys voi 

olla suora niin, että HRM-käytännöt vaikuttavat suoraan innovaatioiden syntymiseen. 

Toisaalta yhteys voi myös olla välillinen niin, että HRM-käytäntöjen ja innovaatioiden 

välissä voidaan nähdä välittäviä tekijöitä, kuten organisaatiokulttuuri tai organisaation 

verkostoitumiskyky.  

 

Päätutkimuskysymys: 

Miten strategiset HRM-käytännöt tukevat organisaation innovaatiokyvykkyyden kehit-

tämistä? 

Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että strategiset HRM-käytännöt tukevat 

organisaation innovaatiokyvykkyyttä vaikuttamalla suoraan ja välillisesti innovaatioky-

vykkyyden elementteihin sekä kokonaisuutena että yksittäisinä käytäntöinä. Toisin sa-

noen yksittäiset HRM-käytännöt vaikuttavat innovaatiokyvykkyyden elementtien kehit-

tymiseen, mutta myös HRM-käytäntöjen kimpulla on merkitystä, sillä käytännöt ovat 

vahvasti toisiinsa linkittyneistä. HRM-käytännöillä voidaan tukea innovaatiokyvykkyy-

den kehittämistä luomalla sellaiset käytännöt, jotka ovat kevyitä, joustavia ja liiketoi-

minnan tarpeeseen sopivia. Ammattimaisesti luodut HRM-käytännöt tukevat innovaa-

tiokyvykkyydelle tärkeää avointa johtajuutta sekä luottamusta kasvattavaa organisaa-

tiokulttuuria ja tukevat henkilöstön hyvinvointia. Innovaatiokyvykkyyden kannalta on 



86 

 

olennaista, että organisaatiossa on systemaattista osaamisen kehittämistä ja käytän-

töjä henkilöstön osaamisen jakamiseen ja hyödyntämiseen. Palkitsemiseen liittyvien 

käytäntöjen vaikutus innovaatiokyvykkyyteen on tämän tutkimuksen perusteella vä-

häistä. 

 

5.4. Tulosten yleistettävyys ja käytännön suositukset 

 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat kohtuullisen hyvin yleistettävissä muihin tieto-inten-

siivisiin organisaatioihin. Yleistettävyyttä rajoittaa etenkin sen, että organisaation inno-

vaatiokyvykkyys ja sen kehittäminen ovat aina organisaatiokohtaisia ja niihin vaikuttaa 

erittäin vahvasti organisaation toimiala, strategia ja ympäristö. Vahvimmin yleistettä-

vissä on kuitenkin se johtopäätös, että HRM-käytännöillä on vaikutus innovaatiokyvyk-

kyyteen ja sen kehittämiseen. HRM-käytännöt on kuitenkin aina muokattava organi-

saatioon sopiviksi. Tutkimuksen tuloksista voidaan johtaa useita käytännön suosituksia 

tämän tutkimuksen kohdeorganisaation HRM-käytäntöjen kehittämiseen. Tutkimuk-

sessa tuli ilmi, että innovaatiokyvykkyyden kehittäminen ei tällä hetkellä ole organisaa-

tion HRM-käytäntöjen kehittämisessä prioriteettina. Tässä tutkimuksessa annettavat 

käytännön ehdotukset kuitenkin lähtevät siitä näkökulmasta, että innovaatiokyvykkyyttä 

haluttaisiin paremmin tukea myös HRM-käytännöillä. Kohdeorganisaatiolle voidaan an-

taa seuraavia käytännön suosituksia: 

 

1. HRM-käytäntöjen kehittämisessä tulisi pyrkiä prosessien keventämiseen ja jous-

tavuuteen. Lisäksi olisi olennaista huomioida erilaisten liiketoimintojen erilaiset 

tukitarpeet. 

2. Rekrytointiin liittyvissä käytännöissä tulisi panostaa käytäntöjen modernisointiin 

sekä osaamisen hankkimiseen laajemmalla näkökulmalla. Työnantajamieliku-

vaa tulisi vahvistaa niillä alueilla, jossa osaamisen hankkiminen on haastavaa. 

3. Sisäistä liikkuvuutta tulisi pyrkiä vahvistamaan sisäisellä viestinnällä ja kerto-

malla onnistuneista uratarinoista ja osaamisen kasvattamisesta. Sisäiseen liik-

kuvuuteen liittyen olisi syytä tarkentaa käytäntöjä niin, että ne mahdollistaisivat 
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ketterästi osaamisen liikkumisen myös määräaikaisesti. Avoimien tehtävien mai-

nostamisen pakkoa sisäisesti tulisi tarkastella kriittisesti. 

4. Johtamisen ja esimiestyö kehittämiseen tulisi rakentaa systematiikkaa. 

5. Osaamisen kehittämisen käytäntöjä olisi hyvä tarkastella kokonaisuutena ja pyr-

kiä kehittämisessä suunnitelmallisuuteen. 

6. Organisaation palkitsemiskäytännöissä tulisi pyrkiä joustavuuteen ja läpinäky-

vyyteen. Tavoiteasetannan laatuun tulisi kiinnittää huomiota. Palkitsemisen käy-

tännöistä tulisi viestiä voimakkaammin. 

 

5.5. Rajoitteet ja jatkotutkimuskohteet 

 

Tämä tutkimus tarkasteli sitä, miten strategiset HRM-käytännöt tukevat organisaation 

innovaatiokyvykkyyden kehittämistä. Tutkimus kohdistui case-yrityksenä toimineen or-

ganisaation innovaatiokyvykkyyteen ja sen HRM-käytäntöihin. Tutkimus keskittyi vain 

yhden organisaation näkökulmaan, joka rajoittaa sen yleistettävyyttä. Tutkimuksessa 

ei tarkasteltu myöskään sen työntekijöiden näkökulmaa vaan kaikki haastateltavat oli-

vat joko HR:n tai johdon edustajia. Suurempi joukko haastateltavia olisi varmasti tuonut 

myös lisäarvoa. Tutkimuksesta puuttuu lisäksi lähiesimiehen näkökulma, joka olisi ollut 

arvokasta. Lähiesimiehet ovat jatkuvasti tekemisissä organisaation HRM-käytännöiden 

kanssa, joten heiltä olisi varmasti tullut esille kehitysideoita. Tutkimuksen tuloksissa 

myös jonkin verran korostui lähiesimiesten tai keskijohdon vaikutus negatiivisessa va-

lossa, joten heidän puuttuminen haastateltavien joukosta on nähtävissä rajoitteena. 

Tiedonhankinnan strategiana tapaustutkimus mahdollisti syvälliset keskustelut organi-

saation haastateltavien kanssa, mikä tuotti syvällisempää tietoa tutkimukseen kuin 

kvantitatiivisen tutkimusstrategian käyttäminen.  

 

Jatkotutkimuksen osalta olisi tärkeää toistaa tutkimusta muissa organisaatioissa. Ver-

tailukohdaksi voitaisiin tutkia HRM-käytäntöjen ja innovaatiokyvykkyyden yhteyttä pie-

nessä ja keskisuuressa yhtiössä ja eri toimialoilla. Lisäksi tutkimustuloksen syventä-

miseksi olisi hyvä tutkia HRM-käytäntöjä myös irrallisina kokonaisuuksina. Tässä tutki-

muksessa pyrittiin saamaan kokonaiskuva organisaation HRM-käytännöistä ja niiden 
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vaikutuksesta innovaatiokyvykkyyden kehittämiseen. Tutkimuksen tulokset eivät kui-

tenkaan pääse kovin yksityiskohtaiselle tasolle, sillä HRM-käytäntöjä on hyvin paljon. 

Toisaalta kuten tutkimuksessa todettiin, ne eivät vaikuta organisaatiossa niinkään yk-

sittäisinä käytäntöinä vaan kokonaisuutena. Mielenkiintoista olisi myös tutkia tarkem-

min sitä, mihin innovaatiokyvykkyyden osa-alueeseen milläkin HRM-käytännöllä on 

vaikutusta ja kuvata näiden välinen korrelaatio. 
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Haastattelurunko 

 

Kohdeorganisaation innovaatiokyvykkyyden hahmottaminen 

 

1. Miten kuvailisit organisaatiosi kykyä innovoida?  

2. Mitkä asiat tukevat innovaatioiden syntymistä ja mitkä estävät sitä? 

3. Miten mielestäsi organisaatiosi kyvykkyyttä innovoida tulisi kehittää? 

4. Miten mielestäsi seuraavat tekijät tukevat organisaatiosi kykyä innovoida? Mikä ai-

healue tukee hyvin ja missä on kehitettävää? 

a. Johtaminen 

b. Organisaatiokulttuuri 

c. Organisaatiorakenne 

d. Työilmapiiri ja -hyvinvointi 

e. Ulkopuolisen tiedon hyödyntäminen 

f. Osaamisen kehittäminen 

g. Työntekijöiden osaamisen hyödyntäminen 

 

Kohdeorganisaation HRM-käytäntöjen vaikutus innovaatiokyvykkyyteen ja kehi-

tyskohteet 

 

6. Miten nykyiset HR-käytännöt tukevat organisaatiosi kykyä innovoida?  

7. Miten HR-käytäntöjä tulisi kehittää tästä näkökulmasta? 

8. Miten seuraaviin kokonaisuuksiin liittyvät käytännöt tulevat organisaatiosi kykyä in-

novoida? Mitkä käytännöt tukevat hyvin ja missä on kehitettävää? 

a. Rekrytointi 

b. Sitouttaminen 

c. Palkitseminen 

d. PDP eli suorituksen johtaminen 

e. Työntekijöiden tiedon jakaminen ja hyödyntäminen 

f. Osaamisen kehittäminen 

g. Organisointi 
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9. Millä muilla HR-käytännöillä voitaisiin paremmin tukea kyvykkyyttä innovoida? 

10. Mitä uusia HR-käytäntöjä pitäisi ottaa käyttöön, jotta organisaation innovaatiokyvyk-

kyyttä voitaisiin kehittää? 

11. Onko jotain HR-käytäntöjä, jotka toimivat innovaatioiden esteenä? 


